
Anonymita Situace nebo stav, kdy je vaše identita neznámá nebo 
nepřiznaná.22 

Utajení v online světě 

 Vyhledejte si příběh spisovatele, jehož sochu 
můžete vidět v městském parku v před hradem Va-
jdahunyad Budapešti. Jak souvisí s anonymitou? 

 Myslíte si, že je v dnešním světě ještě 
možné zůstat v anonymitě? 

Pátrání po vlastní digitální stopě 
 I pokud své soukromé informace nezveřejníte, mohou si ostatní vaše osobní údaje a preference 

zjistit. Podívejte se na následující příklady. Dokážete vymyslet 4 způsoby, jak mohou ostatní lidé vaše 
osobní údaje vypátrat? .

5.1.
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Informace o mně hledají internetové vyhledávače. Pro účely reklamy zjišťují, co mě na Internetu 
zajímá.  
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Vaše jméno se vždy někde na 
Internetu vyskytovat bude, 
např. na webových stránkách 

vaší školy. Vaši fotku označenou 
jménem mohou zveřejnit také 
vaši kamarádi a nemusí vám o 

tom vůbec říci. 

Tereza

22 The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity.
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Soukromí Právo člověka uchovávat své osobní záležitosti a 
vztahy v tajnosti.23

„Pokud nechcete, aby se vaše osobní informace
objevovaly na Internetu, nezveřejňujte je zde.“ 

S tím souhlasím, ale i když 
nikdo z mých kamarádů ani já 
informace na Internetu ne-

zveřejňujeme, přesto je o mně 
někdo shromažďuje a využívá. 

To je pravda, ale co informace, 
které o vás zveřejňují kamarádi? 
Jaké informace byste raději, aby 

kamarádi na net nedávali? 

Být na Internetu v utajení? 
Proč? Pokud lidé nejsou v té 

či oné podobě online, vypadají 
podezřele! 

Souhlasíte s těmito názory, nebo ne? Proč? 

Znepokojuje mě, kolik informací mají 
státní instituce o tom, kde se pohy-

buji a co tam dělám. Na seznamu mých 
přátel nejsou, nevím ale, jak daleko za 

mé zdi vidí. Můj profil není veřejný, 
nejsem si ale jistý, že se na něj ne-

dostanou. 
Yorick

23 Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy. 
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Právo být zapomenut - odstraňování digitální 

stopy 

 Co kdyby bylo možné pro informace nastavit „lhůtu platnosti“? 
Byly by pak automaticky smazány po určitém datu, které jste si někdy v minulosti nastavili. 
Jaký webový obsah byste rádi zachovali navždy? 

 

Jaké informace si myslíte, že byste měli odstranit dřív, než si začnete hledat zaměstnání?  

 Napište seznam informací o sobě, o jejichž existenci na Internetu víte, a u každé uveďte „lhůtu 
platnosti“.  

5.2.

 Sdílet či nesdílet, toť otázka!
Někteří lidé dávají přednost soukromému profilu, jiní se chtějí s ostatními podělit i o ty největší 
podrobnosti ze svého života. Někteří si o životech jiných čtou velmi rádi, jiní jsou ze záplavy zbytečných 
informací otrávení …

Jaké informace by lidé podle vašeho názoru měli sdílet a jaké ne? 

LHŮTA PLATNOSTI 

Měli by sdílet :

Neměli by sdílet :

LHŮTA PLATNOSTI LHŮTA PLATNOSTI 

LHŮTA PLATNOSTI LHŮTA PLATNOSTI 

LHŮTA PLATNOSTI LHŮTA PLATNOSTI 
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Učím IT na střední škole a někteří mí žáci si mě přidali na Facebooku do přátel. Včera jsem si všiml, že 
jeden můj student je členem skupiny „Legalizujte marihuanu“. Ačkoli přímý důkaz nemám, pořád přemýšlím, 
jestli ji také užívá. Mám si promluvit s jeho rodiči, nebo nic neříkat a nechat si to pro sebe? 

Až skončím školu, chci se stát novinářem. V dnešní době rozhodně musíte být na Internetu vidět. 
Dávám si ale pozor a sdílím jen ty informace, které chci lidem sdělit a které je upozorní na všechny 
kladné stránky mého projektu. Čím více lidí mě bude sledovat, tím lepší budu mít jméno. Lidé začnou 
poslouchat, a to je právě na Internetu skvělé - jakmile se informace začnou šířit, nedají se zastavit. 

Jasně že jsou tu rizika, všichni máme na Internetu nějakou pověst, ale podle mě lidi často nechápou, 
že mohou mít všechno pod kontrolou. Sám se rozhoduji, kdo bude mým online „přítelem“. Mám sice 460 
„přátel“, ale ne všichni mají přístup ke všemu. Většina sociálních sítí různé nastavení umožňuje, lidi toho ale 
nevyužívají. Když to vezmeme kolem a kolem, je ochrana soukromí věcí každého z nás. 

Jelikož dělám pro naši firmu nábor zaměstnanců, skoro každý den hledám nové lidi, kteří by k nám mohli 
přijít pracovat. Při výběru vycházíme samozřejmě hlavně z motivačního dopisu, pracovních zkušeností, 
vzdělání a schopností uchazeče. Než ale někoho pozveme na pohovor, vyhledáme si jeho jméno na Googlu a 
na sociálních sítích. Důležitou roli hraje i dojem, který si o člověku uděláme z fotografií, z jeho aktivit na 
Internetu, z informací, které sdílí nebo zveřejňuje. 

 Přečtěte si následující příběhy a napište k nim své 
komentáře a úvahy.
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Pročítal jsem si zprávy, když jsem najednou objevil e-mail z daňového úřadu. Informovali mě, že mi uhradili 
pouze část peněz a žádali o potvrzení údajů o mém bankovním účtu. Byl to samozřejmě podvod. Měl jsem 
si uvědomit, že zaměstnanci skutečné instituce by mě o takto důvěrné informace nikdy nežádali e-mailem. 
Zloději mi z účtu ukradli velkou částku. 

V životě jsem udělal několik šíleností. Byl jsem za ně odsouzen a trest jsem si odseděl. Přesto mě na 
některých webových stránkách stále označují za zločince. Žádal jsem, aby tuhle informaci ze všech 
stránek odstranili. Mám nárok na druhou šanci a informace o mé minulosti nikdo znát nepotřebuje. 

Víte, jak dlouho si o vás škola nechává záznamy? 
Kdo myslíte, že k nim má přístup? Co se stane se záznamy po vašem 
odchodu ze školy? 

 Jaký je váš postoj ke sdílení informací a kam byste se zařadili na téhle škále? 

Na Facebooku si mohou prohlížet 
mé fotografie a číst texty jen lidé, 
kterým to dovolím. Záměrně přístup 

ke svým soukromým informacím 
omezuji. 

Ochranář
nebudu o sobě na Internetu 
šířit všechno, člověk musí 

být opatrný. Rád se ale s ka-
marády podělím o své názory 

a zážitky.

Anonym
nerad s ostatními sdílím pří-
liš mnoho osobních informací. 

Sociální sítě používám jen 
tehdy, když musím.

Sdílím se světem!
Nic špatného jsem 

neudělal. Proč bych to 
nesdílel se světem?

Joanna
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Internet je výborný prostor pro flirtování a experimentování, zvlášť pokud se v nevirtuálním světě 
stydíte. Na Internetu budete mít menší zábrany někoho oslovit a vaše sebevědomí pak může začít 
narůstat i mimo něj. Jak daleko ale zajdete? 

 Jak daleko byste na Internetu zašli? U každé situace označte, jak by vám byla příjemná. Odpovědi 
prodiskutujte s někým ze sousedů. 

1. Kamarád/ka z Internetu, se kterým/kterou jste nějakou dobu chatovali, vás poprosí, abyste mu/jí 
poslali nějakou svoji sexy fotku. 

2. Na Internetu jsem si vyhledal něco o tom, o čem se bojím nebo stydím mluvit s rodiči.

3. Kamarád rozeslal fotku dívky z naší školy, na které je ve sprše. Přeposílám ji dalším 
kamarádům, je to velká legrace! 

Měl by:       Neměl by:

Otestujte si své hranice! 

Sexting  Složenina slov „sex“ a „texting“. Zasílání zpráv nebo obráz-
ků se sexuálním obsahem mobilním telefonem24

Dejte o sobě vědět, ale nepřehánějte to!5.3.

Anonym, 15 let 
„Když se mám v běžném životě seznámit s novými lidmi, 
strašně se stydím. A to už vůbec nemluvím o flirtování. 

Na Internetu se cítím trošku bezpečněji, protože s 
nikým nemluvím z očí do očí. Můžete mi poradit, kde si 
na Internetu můžu příjemně a bezpečně popovídat se 

svými vrstevníky?“
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Askyourquestions.com

24 Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting.
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V určité chvíli může být zábavné nebo zajímavé sdílet fotku, 
na které jste vy nebo někdo jiný nahý. Nezapomínejte ale, že 
si nikdy nemůžete být jisti, že fotka neskončí v nesprávných 
rukou. Jediný způsob, jak tomu zabránit, je fotku neposílat. I 
když fotku posíláte jednomu jedinému člověku, může to mít 
právní dohru. 

Ben (14 let) se vyfotil nahý 
a fotku poslal své přítelkyni 

(také čtrnáctileté). 

Moje přítelkyně (15 let) mi 
poslala fotku, na které je na-
hoře bez. Fotku jsem nikomu 
neukazoval, to bych jí neudě-
lal. Uložil jsem si ji bezpečně 

na svém počítači. 

Kamarád na Internetu zveřejnil 
nahrávku, na které je jeden 

spolužák (18 let) ve sprše. Správci 
sociální sítě video okamžitě stáhli, 

ale ponížení už nešlo zabránit - 
všichni spolužáka viděli. 

Poslala jsem e-mail se sexu-
álními narážkami svému pří-
teli. Byl smutný, tak jsem ho 

chtěla rozveselit. 

 Zjistěte, zda byl v těchto případech porušen zákon. Pokud ano, dokážete vysvětlit, 
v čem jsou protizákonné? 
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Ochrana vašeho soukromí však není pouze vaší věcí, týká se také ostatních. Na ochranu soukromí máte právo, zároveň jste 
však za ni zodpovědní. Je potřeba nezapomínat, že jakékoli vaše aktivity na Internetu mohou mít následky také pro jiné osoby. 

I když si vlastní profil chráníte, soukromé informace se mohou na Internetu šířit také označováním osob. 

Přemýšlejte, jaké komentáře píšete, kde klikáte na políčko „to se mi líbí“, jaké obrázky a jiný obsah na sociálních sítích sdílíte. 

 

 S jakými informacemi byste své jméno raději nespojovali? 

 Členství ve sportovním klubu 

 Fotografie pořízené minulý víkend na večírku

 Fotografie z posledního výletu s přítelkyní/přítelem

 Váš komentář u novinového článku na téma zaměstnanosti ve vaší zemi

 Online hry, které jste v poslední době hráli

 Navštěvované webové stránky

Víte, že na některých sociálních sítích nyní musíte označení odsouhlasit, tedy potvrdit, že 
se vaše jméno může u určité informace objevit? Pokud označeni být nechcete, „taggová-
ní“ zkrátka odmítnete. 
 
Zeptali jste se někdy někoho (nebo myslíte, že jste se měli zeptat), zda můžete zveřejnit 

jeho osobní informace nebo přiřadit jeho jméno k určitému obsahu na netu? Kdy?  

Označujte s respektem! Co se stane, když je vaše soukromí narušeno? Jak můžete reagovat? 
Napište příklady situací, kdy bylo něčí soukromí narušeno a jak mohl tento člověk reagovat.

Mé a tvé soukromí 5.4.

Na první pohled se zdá, že 
každý je za ochranu svého 
soukromí zodpovědný sám. 

Snažím se nastavit si takovou 
ochranu soukromí, aby můj současný 
osobní život nebo hackeři se zlými 
úmysly neohrožovali moji budoucí 

profesní kariéru. 

Jsem označen na fotce a chtěl bych označení zrušit. 
Autor ho však odstranit odmítá. 

Oznámím to provozovatelům sociální sítě a požádám 
je, aby označení zrušili. 

Situace       Řešení

Clément

VĚDĚLI 

JSTE, 

ŽE…?
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