Obsah:

Kategorie základní školy........................................................................................................ 3
1. kolo ................................................................................................................................ 3
2. kolo ................................................................................................................................ 6
3. kolo ................................................................................................................................ 9
Kategorie Střední školy ........................................................................................................13
1. kolo ...............................................................................................................................13
2. kolo ...............................................................................................................................16
3. kolo ...............................................................................................................................20
Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ ...............................................................................23

Kategorie Základní školy
1. kolo
1.

Existují i na mobilech viry?
Ano, stejně jako na počítači. (74% správných odpovědí)
Existují i na mobilech viry?
60
40
20
0
Ano, stejně jako na
počítači.

2.

Ne, ty jsou jen na
počítači.

Ano, ale jsou neškodné.

Hesla k různým internetovým účtům volím ...
Jako kombinaci čísel a písmen. Čím delší, tím lepší. A pro každý účet volím heslo
jiné. (89%)
Hesla k různým internetovým účtům volím ...
60
50
40
30
20
10
0
Jako kombinaci čísel a písmen. Čím
delší, tím lepší. A pro každý účet
volím heslo jiné.

3.

Jednoduchá, abych si je dobře
pamatoval/a – používám jméno
svého psa, ulici, kde bydlím, datum
narození apod.

Pro všechny účty stejná, je to
pohodlnější.

Víš, co je to kyberšikana?
Šikana (vyhrožování) přes počítač, internet, mobilní telefony.

(100%)

Víš, co je to kyberšikana?
80
60
40
20
0
Šikana (vyhrožování) přes počítač,
internet, mobilní telefony.

Když se mi pomalu stahují filmy nebo
písničky.

Boj mezi kybernetickými systémy.

4.

Někdo Tě označí na fotce na Facebooku, ale Ty o to nestojíš. Jak můžeš toto
označení odebrat?
Zvolím možnost Odebrat označení, která se nachází vedle fotky. (69%)
Někdo Tě označí na fotce na Facebooku, ale Ty o to nestojíš. Jak můžeš toto
označení odebrat?
60
40
20
0
Zvolím možnost Odebrat označení,
která se nachází vedle fotky.

5.

Smažu fotku ze svého profilu.

Pošlu stížnost administrátorům
Facebooku.

Co znamená, když si deaktivuješ profil na Facebooku?
Profil nebude vidět pro ostatní lidi na Facebooku ani mimo něj, ale kdykoliv se
přihlásím, načte se mi profil jako obvykle. (53%)
Co znamená, když si deaktivuješ profil na Facebooku?
40
30
20
10
0
Profil nebude vidět pro ostatní lidi na
Facebooku ani mimo něj, ale kdykoliv se
přihlásím načte se mi profil jako obvykle.

6.

Profil bude navždy smazán.

Už se na profil nebudeš moc nikdy
přihlásit.

Můžete být stíháni policií za krádež v počítačové hře?
Ano. (61%)
Můžete být stíháni policií za krádež v počítačové hře?
30
20
10
0
Ano.

Nikdy, policie neřeší počítačové hry. Ano, ale stíhat mě mohou jen virtuální
policisté.

7.

Jaké předčíslí telefonního čísla je bezplatná linka?
800 (77%)
Jaké předčíslí telefonního čísla je bezplatná linka?
60
40
20
0
800

8.

900

844

Když mi přijde e-mail od odesilatele Pepa Pádlo, mám jistotu, že jej opravdu
poslal Pepa Pádlo?
Nemám jistotu, adresa odesilatele je jednoduše modifikovatelná, takže skutečný
odesilatel mohl být někdo jiný. (78%)

60

Když mi přijde e-mail od odesilatele Pepa Pádlo, mám jistotu, že jej opravdu
poslal Pepa Pádlo?

50
40
30
20
10
0
Nemám jistotu, adresa odesilatele je
Ano, když je v adrese odesilatele
Nemám jistotu, adresa odesilatele je
jednoduše modifikovatelná, takže uvedeno jméno Pepa Pádlo, mail poslal modifikovatelná, ale stačí si zobrazit
skutečný odesilatel mohl být někdo
Pepa Pádlo.
vlastnosti emailové adresy pro zjištění
jiný.
skutečného odesílatele.

9.

Vztahuje se na prostředí Internetu legislativa (zákony)?
Ano, legislativa se vztahuje i na prostředí Internetu, tzn. i na Internetu se můžeme
dopustit krádeže, porušení autorských práv, tedy trestného činu. (84%)
Vztahuje se na prostředí Internetu legislativa (zákony)?
60
50
40
30
20
10
0
Ano, legislativa se vztahuje i na
Ne, legislativa v prostředí Internetu
prostředí Internetu, tzn. i na Internetu
neplatí.
se můžeme dopustit krádeže,
porušení autorských práv, tedy
trestného činu.

Jen některé části, trestní zákon v
prostředí Internetu neplatí.

10.

Jak postupuji při instalování nových programů do svého počítače?
Stahuji program jen z ověřeného zdroje, tzn. z místa, které je doporučeno jeho
autorem apod. (33%)
Jak postupuji při instalování nových programů do svého počítače?
40
30
20
10
0
Stahuji program jen z ověřeného Zadám do Google jméno programu Žádný program se nesmí vůbec
zdroje, tzn. z místa, které je
o který mám zájem a stahuji z
stahovat, je vždy nutné jej koupit v
doporučeno jeho autorem apod.
prvního zdroje, který mi Google
obchodě.
sdělí, protože je to ten nejlépe
prověřený zdroj.

2. kolo
1. Jaké informace o sobě máte zadávát na internetu (např. na facebooku)?
Jen ty nezbytně nutné a v žádném případě adresu bydliště. (88% správných
odpovědí)
Jaké informace o sobě máte zadávát na internetu (např. na facebooku)?
50
40
30
20
10
0
Jen ty nezbytně nutné a v žádném případě Svoje jméno, datum narození, bydliště.
adresu bydliště.

Vymyšlené údaje.

2. Víš, co je to happy-slapping?
Když útočník fyzicky napadne svoji oběť, útok natočí a video umístí na internet.
(47%)
Víš, co je to happy-slapping?
25
20
15
10
5
0
Když útočník fyzicky napadne svoji
oběť, útok natočí a video umístí na
internet.

Zveřejňování zábavných videí na
internetu.

Když tě někdo vesele poplácá po
rameni.

3. Víš co je to firewall?
Brání hackerům a internetovým červům nabourat se do tvého počítače. (71%)
Víš co je to firewall?
40
30
20
10
0
Brání hackerům a internetovým
červům nabourat se do tvého
počítače.

Počítačový systém, který maže z
disku tvého počítače viry.

Protipožární přepážka v počítači.

4. Od kolika let si můžeš dle pravidel Facebooku založit profil?
Od 13 let. (62%)
Od kolika let si můžeš dle pravidel Facebooku založit profil?
30
25
20
15
10
5
0
Od 13 let.

Od 10 let.

5. Co je to kyberstalking?
Obtěžování přes mobil a počítač.

Od 15 let.

(89%)

Co je to kyberstalking?
50
40
30
20
10
0
Obtěžování přes mobil a počítač. Komunikace přes Skype, ICQ,
apod.

Zakázaná strategická on-line
počítačová hra.

6. Jaký je doporučený tvar hesla do mého počítače a ke službám typu Facebook?
Kombinace alfabetických znaků, číslic a znaků typu -, ., ., + , např. „k0l8ce-k2“.
(80%)
Jaký je doporučený tvar hesla do mého počítače a ke službám typu Facebook?
35
30
25
20
15
10
5
0
Kombinace alfabetických znaků, číslic a
znaků typu "plus", "mínus", "tečka",
"čárka" , např. "k0l8ce-k2".

Co nejjednodušší, např. "maminka",
"12345", "abcabc".

Jména popř. data narození moje, mých
blízkých popř. domácích mazlíčků.

7. Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen jako
odesílatel?
Nemusí to tak být, pravého odesílatele lze snadno skrýt. (82%)
Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen jako odesílatel?
50
40
30
20
10
0
Nemusí to tak být, pravého odesílatele Nemusí to tak být, ale pouze u e-mailů
lze snadno skrýt nebo změnit.
odesílaných z veřejných (freemailových) adres.

Ano, ovšem jen pokud se vedle jeho
adresy objeví i celé jméno.

8. Když ti přijde e-mail s výzvou, abys aktualizoval(a) svůj účet např. na
Facebooku, Skypu, nebo u své banky kliknutím na připsaný odkaz...
… na odkazy v emailu raději neklikám, pokud jsem si zaslání emailu nevyžádal.
(88%)
Když ti přijde e-mail s výzvou, abys aktualizoval(a) svůj účet např. na Facebooku,
Skypu, nebo u své banky kliknutím na připsaný odkaz...
40
30
20
10
0
… na odkazy v emailu raději neklikám,
pokud jsem si zaslání emailu nevyžádal.

... samozřejmě kliknu a vyplním uvedená … budu chvíli váhat, ale nakonec udělám,
pole (uživatelské jméno, heslo).
co se po mně chce, přece nepřijdu o své
účty.

9. Co je to netiketa?
Pravidla slušného chování na internetu.

(67%)

Co je to netiketa?
40
30
20
10
0
Pravidla slušného chování na
internetu.

Oslovení starší osoby.

Pravidla neslušného chování na
internetu.

10. Pokud obdržím e-mail s přílohou od neznámé osoby ...
Soubor nikdy neotvírám. (92%)
Pokud obdržím e-mail s přílohou od neznámé osoby ...
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Soubor nikdy neotvírám.

Soubor otevřu a odešlu svým
známým.

Soubor si nejdříve uložím do
svého počítače a pak otevřu.

3. kolo
1. Jak se do telefonu mohou dostat viry?
Přes Bluetooth, SMS, stažením nebo přes e-mail. (100% správných odpovědí)
Jak se do telefonu mohou dostat viry?
40
30
20
10
0
Přes Bluetooth, SMS,
stažením nebo přes e-mail.

Telefonováním.

Nemohou se tam dostat.

2. Víš, co je to kybergrooming?
Když se tě tvoji on-line přátelé snaží dostat na schůzku v reálném životě, tváří v tvář.
(65%)
Víš, co je to kybergrooming?
25
20
15
10
5
0
Když se tě tvoji on-line přátelé snaží Posílání virů, které ti infikují počítač.
dostat na schůzku v reálném životě,
tváří v tvář.

Když si z tebe na internetu někdo
utahuje.

3. Může si Facebook dělat se tvými fotkami co chce?
Ano, bez omezení. (29%)
Může si Facebook dělat se tvými fotkami co chce?
15
10
5
0
Ano, bez omezení.

Musí se mě zeptat než je použije Nemůže s nimi jakkoliv nakládat.
mimo facebook.com.

4. Jak zacházím se svým heslem?
Nikomu ho nesděluji a udržuji ho v tajnosti.

(94%)

Jak zacházím se svým heslem?
35
30
25
20
15
10
5
0
Nikomu ho nesděluji a udržuji ho Nikomu ho nesděluji a udržuji ho
v tajnosti.
v tajnosti, s vyjímkou kamárádů.

Napíšu si ho na papír a ten si
lípnu na nástěnku.

5. Pokud tě na netu někdo obtěžuje, tak ...
…se můžeš kdykoliv obrátit na policii. (90%)
Pokud tě na netu někdo obtěžuje, tak ...
30
20
10
0
se můžeš kdykoliv obrátit na
policii.

se můžeš obrátit na policii, ale musíš vše nějprve řešit se svými
jen v případě že ti někdo něco
kamarády.
ukradl.

6. Na které stránce mohu v ČR řešit své problémy s internetem?
www.horkalinka.cz (88%)
Na které stránce mohu v ČR řešit své problémy s internetem?
25
20
15
10
5
0
www.horkalinka.cz

www.google.cz

www.spoluzaci.cz

7. Je telefonování přes internet vždy zdarma?
Jen v případě některých služeb. (81%)
Je telefonování přes internet vždy zdarma?
30
20
10
0
Jen v případě některých služeb.

8. Co je to Wifi?
Bezdrátové připojení

Ano.

Jen v rámci ČR.

(100%)
Co je to Wifi?

60
40
20
0
bezdrátové připojení

druh mobilního telefonu.

slengový výraz hackerů

9. Kde se lze zdarma připojit k internetu?
V každé knihovně. (57%)
Kde se lze zdarma připojit k internetu?
20
15
10
5
0
v každé knihovně

u každého obchodu s počítači

na každém náměstí

10. Mohou hry, které si stáhnete do mobilního telefonu obsahovat vir?
Ano a nemusím to nikdy zjistit. (90%)
Mohou hry, které si stáhnete do mobilního telefonu obsahovat vir?
30
25
20
15
10
5
0
ano a nemusím to nikdy zjistit

ano, ale snadno to zjistím

ne

Kategorie Střední školy
1. kolo
1.

Co je to PayPal?
Systém umožňující bezpečně odesílat a přijímat internetové platby a převody peněz.
(94% správných odpovědí) ´
Co je to PayPal?
150
100
50
0
Systém umožňující bezpečně
odesílat a přijímat internetové
platby a převody peněz.

2.

Známá počítačová hra.

Co je to protokol https?
Zabezpečený protokol, který využívá šifrování.

Internetová vymahačská
agentura.

(50%)

Co je to protokol HTTPS?
80
60
40
20
0
Zabezpečený protokol, který
využívá šifrování.

3.

Rychlejší verze protokolu HTTP.

Zabezpečený počítačový
operační systém, který používá
šifrování.

Co je pharming (farmaření)?
Podvodný e-mail, který po vás bude chtít, abyste si uložili do svého počítače
přiložený soubor. (85%)
Co je pharming (farmaření)?
120
100
80
60
40
20
0
Podvodný e-mail, který po vás
bude chtít, abyste si uložili do
svého počítače přiložený
soubor.

Záliba v prohlížení videí s
venkovskou tématikou.

Původní verze oblíbené hry
Farmville.

4.

Používat internetbanking či platby kartou na internetu není vhodné.
Na veřejném počítači. (96%)
Používat internetbanking či platby kartou na internetu není vhodné ...
150
100
50
0
na veřejném počítači.

5.

na soukromém notebooku.

na mobilním telefonu.

Co znamená česky zkratka WWW?
Celosvětová pavučina. (74%)
Co znamená česky zkratka WWW?
100
80
60
40
20
0
Celosvětová pavučina.

6.

Označení služeb wifi sítí.

Jak zacházím se svým heslem?
Nikomu ho nesděluji a udržuji ho v tajnosti.

Washingtonská výzkumná síť.

(98%)

Jak zacházím se svým heslem?
120
100
80
60
40
20
0
Nikomu ho nesděluji a udržuji
ho v tajnosti.

Nikomu ho nesděluji a udržuji
ho v tajnosti, s výjimkou
kamarádů.

Napíšu si ho na papír a ten si
lípnu na nástěnku.

7.

Když mi přijde e-mail od odesilatele Pepa Pádlo, mám jistotu, že jej opravdu
poslal Pepa Pádlo?
Nemám jistotu, adresa odesilatele je jednoduše modifikovatelná, takže skutečný
odesilatel mohl být někdo jiný. (69%)
Když mi přijde e-mail od odesilatele Pepa Pádlo, mám jistotu, že jej opravdu
poslal Pepa Pádlo?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Nemám jistotu, adresa odesilatele je
Ano, když je v adrese odesilatele
Nemám jistotu, adresa odesilatele je
jednoduše modifikovatelná, takže
uvedeno jméno Pepa Pádlo, mail poslal modifikovatelná, ale stačí si zobrazit
skutečný odesilatel mohl být někdo jiný.
Pepa Pádlo.
vlastnosti emailové adresy pro zjištění
skutečného odesílatele.

8.

Když stahuji nějaký soubor (film, hudbu, dokument) z prostředí P2P (Bittorrent,
Kazaa, ...) sítí, tak:
Mohu stahovat určitá díla pro svou potřebu, ale musím myslet na to, že některé
protokoly (aplikace) mají takový charakter, že v momentu, kdy stahuji, tak už nabízím
(šířím), což v pořádku být nemusí. (54%)
Když stahuji nějaký soubor (film, hudbu, dokument) z prostředí P2P (Bittorrent,
Kazaa, ...) sítí, tak:
70
60
50
40
30
20
10
0
Mohu stahovat určitá díla pro svou Jenom stahuji, stahuji pro svou potřebu, Jakékoliv stahování z prostředí P2P sítí
potřebu, ale musím myslet na to, že takže se nedopouštím ničeho špatného.
je špatné a neměl bych to dělat.
některé protokoly (aplikace) mají takový
charakter, že v momentu, kdy stahuji,
tak už nabízím (šířím), což v pořádku být
nemusí.

9.

Vztahuje se na prostředí Internetu legislativa (zákony)?
Ano, legislativa se vztahuje i na prostředí Internetu, tzn. i na Internetu se můžeme
dopustit krádeže, porušení autorských práv, tedy trestného činu. (88%)
Vztahuje se na prostředí Internetu legislativa (zákony)?
120
100
80
60
40
20
0
Ano, legislativa se vztahuje i na
prostředí Internetu, tzn. i na
Internetu se můžeme dopustit
krádeže, porušení autorských práv,
tedy trestného činu.

10.

Ne, legislativa v prostředí
Internetu neplatí.

Jen některé části, trestní zákon v
prostředí Internetu neplatí.

Jak postupuji při instalování nových programů do svého počítače?
Stahuji program jen z ověřeného zdroje, tzn. z místa, které je doporučeno jeho
autorem apod. (67%)
Jak postupuji při instalování nových programů do svého počítače?
100
80
60
40
20
0
Stahuji program jen z ověřeného Zadám do Google jméno programu Žádný program se nesmí vůbec
zdroje, tzn. z místa, které je
o který mám zájem a stahuji z stahovat, je vždy nutné jej koupit v
doporučeno jeho autorem apod. prvního zdroje, který mi Google
obchodě.
sdělí, protože je to ten nejlépe
prověřený zdroj.

2. kolo
1. Kde si můžu ověřit, zda firma, která provozuje e-shop, opravdu existuje?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku. (84% správných odpovědí)
Kde si můžu ověřit, zda firma, která provozuje e-shop, opravdu existuje?
70
60
50
40
30
20
10
0
V obchodním nebo živnostenském
rejstříku.

Toto ověření udělaly úřady již v
momentě, kdy si firma zažádala o
založení e-shopu, a proto je zbytečné to
ověřovat dvakrát.

Podle adresy na Mapy.cz.

2. Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen jako odesílatel?
Nemusí to tak být, pravého odesílatele lze snadno skrýt (75%)
Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen jako odesílatel?
60
50
40
30
20
10
0
Nemusí to tak být, pravého odesílatele lze Nemusí to tak být, ale pouze u e-mailů
snadno skrýt nebo změnit.
odesílaných z veřejných (free-mailových)
adres.

Ano, ovšem jen pokud se vedle jeho
adresy objeví i celé jméno.

3. Co udělám, když mi vyskakovací okno oznámí, že jsem 999.999.999 návštěvník
stránky (nebo že byla vybrána moje IP adresa) a získávám tak nový iPhone, iPad,
MP4 přehrávač?
Okno zavřu a pokračuju v původní práci. (96%)
Co udělám, když mi vyskakovací okno oznámí, že jsem 999.999.999
návštěvník stránky (nebo že byla vybrána moje IP adresa) a
získávám tak nový iPhone, iPad, MP4 přehrávač?
80
60
40
20
0
Okno zavřu a pokračuju v
původní práci.

Pošlu požadovanou SMS a
čekám, co bude.

Začnu se chlubit všem kámošům
a známým.

4. Co je to firewall?
Brání hackerům a internetovým červům nabourat se do tvého počítače
Co je to firewall?
60
50
40
30
20
10
0
Brání hackerům a internetovým Počítačový systém, který maže z Protipožární přepážka v počítači.
červům nabourat se do tvého
disku tvého počítače viry.
počítače.

(68%)

5. Když ti přijde e-mail s výzvou, abys aktualizoval(a) svůj účet např. na Facebooku,
Skypu, nebo u své banky kliknutím na připsaný odkaz...
… na odkazy v emailu raději neklikám, pokud jsem si zaslání emailu nevyžádal (92%)
Když ti přijde e-mail s výzvou, abys aktualizoval(a) svůj účet např. na
Facebooku, Skypu, nebo u své banky kliknutím na připsaný odkaz...
70
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... na odkazy v emailu raději neklikám,
pokud jsem si zaslání emailu
nevyžádal.

... samozřejmě kliknu a vyplním
uvedená pole (uživatelské jméno,
heslo).

... budu chvíli váhat, ale nakonec
udělám, co se po mně chce, přece
nepřijdu o své účty.

6. K čemu je v počítači procesor?
K provádění výpočetních operací . (80%)
K čemu je v počítači procesor?
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K provádění výpočetních
operací.

Ke sledování procesů a teplot v
počítači.

K udržování vysoké provozní
teploty počítače.

7. Jak často bych měl provádět aktualizaci operačního systému na svém počítači?
Nejlépe každý týden nebo pokaždé při připojení do Internetu. (45%)
Jak často bych měl provádět aktualizaci operačního systému na
svém počítači?
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Nejlépe každý týden nebo
pokaždé při připojení do
Internetu.

Stačí jen když se dozvím, že se
objevila nějaká chyba.

Jednou za půl roku.

8. Jaké informace není dobré o sobě do prostředí sociálních sítí (Facebook)
sdělovat?
Není dobré sdělovat věci osobního charakteru, informace, které by mohly být zneužity
nebo špatně pochopeny, obecně věci, které bych nebyl ochoten sdělit kdykoliv a kdekoliv
ústně. (96%)
Jaké informace není dobré o sobě do prostředí sociálních sítí (Facebook) sdělovat?
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Není dobré sdělovat věci osobního
Sdělovat je dobré úplně všechno. Lépe se Sdělovat se nesmí vůbec nic, měl bych si i
charakteru, informace, které by mohly být tím sdílí informace a budu mít více přátel.
vymyslet nové jméno i další údaje.
zneužity nebo špatně pochopeny, obecně
věci, které bych nebyl ochoten sdělit
kdykoliv a kdekoliv ústně.

9. Co je to kyberstalking?
Obtěžování přes mobil a počítač. (77%)
Co je to kyberstalking?
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40
30
20
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0
Obtěžování přes mobil a počítač.

Komunikace přes Skype, ICQ, apod.

Zakázaná strategická on-line počítačová
hra.

10. Co je to netiketa?
Pravidla slušného chování na internetu. (70%)
Co je to netiketa?
50
40
30
20
10
0
Pravidla slušného chování na
internetu.

Oslovení starší osoby.

Pravidla neslušného chování na
internetu.

3. kolo
1. Termín "phishing" znamená:
Podvodné e-maily, které se z vás snaží vylákat citlivé informace (číslo kreditní karty, PIN
k této kartě, hesla k internetovým účtům…). (92% správných odpovědí)
Termín "phishing" znamená:
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Podvodné e-maily, které se z vás Když sedím u počítače v gumákách a Způsob seznamování na internetu s pruty na ryby.
lovím nové kamarády na sociálních
snaží vylákat citlivé informace (číslo
kreditní karty, PIN k této kartě, hesla
sítích.
k internetovým účtům…).

2. Co je hoax?
Řetězový e-mail, popř. podvodná zpráva. (83%)
Co je hoax?
60
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0
Řetězový e-mail, popř. podvodná
zpráva.

Nový typ počítačových her.

Jedna z funkcí programu Skype.

3. Může si Facebook dělat se tvými fotkami co chce?
Ano, bez omezení. (18%)
Může si Facebook dělat se tvými fotkami co chce?
30
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Ano, bez omezení.

Musí se mě zeptat než je použije Nemůže s nimi jakkoliv nakládat.
mimo facebook.com.

4. Na koho se obrátíš, pokud nejsi spokojen se zbožím či službou, kterou jsi zakoupil
na slevovém portálu?
Na poskytovatele služby nebo obchodníka, který má zboži nebo službu dodat. (46%)
Na koho se obrátíš, pokud nejsi spokojen se zbožím či službou, kterou jsi
zakoupil na slevovém portálu?
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Na poskytovatele služby nebo
obchodníka, který má zboži nebo
službu dodat.

Na provozovatele slevového portálu.

Na Českou obchodní inspekci.

5. Jaký je doporučený tvar hesla do mého počítače a ke službám typu Facebook?…
na odkazy v Kombinace alfabetických znaků, číslic a znaků typu tečka, čárka, znaky plus
a mínus, např. "k0l8ce-k2" (86%)
Jaký je doporučený tvar hesla do mého počítače a ke službám typu
Facebook?
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Kombinace alfabetických znaků, číslic Co nejjednodušší, např. „maminka“,
a znaků typu tečka, čárka, znaky plus
„12345“, „abcabc“.
a mínus, např. "k0l8ce-k2"

Jména popř. data narození moje,
mých blízkých popř. domácích
mazlíčků.

6. Je Internet anonymní?
Je i není, na jednu stranu nemám jistotu, jestli osoba, se kterou na dálku komunikuji je
opravdu ta konkrétní osoba, na druhou stranu opravdu existují technologie, nástroje a
postupy, které umožňují zjistit, co v prostředí Internetu dělám a kdo jsem. (76%)
Je Internet anonymní?
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Je i není, na jednu stranu nemám jistotu, Ano, je, když jsem v prostředí Internetu, Není, existují technologie a nástroje, které
jestli osoba, se kterou na dálku komunikuji tak nikdo nemůže zjistit, kdo jsem a co
dokonale a vždy sledují, co v prostředí
je opravdu ta konkrétní osoba, na druhou
tam dělám.
Internetu dělám a kdo jsem.
stranu opravdu existují technologie,
nástroje a postupy, které umožňují zjistit,
co v prostředí Internetu dělám a kdo jsem.

7. Pokud tě na netu někdo obtěžuje, tak ...
…se můžeš kdykoliv obrátit na policii. (92%)
Pokud tě na netu někdo obtěžuje, tak ...
60
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20
0
se můžeš kdykoliv obrátit na
policii.

se můžeš obrátit na policii, ale musíš vše nějprve řešit se svými
jen v případě že ti někdo něco
kamarády.
ukradl.

8. Na které stránce mohu v ČR řešit své problémy s internetem?
www.horkalinka.cz (85%)
Na které stránce mohu v ČR řešit své problémy s internetem?
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www.horkalinka.cz

www.google.cz

www.spoluzaci.cz

9. Je telefonování přes internet vždy zdarma?
Jen v případě některých služeb. (86%)
Je telefonování přes internet vždy zdarma?
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jen v případě některých služeb

ano

jen v rámci ČR

10. Mohou hry, které si stáhnete do mobilního telefonu obsahovat vir?
Ano a nemusím to nikdy zjistit. (80%)
Mohou hry, které si stáhnete do mobilního telefonu obsahovat vir?
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ano a nemusím to nikdy zjistit.

ano, ale snadno to zjistím.

ne

Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ
Když mi přijde e-mail od odesilatele Pepa Pádlo, mám jistotu, že jej opravdu
poslal Pepa Pádlo? v %
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ZŠ

Nemám jistotu, adresa odesilatele Ano, když je v adrese odesilatele Nemám jistotu, adresa odesilatele
je jednoduše modifikovatelná,
uvedeno jméno Pepa Pádlo, mail
je modifikovatelná, ale stačí si
takže skutečný odesilatel mohl být
poslal Pepa Pádlo.
zobrazit vlastnosti emailové adresy
někdo jiný.
pro zjištění skutečného odesílatele.

Vztahuje se na prostředí Internetu legislativa (zákony)?
100
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0
Ano, legislativa se vztahuje i na
prostředí Internetu, tzn. i na
Internetu se můžeme dopustit
krádeže, porušení autorských práv,
tedy trestného činu.

Ne, legislativa v prostředí
Internetu neplatí.

Jen některé části, trestní zákon v
prostředí Internetu neplatí.

Jak postupuji při instalování nových programů do svého počítače?
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ZŠ
Stahuji program jen z ověřeného Zadám do Google jméno programu Žádný program se nesmí vůbec
zdroje, tzn. z místa, které je
o který mám zájem a stahuji z stahovat, je vždy nutné jej koupit v
doporučeno jeho autorem apod.
prvního zdroje, který mi Google
obchodě.
sdělí, protože je to ten nejlépe
prověřený zdroj.

Víš co je to firewall? v %
80
70
60
50
40
30
20
10
0

SŠ
ZŠ
Brání hackerům a
internetovým červům
nabourat se do tvého
počítače.

Počítačový systém, který
maže z disku tvého počítače
viry.

Protipožární přepážka v
počítači.

Je odesílatelem e-mailové zprávy vždy člověk, který je zobrazen
jako odesílatel? v %
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Nemusí to tak být, pravého Nemusí to tak být, ale pouze Ano, ovšem jen pokud se
odesílatele lze snadno skrýt
u e-mailů odesílaných z
vedle jeho adresy objeví i
nebo změnit.
veřejných (free-mailových)
celé jméno.
adres.

Když ti přijde e-mail s výzvou, abys aktualizoval(a) svůj účet např.
na Facebooku, Skypu, nebo u své banky kliknutím na připsaný
odkaz...
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0
… na odkazy v emailu raději
... samozřejmě kliknu a
… budu chvíli váhat, ale
vyplním uvedená pole
neklikám, pokud jsem si
nakonec udělám, co se po
zaslání emailu nevyžádal. (uživatelské jméno, heslo). mně chce, přece nepřijdu o
své účty.

Co je to kyberstalking?
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Obtěžování přes mobil a
počítač.

Komunikace přes Skype, ICQ, Zakázaná strategická on-line
apod.
počítačová hra.

Co je to netiketa?
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Pravidla slušného chování na
internetu.

Oslovení starší osoby.

Pravidla neslušného chování
na internetu.

ůže si Facebook dělat se tvými fotkami co chce?
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Ano, bez omezení.

Musí se mě zeptat než je
použije mimo facebook.com.

Nemůže s nimi jakkoliv
nakládat.

Mohou hry, které si stáhnete do mobilního telefonu obsahovat vir?
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Na které stránce mohu v ČR řešit své problémy s internetem?
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www.google.cz

www.spoluzaci.cz

Je telefonování přes internet vždy zdarma?
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Jen v případě některých
služeb.

Ano.

Jen v rámci ČR.

Pokud tě na netu někdo obtěžuje, tak ...
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se můžeš kdykoliv obrátit na se můžeš obrátit na policii,
policii.
ale jen v případě že ti někdo
něco ukradl.

musíš vše nějprve řešit se
svými kamarády.

