
 

 

 

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU 

Preventivní projekt zaměřený na bezpečné chování na 

internetu 

 

                                    

 

 

                              



Milí žáci, 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pro vás 

připravilo pracovní sešit s úkoly, kde si můžete procvičit své 

znalosti a vědomosti týkající se užívání internetu. V současné 

době je komunikace na sociálních sítích samozřejmostí téměř 

každého žáka, je však nezbytně důležité si uvědomit, že 

i virtuální svět může skrývat různé nástrahy. Prostřednictvím 

tohoto pracovního sešitu se vás pokusíme na některé z nich 

upozornit. 
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1. Jaké jsou podle Tvého názoru 3 

nejčastější projevy kyberšikany? 
 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

2. V čem je největší riziko užívání internetu (sociálních 
sítí)? 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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3. Je kyberšikana trestným činem uvedeným 
v trestním zákoníku? 
 
ANO (vysvětli proč)…………………………………. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

NE (vysvětli proč)………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

4. O kterých trestných činech můžeme hovořit 
v souvislosti s kyberšikanou? 
 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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5. Jak si ověříš, že určitý profil, který Tě 
kontaktoval, není falešný?    
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

6. Co uděláš, když po Tobě někdo bude chtít na sociálních 
sítích intimnější fotografii nebo Ti začne vyhrožovat?   
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
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7.  Jaký postih by mohl hrozit mladistvé 
osobě (15 – 18 let), kdyby spáchala 
protizákonné jednání i třeba 
v souvislosti s kyberšikanou? 
 
……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

8. Jaký postih by mohl hrozit nezletilé osobě (0 – 15 let), 
kdyby spáchala protizákonné jednání i třeba 
v souvislosti s kyberšikanou? 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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V případě, kdy budete potřebovat pomoc, 

můžete využít následující stránky: 

 www.linkabezpeci.cz (116 111) 

 www.stoponline.cz 

 www.rodicovskalinka.cz  (840 111 234, 

606 021 021) 

 

Důležité odkazy, kde k uvedené problematice 

naleznete více: 

 http://www.kr-

jihomoravsky.cz/kyber/  

 www.e-bezpeci.cz 

 www.saferinternet.cz 

 www.bezpecnyinternet.cz 

 www.seznamsebezpecne.cz 

 www.internetembezpecne.cz 

 www.hoax.cz 
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