
33 Odkaz http://inthedark.knowthenet.org.uk/question1
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 Odpovězte na kvízové otázky a otestujte své znalosti! 
Pozor, u některých otázek je více správných odpovědí! 

1. Na Internetu najdete videonahrávku, která obsahuje rasistické nebo urážlivé výrazy. Co 
byste měli udělat? 
a. Nic, nahrávka je na Internetu, nic s tím udělat nemůžete. 
b. Pomocí nástrojů na webové stránce nevhodný obsah nahrávky nahlásit. 
c. Zavolat na policii a podat oficiální oznámení/stížnost. 
d. Nahrávku si stáhnout a sdílet ji s kamarády, aby viděli, jak je strašná. 

2. Jsou tato tvrzení pravdivá nebo ne?  
a. Svoboda projevu znamená, že na Internetu můžete ostatní urážet. 
b. Na fotografii jakékoli osoby, kterou pořídíte ve veřejném prostoru, máte autorské právo. 
c. Pokud nejsou porušeny smluvní podmínky, je nemožné ze sociální sítě jakýkoli obsah odstranit.  
d. Pokud má někdo na sociální síti více než 500 přátel, nebude schopen na Internetu chránit své 

dobré jméno.

3. Které z následujících prvků zaručují, že webové stránky jsou zabezpečené a jejich použí-
vání je bezpečné?
a. https
b. symbol visacího zámku dole na stránce 
c. zelené pozadí pole s adresou 
d. přípona .com nebo .org v adrese webové stránky

4. Které z následujících informací uložené na mobilním přístroji mohou zneužít podvodníci?33 
a. adresa bydliště 
b. datum narození 
c. přihlašovací údaje do online bankovnictví 
d. údaje potřebné pro přihlášení na webovou stránku 
e. údaje z bankovní karty 
f. heslo pro přihlášení na sociální síť 
g. fotografie nebo videonahrávky zachycující delikátní situace 

5. Je v pořádku, když v profilu na sociální síti neuvedete své skutečné jméno, ačkoli je ve 
smluvních podmínkách vyžadováno? 

6. Trolling znamená:  
a. nabourání se do cizího profilu a jeho ovládnutí 
b. zveřejňování negativních, nepravdivých a urážlivých komentářů na internetových komunikač-

ních kanálech s cílem vyprovokovat emoční reakci adresáta/adresátů 
c. zveřejňování urážlivých a/nebo negativních zpráv na stránkách zesnulých osob na sociálních 

sítích
d. rozesílání spamů na náhodně vybrané účty sociálních sítí 

7. Co jste se naučili? Jste webovými znalci či 

neználky? 

Co jste se naučili - jste webovými znalci či neználky? 
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7. Dostali jste žádost o potvrzení přátelství od člověka, který pracuje ve firmě, kam budete 
příští týden dělat přijímací pohovor. Jak byste se měli zachovat? 
a. Žádost byste měli přijmout, budou vás muset brát takové, jací jste. 
b. Žádost byste měli odmítnout, protože kdyby ve firmě viděli obsah vašeho profilu, nechtěli by 

vás zaměstnat. 
c. Měli byste si svůj profil projít a vymazat veškerý obsah, který by ostatní mohli považovat za 

urážlivý. Stojí to za to, i když vám to zabere celý víkend. 
d. Měli byste si nastavit ochranu soukromí tak, aby váš nový přítel viděl jen tu část obsahu, kte-

rou mu ukázat chcete. 

8. Který z následujících kroků vám na Internetu pomůže chránit vaše dobré jméno?   
a. Budete-li „přáteli“ pouze s lidmi, které znáte a kterým věříte. 
b. Budete-li si pravidelně kontrolovat nastavení ochrany soukromí na svých profilech v sociálních 

sítích, abyste věděli, co z vašeho obsahu ostatní vidí.
c. Smažete své profily na všech sociálních sítích 
d. Budete-li využívat pouze profesionální sociální sítě, jako např. LinkedIn. 

9. Příští týden vás čeká pracovní pohovor. Chcete se přesvědčit, že na Internetu působíte 
dobrým dojmem. Co byste měli udělat? 
a. Vytvořit si falešný životopis a zveřejnit ho na několika webových stránkách. 
b. Založit si profil na síti LinkedIn a zveřejnit zde, že jste pracovali pro několik prestižních firem 

různě po světě - nikdo to nebude ověřovat. 
c. Připojit se na Internet a odstranit nevhodný obsah ze svých veřejně přístupných profilů. 
d. Nedělat nic. Nikoho ve skutečnosti nezajímá, co je na Internetu. Jestli práci dostanete, nebo 

se, se bude rozhodovat jen při pohovoru. 

10. Pověst si můžete chránit také pomocí silného hesla. Jak takové heslo vypadá? 
a. Je krátké a snadno zapamatovatelné.  
b. Je dlouhé a složené z písmen, číslic a symbol. (Jelikož je příliš složité, budete si ho možná 

muset zapsat.)
c. Heslem je vaše jméno napsané pozpátku a zakončené datem narození.
d. Heslem je zapamatovatelný výraz, který nenajdete ve slovníku, složený nejméně z osmi zna-

ků a obsahující číslice, písmena a symboly.

11. Na veřejně přístupném profilu někdo zveřejnil vaši fotografii z večírku, na kterém jste byli 
minulý víkend. Na fotce ležíte na zemi a vedle sebe máte prázdnou lahev od vodky. Fotku 
okomentovalo více než 50 lidí. Co byste měli udělat? 
a. Nic. Nepili jste, vaši kamarádi fotku naaranžovali. 
b. Kontaktovat toho, kdo fotku na Internet dal, a poprosit ho, aby ji odstranil. 
c. Kontaktovat administrátora stránek a trvat na tom, aby fotku odstranil. Jejím zveřejněním byly 

určitě porušeny smluvní podmínky. 
d. Máte několik „zajímavých“ fotografií kamaráda, který problematickou fotku na Internet dal. 

Zveřejníte je a všem sdělíte, že jsou online. 

12. Co dále můžete pro ochranu svých údajů udělat? 
a. Nastavit si počítač tak, aby se po krátké chvíli, kdy na něm nepracujete, zamkl a vyžadoval 

heslo. 
b. Využít PIN k SIM kartě. 
c. Využít možnosti dálkové mazání dat. 
d. Pravidelně zálohovat.  
e. Pravidelně aktualizovat software. 
f. Používat antivirový program.



Nezapomeňte:  
• Pravidelně si kontrolujte nastavení svého soukromí na stránkách sociálních sítí 

a v případě potřeby je změňte. 

• Pokud je to možné, používejte zabezpečené webové stránky, např. s https. In-
formace zasílané na tyto stránky jsou kódovány. 

• Nemáte-li čas číst při přihlašování na nové stránky celé smluvní podmínky, 
zvažte, jestli by vám nepomohl nástroj typu EULAlyzer. 

• Všichni máme povinnost ohlašovat nevhodný obsah, který na Internetu nal-
ezneme. 

• Čím častěji to budeme dělat, tím příjemněji nám všem na Internetu bude.  

• Stojí za to občas si na Internetu vyhledat své jméno (nebo si nastavit upozornění 
na Googlu). Získáte tak lepší představu o tom, co uvidí ostatní, když si o vás 
budou chtít na Internetu něco zjistit. 

• I když to není vždy snadné, přemýšlejte, než něco zveřejníte! 
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13. Jste pozvání na oslavu s partou kamarádů. Máte ale obavy, co se po víkendu objeví na In-
ternetu. Jak byste se měli zachovat? 
a. Dávat pozor, abyste se celý víkend chovali příkladně. 
b. Na oslavu nechodit, příliš byste riskovali. 
c. S kamarády si ještě před víkendem promluvit a vysvětlit, z čeho máte obavy a proč musíte na 

svoji pověst na Internetu dbát. 
d. Vyčkat, co se po víkendu stane. 

14. Které z aktivit jsou nezákonné? 
a. Streamování písniček ze stránek provozovatelů, kteří uzavřeli dohody s vlastníky autorských 

práv. 
b. Stahování z iTunes.
c. Sledování videa, které někdo jiný natočil na vystoupení, ačkoli bylo pořizování nahrávek za-

kázáno. 
d. Streamování a stahování písniček ze stránek provozovatelů, kteří neuzavřeli dohody s majiteli 

autorských práv. 

15. Je legální bez svolení převzít a zveřejnit článek, pokud uvedete autora a odkaz na zdroj?

Co jste se naučili - jste webovými znalci či neználky? 




