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„…nemáte problém? Možná jen o něm 

nevíte…“ 

 

„V počítačové učebně si děti ohlídám.“ 

 

Je lepší, když je dítě doma nebo ve škole, 

venku se mu může něco stát. 

 

 

Mýty a paradoxy 



Prevence rizikového chování se komplikuje, protože:  

• Ohledně sexu lze vše najít na internetu – mladší je spíš 
zapotřebí uklidnit ve stylu „neboj, až budeš větší, nebudeš 
muset dělat všechno to, co jsi viděl(a) na internetu“  

• Ohledně vztahů se jedinci izolují ve svém omezeném světě 
(bud tím, že masivně používají sociální sítě nebo je 
nepoužívají vůbec), vznik virtuálních přátel 

• Dehonestace hodnot – internet je plný vulgarity a 
pornografie – komunikuje se na něm specifickým jazykem, 
„publikum“ mlčí, protože špatné věci se dějí všude a je to 
přece běžné 

• Závislost na virtuálních drogách - netolismus 

„Nová“ prevence 



 Školy a školská zařízení jsou při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských 

služeb povinny přihlížet k základním 

fyziologickým potřebám dětí, žáků a 

studentů a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů. 

Školský zákon § 29  



Kyberšikana Šikana 

Anonymní útočník Konkrétní útočníci 

Útočník má mnoho identit Útočník se nemění 

Počítačové znalosti Fyzická síla 

Publikum – přístup může mít každý 

(webové stránky, blogy atd.) 

Omezený počet účastníků 

Těžko rozpoznatelná Náznaky (roztrhané oblečení, modřiny…) 

Kyberšikana 

• U kyberšikany je útočník naprosto anonymní a ještě navíc 

může v kybersvětě měnit svou identitu – jednou ji pošle 

SMS z internetu jako Karel, podruhé jako Andrea apod.  

• Až 40% obětí kyberšikany se nedozví, kdo je 

kyberšikanoval.  

• Důležitým faktorem u kyberšikany je také publikum. 

• Často se stává, že šikana jde s kyberšikanou ruku v ruce. 

• U kyberšikany je náznaků méně než u klasické šikany – 

je zapotřebí mít určité počítačové dovednosti!  
 



Od kyberšikany je potřeba odlišovat příbuzné fenomény, které 
jsou často s kyberšikanou provázány nebo se s ní částečně 
překrývají, nicméně samy o sobě označují jiný typ násilného 
chování. 

 

SPAM 

HOAX 

SEXTING 

FLAMING 

PHISHING 

HAPPY SLAPPING 

WEBCAM TROLLING 

KYBERGROOMING 

KYBERSTALKING 

Kyberšikana 

http://www.hoax.cz/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/pocasi/clanek.phtml?id=782746
https://www.servis24.cz/ebanking-s24/ib/base/usr/aut/login?execution=e1s1
http://www.youtube.com/watch?v=UpgD4xv7_mo
http://www.youtube.com/watch?v=HidCO2e1Q-o


Pod pojmem netolismus rozumíme 
chorobnou závislost na tak zvaných 
virtuálních drogách, mezi které jsou 
počítány  - 

•Televize, 

•Video, 

•Počítačové hry, 

•Mobilní telefon nebo 

•Práce či zejména zábava na internetu 
(chatování, kontrola e-mailových zpráv atd.)  

 

Netolismus 



Důvod, proč si jedinec vybírá určité médium, jeho náchylnost, účinky a 
projevy jsou dány kontextem: 

• Charakteristiky jedince (pohlaví, věk, inteligence, hodnoty, impulzivita, 
…) 

• Sociální prostředí  (vliv rodiny, školy, kamarádů a blízkého okolí celkově)  

• Societální podmínky (vliv širší společnosti – kultura, ekonomika, 
liberalismus, technologická infrastruktura)  

Závislost 



1. Salience – online aktivity se stávají hlavní náplní života jedince  

2. Abstinenční syndrom – podrážděnost, úzkost 

3. Potřeba trávit na internetu stále víc času 

4. Ztráta kontroly nad online aktivitami a neúspěšné pokusy o jejich 
omezení 

5. Ztráta zájmu o původní záliby 

6. Pokračování v nadměrných online aktivitách bez ohledu na zjevné 
negativní důsledky 

7. Lhaní o skutečném objemu aktivit na internetu  

8. Internet jako prostředek k úniku od problémů a špatných nálad  

9. Objektivní negativní důsledky v osobním či pracovním životě  

Diagnostika závislosti 



Význačnost 

Internet nebo přímo konkrétní aplikace má pro vás veliký význam, stává se  středobodem vašeho života. Začíná postupně ovládat vaše myšlení 
(Neustále přemýšlíte o  tom, co se právě děje v  online hře, když zrovna nejste online), cítění (například v  podobě bažení neboli touhy být online) 
a chování (Chodíte pozdě do  školy nebo do práce, postupně se přestáváte vídat s přáteli a většinu času trávíte na  internetu). 

Změny nálady 

Pociťujete změny nálady, když  se připojíte k  internetu nebo při návštěvě určité webové stránky. Například při  spuštění hry cítíte uvolnění a klid, 
protože můžete na nějakou dobu uniknout od  aktuálních problémů. Cítíte vzrušení, když  vstoupíte do chatové místnosti nebo jakmile se přihlásíte 
do sociální sítě. 

Tolerance 

Podobně jako u návykových látek i u závislosti na internetu vzniká stále vyšší tolerance. K  tomu, abyste dosáhl (a) stejné míry uspokojení jako dříve, 
musíte trávit online čím dál více času.  

Odvykací symptomy 

Odvykací příznaky, lidově též „absťák“, se  objevují v důsledku ukončení či omezení aktivity. U závislosti na internetu mají především charakter 
nepříjemných psychických stavů: vzteku, nervozity či  smutku. 

Konflikt 

Vaše nadměrné užívání určitých internetových aplikací je  zdrojem dvou druhů konfliktů:  

• mezilidský konflikt – kvůli nadměrnému trávení času na internetu zanedbáváte povinnosti i své blízké. Vznikají hádky s rodiči, s partnerem/partnerkou. 

• vnitřní konflikt – cítíte rozpolcenost v důsledku rozhodování se mezi trávením času online a jinou aktivitou. V zaměstnání se například nemůžete rozhodnout, zda pokračovat 
v chatování s online kamarádem nebo se věnovat práci. Doma nevíte, zda se věnovat partnerovi/partnerce nebo pokračovat v rozehrané hře. 

Relaps 

Máte tendence opakovat dřívější vzorce závislostního chování, se  kterými sami zcela nesouhlasíte. Příkladem opakovaného relapsu může být 
situace, kdy si několikrát smažete uživatelské účty v  online hře, ale vždy si po  nějaké době založíte nové. 

Diagnostika závislosti 



• Člověk se ve virtuální realitě cítí sociálně schopnější než v reálném světě  

• Představa, že únik do virtuálního světa povede k úlevě od tlaků v reálném 
životě 

• Představa, že ve virtuálním světě si člověk naplní svoji potřebu 
úspěchu/seberealizace 

 

• Model psychické díry 

 

• http://poradna.adiktologie.cz 

 

 

Vznik a udržení závislosti 

http://poradna.adiktologie.cz/
http://poradna.adiktologie.cz/


Průzkum TruconneXion - průměrně se Čech podívá na svůj smartphone 
46krát denně (každých cca 21 minut) a stráví tak s telefonem 2 hodiny a 53 
minut denně! 

• Aplikace pro Android – Nezávislosť (eSlovensko, Drobný) 

• SMOMBIES – termín zavedený díky hře Pokémon GO, v Německu se 
používají v některých městech výstražná červená světla na vozovkách  

• Odhad 5% závislých na internetu (6% pro srovnání tvoří alkohol)  

 

Digitální posedlost 



Německý psychoterapeut Kalbitzer vidí analogii mezi 
internetem a cukrem – dodává rychlou energii, zdroj 
mentální relaxace. Smartphony nám stále častěji 
zprostředkovávají přístup k důležitým aspektům 
našeho života – k naší rodině a přátelům. 

 

Pokud se někdo stále dívá na displej svého 
smartphonu, nelze jej jednoduše označit za 
závislého jen proto, že se takové chování jeho okolí 
nelíbí. 

 

Designeři mobilních aplikací odvíjí jejich podobu od 
jednorukého bandity vpravo. 

 

Notifikační ikony  

 

Demence versus životní styl 



• Sledování online pornografie (silnější tendenci mají muži) 

• Erotické seznamky, chaty, fóra (silnější tendenci mají ženy)  

• On-line sexuální komunity (sexuální minority, preference různorodých 
sexuálních praktik) 

• On-line obchody se zaměřením na prodej erotických pomůcek  

• Vyhledávání a poskytování placených sexuálních služeb  

• Vyhledávání  sexuálně zaměřených informací 

 

SEXTING – výměna snímků a zpráv z vlastní produkce  

v sexualizovaných pozicích prostřednictvím internetu 

 nebo telefonu 

 

KYBERSEX 



Koncept „ACE“ – podněcovatelé zahrnující aspekty:  

Anonymita (anonymity), Pohodlí (convenience)  

a Útěk (escape) 

Internetová sexuální závislost – problematická z několika důvodů 

1. Na internetu se mohou snadněji projevovat sexuální tužby, jež jsou 
nepřijatelné (pro jedince, partnera) 

2. Mohou vést jedince k trávení významného množství času hledáním 
uspokojivých sexuálních obsahů 

3. Mohou odvádět pozornost od sexu s partnerem/partnerkou nebo ho 
značně narušovat 

Ohrožení jedinci – typ reagující na stres (angažuje se v online sexuálních 
aktivitách při stresu), depresivní typ (úleva od dysforických stavů) a 
fantazijní typ (zapojují se do online aktivit, kterým by se normálně vyhýbali)  

KYBERSEX 



 

 

• Tráví na Internetu 6 hodin denně 

• 56% vlastní smartphone 

• 95% dětí používá Internet, 75% denně 

• patříme mezi nadprůměrné uživatele počítačových her 

• 21% dětí by poslalo svou nahou fotografii cizímu člověku (výzkum 

robota Seznamu)  

Nová generace 



"Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské 

vztahy. To potom svět bude mít „GENERACI IDIOTŮ“. 



Model TPCK 



Je to vůbec reálné? 



Sociální sítě, využití mladými 



Kde najdeme mladé lidi 



O čem se budeme bavit 



Malé soubory, které web pošle prohlížeči a které prohlížeč uloží na počítači 

uživatele mají sloužit k personalizaci (nastavení webu, přihlašování) …   a 

bohužel i shromažďují data o uživatelích. 

 

• Standartní HTTP cookies - lze běžně mazat v prohlížeči 

• LSO (flash) cookies - zlikviduje např. CCleaner 

• Evercookies (supercookies) – nelze prakticky mazat 

Cookies 



Zakladatel – Mark Zuckerberg – 66. nejbohatší člověk planety 

 

1,86 miliardy aktivních uživatelů (Instagram má 600 milionů, za ním je 
Snapchat), 4,2 miliony uživatelů v ČR 

 

Na fb je více než 200 miliard fotografií, každý den nahrají uživatelé 350 
milionů nových fotografií 

 

Obrat FB v roce 2013 – 1,5 miliardy dolarů, za rok 2016 utržil 27,6 miliardy 
dolarů 

Facebook 



Svět tam venku? Lepší je ten virtuální 

Svět není jenom Facebook, byť hraje bezkonkurenčně významnou roli. 

PROZATÍM 

 

4 200 000 uživatelů  

z České republiky 

 

•190 000 ve věku 13 - 15  

•440 000 ve věku 16 - 18 

•460 000 ve věku 19 - 21  

 

•640 000 ve věku 13 až 18 *) 

 

V ČR používá Internet až 7 000 000 lidí 

 

 

*) ne, ten součet opravdu nesedí 



Něco s těmi čísly je ale stejně špatně.  

10 516 125 4 200 000 
Podíl 

0-15 1 651 143 190 000 12% 

16-19 419 418 600 000 143% 

20-24 660 086 780 000 118% 

25-29 711 493 640 000 90% 

30-35 996 456 640 000 64% 

36-39 753 481 360 000 48% 

40-45 881 907 340 000 39% 

46-49 574 176 156 000 27% 

50+ 3 867 965 440 000 11% 



• Vysoká koncentrace osobních údajů dospělých a dětí 

• Absence mechanismů ověřování pravosti uživatelů, falešné 

profily 

• Problematická pravidla používání FB 

• Neexistence obchodního zastoupení v ČR 

• Problematická blokace 

• Nové funkce jsou automaticky aktivní 

• Automatické označování obličejů 

• Nemožnost dokonalého smazání účtu 

• Časté aktualizace licenčních podmínek a pravidel užívání 

služby, rychlé změny služby 

Facebook - rizika 



Sdílením obsahu, jako jsou fotografie nebo video, 

dáváte facebooku nevýhradní, přenosnou a 

bezplatnou licenci na používání tohoto obsahu v 

souvislosti s facebookem 

 

Sdílení na FB 



Pokud je informace veřejně dostupná, neexistuje 

důvod, proč by vyšetřovatel nemohl informaci z FB 

využít. 

 

FB obsahuje funkci pro hledání a rozpoznávání 

obličejů – FB je tak celosvětovou databází tváří s 

bleskovým vyhledáváním 

 

V USA již FB spolupracuje se státními úřady a 

dodává informace, které si vyžádají. 

FB a právo 



Podle nových podmínek, které se zejména týkají nastavení soukromí 

již není možné skrýt svůj profil před vyhledávači (Seznam, 

GOOGLE) a více informací je veřejných. 

PROČ? 

 

Jak je to se soukromím na FB: 

http://mattmckeon.com/facebook-privacy/ 

 

https://www.facebook.com/about/graphsearch 

 

 

FACEBOOK - novinky 

http://mattmckeon.com/facebook-privacy/
http://mattmckeon.com/facebook-privacy/
http://mattmckeon.com/facebook-privacy/
https://www.facebook.com/about/graphsearch




Program, který má 1,2 miliardy uživatelů: 

Neexistuje uživatelská podpora – nelze 

nikomu zatelefonovat, napsat mail 

FB nerozumí česky, nemá zastoupení v Česku 

a dokonce ani v Evropě 

 

Závadné záležitosti tak musí nahlásit ručně 

klikáním na odkazy sami uživatelé! 

 

 

 

FACEBOOK - podpora 



Kdo uvidí tyto fotky? 

Sdílení na FB 



Teprve po žalobě FB přiznal, že ve 

skutečnosti rozděluje uživatele na: 

•Aktivní a přihlášené uživatele 

•Nepřihlášené uživatele 

•Uživatele bez účtu na FB  

 

O všech vede záznamy  

o jejich aktivitách. 

FB a uživatelé 



Vznikají 

• Používáním FB tlačítek na webech 

• Tím, že vás někdo označí na fotce 
 

 

Stínové profily 



https://www.facebook.com/help/delete_account 

…potvrdit, opsat kód a za 14 dní by účet měl zmizet. 

 

 

 

Jak zrušit účet 

https://www.facebook.com/help/delete_account


Externí odkazy, aplikace 



Lákavá videa 

http://webapka.sk/damskajazda/


Přiznání na FB 



Ask.fm 



Google kopíruje celé knihovny, fotografuje celou planetu, 
všechny země, města, nekonečné oceány, nebo dokonce Měsíc 
a Mars. „Budujeme zrcadlo světa“  

Google už zdaleka není jen hloupým strojem na vyhledávání 

odpovědí. Nyní nejen aktivně reaguje na naše dotazy, ale snaží 

se poskytovat informace dokonce dřív, než si sami uvědomíme, 

že je potřebujete. Je to logický vývoj, nebo děsivá noční můra? 

Knowledge graph – byl už zhruba před rokem uveden v USA – 

představuje nový způsob vyhledávání a nový obchodní model, 

jehož cílem je udržet uživatele na stránkách Googlu díky 

komplexně podávaným informacím. 

Probíhá konkurenční boj mezi FB a Googlem – američtí 

uživatelé tráví 13% svého on-line času na sociální síti a pouze 

11% na Googlu (včetně Youtube!). 

GOOGLE 



• Tržní podíl všech vyhledávacích dotazů na internetu položených 
prostřednictvím služeb Googlu 91,4% 

• Současný počet vyhledávacích dotazů za sekundu  po celém světě –   
104 000 

• Počet zařízení s operačním systémem Android – 2 miliardy 

• Zisk Googlu v roce 2016 (v US dolarech) – 19,5 miliardy 

• Počet aktivních uživatelů všech služeb Googlu, sečteno dohromady – 
14% lidstva 

• Délka videomateriálů, které uživatelé denně zhlédnou na YouTube,           
v letech – 12 300 

• Nový videomateriál, který uživatelé každou minutu nahrají na YouTube    
v hodinách – 300 

• Počet zaměstnanců společnosti celosvětově 72 053, z toho 31% žen 

GOOGLE – pár zajímavostí 



Vyhledávací služby (včetně obrázků) 

Sociální síť GOOGLE+ 

MAPY, GOOGLE EARTH 

PLAY – aplikace pro Android 

YOUTUBE 

ZPRÁVY 

GMAIL 

DISK – cloudové služby (on-line dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře, 

nákresy) 

KALENDÁŘ 

PŘEKLADAČ 

CHROME – prohlížeč 

PICASA – bitmapová grafika 

Služby GOOGLU 



Informace uložené o účtu Google 

www.google.com/dashboard 

 

Strýček Google leccos ví 

http://www.google.com/dashboard


VLOGEŘI (videoblogeři) 

• komentovaná videa z každodenního života (vaření, móda, líčení, politické 
názory, cvičení, sport, hry, auta, návody,…) 

LETSPLAYEŘI 

• záznam hraní počítačové hry (špičkoví hráči, vtipná videa)  

PRANKEŘI (prank – nachytat někoho) 

• humorná videa, skrytá kamera, výzvy (kdo sní víc lžic koření, sušenek,…), faily 
(pády, šoky, havárie) 

UNBOXING 

• Vybalení věci z krabice (elektronika, hračky) 

Cíl – získání vysokého počtu přehrání videa (1Kč za 100 shlédnutí) nebo 
odběratelů 

Dominika Myslivcová 

Youtubering, streaming 

https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s
https://youtu.be/Igb_qWu0Q9s
https://youtu.be/ZQPP6L7UYSk
https://youtu.be/GAJD3V8Bd34
https://youtu.be/blEb06zzltU
https://www.youtube.com/user/dominikamyslivcova


• Na FB hraje hry téměř 250 milionů uživatelů, 
přičemž většina z nich minimálně ob den. 
Průměrný hráč hraje více než tři různé hry. 

• On-line hry jsou častým terčem kybergroomerů 
(prostřednictvím chatu) a také virů (získání 
osobních dat, hesel nebo přístupu k bankovním 
systémům). 

• Mobilní hraní na smartphonech – hry tvoří 60% 
stažených aplikací. 

 

• Rozdělení podle obsahu – vojenské akční, 
vojenské simulátory, závodní, fantasy/filmové, 
budovatelské. 

Počítačové hry 



• MOBA (multiplayer online battle arena) – World of 
Tanks, League of Legends 

• Virtuální světy – Second Life, SIMS 

• Budovatelské – Minecraft 

• MMORPG (role playing games) - World of Warcraft 
(WoW) 

• Je zapotřebí nejprve hru koupit a poté ještě platit 
měsíční poplatek 13 eur (asi 330 korun) 

• Má 10 milionů pravidelných hráčů (kteří tvoří 
měsíční příjem více než 100 milionů eur) 

• „WoW vdovy“ – ženy, které kvůli závislosti svého 
partnera zůstaly v reálném světě samy. 

Massively multiplayer online hry 

(MMO) 



• Mají jednoduché ovládání, nepotřebují 
supervýkonný počítač a na popsání principu stačí 
čtyři slova – „Být lepší než ostatní“ 

• Protivníkem není počítač, ale reálný člověk 

• Sociální aspekt – pro úspěch je zapotřebí 
komunikace a kooperace s ostatními hráči 

• Levelování – sofistikovaný systém odměn, 
postava je mocnější, má vyšší prestiž u 
spoluhráčů 

• Neomezenost – není stanovený striktní konec, 
není možné je „dohrát“ – přidává se herní obsah, 
hru tvoří samotní hráči 

• Perzistence – herní svět existuje a vyvíjí se, i 
když samotný hráč právě nehraje 

 

Společné znaky MMO her 



• Např. hra Lord od the Rings Online přešla z principu 
MMO na FTP a ztrojnásobila tak své tržby! 

• Princip „mikrotransakcí“ – hru lze hrát zcela zdarma, ale 
pokud chcete patřit mezi nejlepší (a nemáte příliš 
mnoho času), budete potřebovat vylepšení. Ta se dají 
pomocí několika kliknutí koupit za pakatel – za částky 
přibližně v rozmezí jednotek až desítek korun 

• V Německu zaplatil jedenáctiletý chlapec v FTP hře 
Dark Orbit za vylepšení více než 1000 eur 
telefonováním na číslo s vysokým tarifem 

• U většiny her je však zapotřebí k placení kreditní karta 

• Existují i burzy vylepšení do FTP her, kdy provozovatelé 
hry získávají podíl za prodej 

Free to play hry (FTP) 



Ukládání důkazů – nejsnáze přes klávesu Print 

screen 

Se službou Zabezpečení rodiny pro Windows 

Microsoft nabízí šikovné a flexibilní rozhraní pro 

konfiguraci zabezpečení přístupu dětí k internetu. 

Nejdůležitější je ale vnímat rizika spojená s užíváním 

internetu. 

Rodičovská kontrola 



Není lepší úplně opustit virtuální 
svět? 

 

Pokud chceme žít v dnešním světě 
a používat nabízené technologie, 
tak vnímám nutnost sladit vlastní 
virtuální obraz s tím reálným, 
který fyzicky prožíváme.  

Závěr? 



www.policie.cz 

www.minimalizacesikany.cz – MIŠ 

www.e-bezpeci.cz – www.napisnam.cz 

www.seznamsebezpecne.cz 

www.saferinternet.cz 

www.bezpecnyinternet.cz 

www.nasedite.cz 

www.bezpecne-online.cz 

www.kybersikana.eu 

www.msmt.cz, SVP, PPP, „horké linky“ 

Odkazy 



Nikdo neudělá větší chybu než ten, 
kdo nedělá nic v domnění, že to 
málo, co udělat může, nemá smysl. 

Edmund  Burke  



 

Ing. Petr Šmíd, DiS. 

ředitel Portus Prachatice, o.p.s. 

reditel@portusprachatice.cz 

722 928 192 

 

 

www.portusprachatice.cz 

Děkuji za pozornost 

mailto:reditel@portusprachatice.cz

