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SHRNUTÍ
Tento modul byl navržen tak, aby rozšířil znalosti uživatelů o online trestné činnosti, která je
zaměřena na zneužívání nezasvěcených nebo začínajících uživatelů internetu. Hlavním cílem
lekce je umožnit uživateli chránit se před pachateli kybernetických trestných činů a udržovat
osobní údaje v bezpečí, což zajistí, že jejich online data a majetek nebudou ohroženy.
KLÍČOVÁ SLOVA
Phishing, spoofing, Internetové podvody, kyberstalking, kyberšikana, scammeři.
CÍLE MODULU

Činnost / Dosažení
Získání znalostí o internetové trestné činnosti zaměřené na jednotlivce a získání dovedností
k identifikaci a vyhýbání se těmto činnostem.
Znalost
Phishing / Spoofing

Dovednost
Porozumění phishingu
Rozlišit skutečné emaily od
škodlivých

Kompetence
Sebejistota při posuzování
digitální komunikace, která
vypadá oficiálně a přijetí
informovaných opatření

Identifikovat skutečné SMS
od škodlivých

Internetové podvody

Seznámit se s internetovými
podvody
Naučit se rozpoznat některé
běžné podvody

Identifikace běžných
podvodů a praktik
s porozuměním základní
ochrany.

Opatření, která je třeba
podniknout ke své ochraně
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Kyberstalking

Identifikování kyberstalkingu
Strategická opatření

Identifikace a řešení
kyberstalkingu a způsobů,
jak o tom informovat.

Ochrana před
kyberstalkingem

Kyberšikana

Identifikování kyberšikany
Strategická opatření

Identifikace a řešení
kyberšikany a cesty, jak ji
ohlásit.

Ochrana před
kyberstalkingem
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LEKCE 1: Phishing
Výstup
Pochopení Phishingu a schopnost rozpoznat skutečnou e-mailovou / SMS komunikaci od
škodlivé

Phishingové podvody
Phishingové podvody jsou založeny na komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítích.
V mnoha případech budou kybernetičtí pachatelé trestných činů posílat uživatelům zprávy / emaily,
aby se je pokusili oklamat a ti jim poskytli cenné a citlivé údaje (přihlašovací údaje - z bankovního
účtu, sociální sítě, pracovního účtu, cloudového úložiště), které mohou být pro ně cenné.
Tyto e-maily navíc vypadají, jako by pocházely z oficiálního zdroje (jako jsou bankovní instituce nebo
jiné finanční instituce, legitimní společnosti nebo zástupci sociálních sítí pro uživatele).
Tímto způsobem budou používat techniky sociálního inženýrství a přesvědčí vás, abyste klikli na
konkrétní škodlivý odkaz a vstoupili na webové stránky, které vypadají legitimně, ale ve skutečnosti
jsou jimi řízeny. Budete přesměrováni na stránku s falešnými přihlašovacími údaji, která se podobá
skutečné webové stránce. Pokud tomu nebudete věnovat pozornost, můžete skončit zadáním
přihlašovacích údajů a dalších osobních údajů.
Viděli jsme mnoho nevyžádaných emailových kampaní, ve kterých byl phishing hlavním útočným
nosičem pro pachatele trestných činů a byl používán k šíření škodlivého softwaru finanční a datové
krádeže.
Aby jejich úspěšnost rostla, vytvářejí podvodníci pocit naléhavosti. Řeknou vám děsivý příběh o tom,
jak je váš bankovní účet ohrožen a jak opravdu potřebujete co nejdříve získat přístup na stránku, na
kterou musíte vložit své přihlašovací údaje, abyste potvrdili svou totožnost nebo svůj účet.
Poté, co vyplníte své údaje k internetovému bankovnictví, je pachatelé kybernetických trestných
činů použijí k nabourání se do vašeho skutečného bankovního účtu nebo k prodeji na temném webu
dalším zájemcům.
Níže je příklad phishingového emailu
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Identifikace phishingových podvodů
Nedůvěřujte zobrazovanému jménu
Oblíbenou phishingovou taktikou mezi kybernetickými pachateli je zfalšování zobrazovaného jména
e-mailu. Funguje to takto: Pokud chce podvodník zfalšovat hypotetickou značku „Moje banka“, může
e-mail vypadat jako:

Jakmile je tento podvodný e-mail doručen, jeví se jako legitimní, protože většina uživatelských
schránek prezentuje pouze zobrazované jméno. Nedůvěřujte zobrazovanému jménu. Zkontrolujte emailovou adresu v záhlaví - pokud vypadá podezřele, e-mail neotvírejte.
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Podívejte se, ale neklikejte.
Umístěte kurzor myši nad všechny odkazy vložené do hlavní části e-mailu. Pokud adresa odkazu
vypadá podivně, neklikejte na ni. Chcete-li otestovat odkaz, otevřete nové okno a napište přímo
adresu webu, neklikejte na odkaz z nevyžádaných e-mailů.
Zkontrolujte pravopisné chyby.
Značkám na emailech dost záleží. Legitimní zprávy obvykle nemají velké pravopisné chyby nebo
špatnou gramatiku. Emaily čtěte pečlivě.
Analyzujte pozdrav.
Je e-mail adresován blíže neurčenému „stálému zákazníkovi?“ Pokud ano, dávejte si pozor legitimní podniky často používají osobní pozdrav s vaším jménem a příjmením.
Neposkytujte osobní informace.
Legitimní banky a většina ostatních společností vás nikdy nepožádá o osobní důvěrná data
prostřednictvím emailu. Neposkytujte je.
Dejte si pozor na naléhavý nebo zastrašující jazyk v poli předmětu.
Vyvolání pocitu naléhavosti nebo strachu je společná taktika phishingu. Dejte si pozor na řádky,
které tvrdí, že váš „účet byl pozastaven“ nebo na vašem účtu došlo k „neoprávněnému pokusu
o přihlášení“.
Zkontrolujte podpis.
Nedostatek podrobností o podepsané osobě nebo o tom, jak můžete společnost kontaktovat, silně
naznačuje phish. Legitimní podniky vždy poskytují kontaktní údaje.
Neklikejte na přílohy.
Vkládání škodlivých příloh, které obsahují viry a malware, je běžnou taktikou phishingu. Malware
může poškodit soubory ve vašem počítači, ukrást vaše hesla nebo vás sledovat bez vašeho vědomí.
Neotevírejte žádné e-mailové přílohy, které jste nečekali.
Nevěřte záhlaví emailové adresy.
Podvodníci falšují značky nejen v zobrazovaném názvu, ale falšují také značky v hlavičce emailové
adresy.
Nevěřte všemu, co vidíte.
Phisheři jsou v tom, co dělají, velmi dobří. Jen proto, že má email přesvědčivá loga společností, daný
jazyk a zdánlivě platnou emailovou adresu, neznamená to, že je legitimní. Pokud jde o vaše
emailové zprávy, buďte skeptičtí - pokud to vypadá i jen vzdáleně podezřele, neotvírejte to.
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Phishingové podvody - SMS podvody a jak je identifikuji
Jedná se o zprávy, které jsou rozesílány osobami / jednotlivci známými jako scammeři, kteří se
snaží oklamat lidi, aby uvěřili, že zpráva, kterou posílají, je skutečná. Tyto zprávy obvykle
začínají oznámením "Blahopřejeme" a pak vám řeknou, že "jste vyhráli 95,000 Kč nebo
150,000 Kč" od firmy nebo známé společnosti jen proto, abyste samou radostí okamžitě
zareagovali.
Jaké jsou znaky podvodných SMS?


Blahopřejné oznámení na začátku zprávy



Bude tam prohlášení o nominování, např.; "Jste šťastný výherce číslo 3."



Bude zmíněn název společnosti



Budete požádáni o kontaktování konkrétní osoby

Co dělat, když obdržíte podvodnou SMS,
• Pečlivě si přečtěte zprávu a nikdy na to přehnaně nereagujte.
• Nikdy nevolejte na mobilní telefonní čísla obsažená ve zprávě
• Nikdy těmto podvodníkům nezveřejňujte své bankovní údaje
• Pokud vám později zavolají ohledně zprávy, která doporučuje, abyste těmto
neznámým osobám poskytli údaje o svém účtu a místě, odmítněte zveřejnění
těchto údajů a ukončete hovor.
• Obraťte se na svou banku atd. a hovořte přímo s nimi, nepoužívejte číslo v SMS!
Příklad falešné SMS
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Věci, které společnost nikdy požadovat nebude
Zde je osm věcí, o které vás podvodníci mohou požádat, a to prostřednictvím e-mailu, SMS
nebo přímého volání. Pokud to udělají, smažte to nebo zavěste.









Zavolat nebo poslat e-mail s žádostí o celý PIN nebo heslo online bankovnictví
Poslat někoho k vám domů, aby vyzvedl hotovost, bankovní karty nebo cokoliv jiného
Požádat vás o povolení převodu prostředků na nový účet nebo předání hotovosti
Požádat vás, abyste provedli „testovací transakci“ online
Poslat e-mail s odkazem na webovou stránku, která vás požádá o zadání údajů
internetového bankovnictví
Požádat vás o poslání emailu nebo sms s osobními nebo bankovními informacemi
Poskytovat bankovní služby prostřednictvím jiných mobilních aplikací, než jsou
oficiální aplikace banky
Zavolat, aby vám poradili nakoupit diamanty, pozemky nebo jiné komodity

Stručně řečeno, pokud se nezdaří některý z těchto testů - smažte to a pokud máte stále
obavy, obraťte se na společnost, na kterou se odkazuje v pokusu o phishing, ale z jejich
hlavního webu.
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LEKCE 2: Internetové podvody
Výstup
Identifikace běžných podvodů a praktik a seznámení se se základní ochranou.

Co jsou to emailové podvody
Termín PODVOD v online světě byl přeložen volně. Podle definice je podvod rychlým ziskem,
kdy osoba připraví jiného jednotlivce nebo skupinu o peníze tím, že jim během obchodu nebo
nabídky nabízí nepravdivé informace.
Existuje mnoho různých typů podvodů, které okrádají nic netušící oběti. Podvodníci se mohou
dostat ke svým obětem prostřednictvím e-mailu, SMS a někdy i telefonátu na vaše soukromé
mobilní číslo.

Obvyklé podvody
Podvody s neočekávánou výhrou
Podvody s neočekávánou výhrou zahrnují loterijní podvody, podvody se stíracími losy a cestovní
podvody. Tyto podvody mohou být doručeny online, telefonicky nebo poštou. Informují vás, že jste
vyhráli cenu (např. velkou částku peněz, nákupní poukázky, dovolenou zdarma nebo produkty
související s cestováním) a k jejich uplatnění vás žádají o zaslání peněz nebo poskytnutí osobních
údajů.

Podvody s neočekávánými peněžními prostředky
Patří sem dědické podvody, „nigerijské“ podvody, podvody při zpětném získávání peněz a
další platby předem nebo pokročilé podvody s poplatkem. Tyto podvody vás požádají, abyste:

11



poslali peníze předem za produkt nebo odměnu,



poskytli osobní údaje, zaplatili daně a poplatky právníkům, abyste mohli uplatnit své dědictví
nebo velké nároky, které máte od vzdáleného příbuzného v zahraničí, nebo



převedli peníze na něčí účet s příslibem obdržení peněz.

Příklad nigerijského podvodu

Podvody ohledně schůzek a milostných vztahů

Podvody ohledně schůzek a milostných vztahů jsou obzvláště přesvědčivé, protože apelují na vaši
romantickou nebo soucitnou stránku. Sázejí na emocionální spouštěče, aby vás donutili poskytnout
peníze, dary nebo osobní údaje.

Podvodné hrozby a vydírání
12

Mezi podvodné hrozby a vydírání patří „ransomware“, „malware“ a „hit man“ podvody.
Ransomware a malware podvody mohou zahrnovat škodlivý software umístěný na vašem počítači.
To může pachatelům umožnit přístup k vašim osobním informacím, což může mít za následek
ztrátu dat nebo zabránění přístupu k vašim programům a souborům. Podvodníci pak požadují
platbu dříve, než vám umožní opětovný přístup k počítači.
„Hit man podvody“ zahrnují podvodníky, kteří zasílají náhodné smrtelné hrozby prostřednictvím
SMS nebo e-mailu od najatého „hitmana“. Zpráva bude obsahovat hrozby, že vás zabijí, pokud
nepošlete hotovost.

Pracovní a investční podvody
Podvody ohledně práce cílí na lidi, kteří hledají nové zaměstnání nebo kteří chtějí pracovat
z domova. Často tyto podvody slibují vysoký příjem za malou práci, ale před zahájením práce
požadují platbu předem.
Investiční podvody zahrnují podvodníky, kteří vás kontaktují prostřednictvím nevyžádaných
telefonních hovorů nebo e-mailem s nabídkou investic do lukrativních systémů, které zajistí
atraktivní výnosy. V mnoha případech podvodníci používají sofistikované a autentické webové
stránky, aby přesvědčili spotřebitele, že jejich nabídky jsou legitimní.
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Falešný antvirový software
Všichni jsme viděli alespoň jednou tuto zprávu na našich obrazovkách: „Byli jste infikováni!
Stáhněte si antivirový software X, abyste ochránili svůj počítač! “
Mnohé z těchto vyskakovacích oken byly velmi dobře vytvořeny, aby vypadaly jako legitimní zprávy,
které byste mohli získat ze systému Windows nebo jiného produktu zabezpečení.
Máte-li štěstí, není to nic víc než nevinný podvod, který vás bude obtěžovat zobrazováním
nechtěných vyskakovacích oken na obrazovce při procházení online. V tomto případě
doporučujeme skenovat systém pomocí dobrého antivirového produktu, abyste se zbavili
nepříjemných vyskakovacích oken.

Falešný Windows antvirus
Pokud vyskočí níže uvedené okno, je dobré otevřít legitimní Windows bezpečnostní centrum.
Pokud byla sekce "Antivirus" červená a "OFF" - ale nyní má zelený kruh s nápisem vedle
"ON", program je legitimní. Pokud stále oznamuje "OFF", je šance, že je tento software
podvodný.
Jak je zobrazeno níže, mohou být velmi přesvědčiví a přesně napodobit skutečnou věc.

Pokud potřebujete antivirus zdarma, vyzkoušejte tyto důvěryhodné stránky
14

Avira Antivirus
Avast Free Antivirus
AVG Free Antivirus

Bitcoin podvody
Pokud investujete (chcete investovat) do technologie Bitcoin, doporučujeme vám, abyste si byli
vědomi online podvodů. Digitální peněženky mohou být otevřené hackerům a podvodníci využívají
této nové technologie ke krádeži citlivých dat.
Bitcoinové transakce by měly být bezpečné, ale těchto pět příkladů bitcoinových podvodů
ukazuje, jak se to děje a jak můžete své peníze ztratit.
Nejčastější online podvody, na které byste si měli dát pozor:
•
•
•
•

Falešné výměny bitcoinů
Ponziho schéma
Každodenní podvodné útoky
Malware

Níže mobilní podvodný odkaz používající vedení bitcoinů
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Zde je návod, jak můžete zjistit bitcoinový podvod a jak zůstat v bezpečí online.

Podvody s falešnými zprávami
Šíření falešných zpráv na internetu je pro nás všechny nebezpečné, protože to má vliv na
způsob, jakým filtrujeme všechny informace, které jsme našli a čteme na sociálních médiích.
Je to vážný problém, který by měl v naší společnosti vyvolávat obavy, především co se týče
zavádějících zdrojů a obsahu nacházejícím se na internetu, neboť to lidem znemožňuje
rozlišovat co je a není skutečné.

Abyste se vyhnuli falešným zprávám, doporučujeme přístup / čtení pouze spolehlivých zdrojů
informací přicházejících od přátel nebo lidí, které znáte, pravidelných informačních kanálů
z důvěryhodných zdrojů: bloggerů, odborníků v oboru.

Falešné nákupní stránky
My všichni milujeme nakupování a je jednodušší a pohodlnější to udělat na internetu
několika kliknutími. Ale z důvodu vaší online bezpečnosti, buďte opatrní na stránkách, které
navštívíte. Existují tisíce webových stránek, které poskytují nepravdivé informace a mohou
vás přesměrovat na nebezpečné odkazy, což hackerům umožňuje přístup k vašim
nejcennějším datům.
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Pokud si všimnete skvělé online nabídky, která je „příliš dobrá na to, aby to byla pravda“,
můžete být v pokušení okamžitě říci „ano“, ale musíte se naučit, jak prohlédnout falešné
nákupní stránky, abyste se nestali obětí podvodu. Neboť tyto stránky níže mohou být velmi
přesvědčivé.

Phishingové podvody s věrnostními body
Mnoho webových stránek má věrnostní program, který odměňuje své zákazníky za různé nákupy, a
to nabízením bodů nebo kupónů. To bývá předmětem dalších online podvodů, protože pachatelé
kybernetických trestných činů se na ně mohou zaměřit a ukrást vaše citlivá data. Pokud si myslíte, že
by se k nim nikdo dostat nechtěl, zamyslete se znovu.
Nejběžnějším útokem je podvod typu phishing, který vypadá jako skutečný email, který
pochází z věrnostního programu, ale není to tak. Škodliví hackeři jsou všude a trvá jen jedno
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kliknutí na malware, který má být nainstalován na vašem PC a hackeři mají přístup k vašim
datům.

Vzhledem k tomu, že by mohlo být obtížné tyto phishingové podvody odhalit, může se hodit
užitečný příklad současného cíle phishingové kampaně, zaměřený na držitele kupónových
karet Payback, stejně jako několik užitečných tipů a triků, abyste se vyhnuli phishingu.
Příklad jednoho takového slibující odměnu za pouhé kliknutí.

Základní ochrana
Všímejte si podvodníků. Podvodníci často předstírají, že jsou někdo, komu důvěřujete, jako
vládní úředník, člen rodiny, charita nebo společnost, s níž obchodujete. Neposílejte peníze
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ani neuvádějte osobní údaje v reakci na neočekávaný požadavek - ať už se jedná o text,
telefonní hovor nebo e-mail.
Dělejte si online průzkumy. Zadejte název společnosti nebo produktu do svého oblíbeného
vyhledávače se slovy jako „recenze“, „stížnost“ nebo „podvod“. Nebo hledejte frázi, která
popisuje vaši situaci, například „volání IRS“. Vyhledat můžete dokonce i telefonní čísla, abyste
zjistili, zda je ostatní označili za podvody.
Nedůvěřujte identtě volajícího. Technologie usnadňuje podvodníkům falešné informace
o identitě volajícího, takže jméno a číslo, které vidíte, není vždy skutečné. Pokud někdo volá
kvůli penězům nebo osobním údajům, zavěste. Pokud si myslíte, že volající může říkat pravdu,
zavolejte zpět na číslo, o kterém víte, že je pravé.
Neplaťte předem za příslib. Někdo by vás mohl požádat, abyste zaplatili předem za věci, jako
je oddlužení, nabídky úvěrů a půjček, hypoteční pomoc nebo zaměstnání. Mohou dokonce
říct, že jste vyhráli cenu, ale nejprve musíte zaplatit daně nebo poplatky. Pokud tak učiníte,
pravděpodobně si vezmou peníze a zmizí.
Zvažte, jak platíte. Kreditní karty zahrnují významnou ochranu před podvody, ale některé
platební způsoby ne. Převedení peněz prostřednictvím služeb jako Western Union nebo
MoneyGram je riskantní, protože je téměř nemožné získat zpět své peníze. To platí i pro karty,
které lze znovu nabít (například MoneyPak nebo Reloadit) a dárkové karty (např. ITunes nebo
Google Play). Vládní úřady a čestné společnosti od vás nepožadují, abyste tyto platební
metody používali.
Promluvte si s někým. Než se vzdáte svých peněz nebo osobních údajů, promluvte si
s někým, komu důvěřujete. Podvodníci chtějí, abyste se rozhodovali ve spěchu. Mohou vás
dokonce zastrašovat. Zpomalte, případ si prověřte, proveďte online průzkum, poraďte se
s odborníkem - nebo to jen řekněte příteli.
Zavěste na automatcké volání. Pokud zvednete telefon a uslyšíte prodejní nahrávku,
zavěste! Tyto hovory jsou nezákonné a produkty jsou často falešné. Nemačkejte tlačítko 1,
abyste mohli mluvit s nějakou osobou, nebo aby vás vyjmuli ze seznamu. To by mohlo vést
k dalším hovorům.
Buďte skeptčtí k nabídkám zkušební verze zdarma. Některé společnosti používají bezplatné
zkušební verze, abyste se přihlásili k odběru produktů a každý měsíc vám za to budou
účtovat, dokud to nezrušíte. Než budete souhlasit s bezplatnou zkušební verzí, prozkoumejte
společnost a přečtěte si zásady zrušení. Vždy si projděte měsíční výpisy za poplatky, o kterých
nevíte.
Nenechávejte si proplatt šek, abyste získali zpět peníze. Banky musí ze zákona poskytnout
finanční prostředky z uložených šeků v rámci dnů, ale odhalení falešného šeku může trvat
týdny. Pokud se ukáže, že šek, který vložíte, je falešný, jste zodpovědný za jeho uhrazení
bance.
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LEKCE 3: Kyberstalking

Výstup
Identifikace a řešení kyberstalkingu a způsobů, jak o tom informovat.
Kyberstalking
Kyberstalking je trestný čin, ve kterém útočník obtěžuje oběť pomocí elektronické
komunikace, jako je e-mail nebo instant messaging - služba pro okamžité zasílání zpráv (IM),
nebo pomocí zpráv zaslaných na webovou stránku nebo diskusní skupinu. Kyberstalker
spoléhá na anonymitu poskytovanou internetem, která mu umožní sledovat svou oběť, aniž
by byl odhalen. Kyberstalkingové zprávy se liší od obyčejného spamu v tom, že se
kyberstalker zaměřuje na specifickou oběť, často s výhružnými zprávami, zatímco spammer se
zaměřuje na množství příjemců jednoduše jen s nepříjemnými zprávami.
Příklady kyberstalkingových taktik:







Odesílání manipulačních, výhružných, obscénních nebo obtěžujících emailů z různých
emailových účtů.
Zasažení online účtů oběti (např. bankovnictví nebo email) a změna nastavení a hesel oběti.
Vytváření falešných online účtů na sociálních sítích a seznamkách, vydávání se za oběť nebo
pokus o navázání kontaktu s obětí využitím falešné osoby.
Zveřejnění zpráv s osobními údaji oběti, jako je adresa bydliště, telefonní číslo nebo číslo
sociálního zabezpečení na online nástěnkách a diskusních skupinách. Příspěvky mohou být
také obscénní nebo kontroverzní - a vedou k tomu, že oběť obdrží četné emaily, hovory nebo
návštěvy od lidí, kteří tento příspěvek čtou online.
Přihlašování se k četným online seznamům a službám prostřednictvím jména a emailové
adresy oběti.

S kyberstalkingem je těžké bojovat, protože stalker může být jak v jiném státě, tak sedět tři
kanceláře od oběti. V anonymním světě internetu je obtížné ověřit identitu stalkera, shromáždit
nezbytné důkazy pro zatčení a poté vysledovat kyberstalkera na fyzické místo.
Pokud jste obětí kybernetického pronásledování, pokuste se shromáždit co nejvíce fyzických důkazů
a dokumentujte každý kontakt.
Existuje řada jednoduchých způsobů, jak se bránit kybernetickému pronásledování. Jedním
z nejužitečnějších preventivních opatření je zůstat anonymní, spíše než mít identifikovatelnou
online existenci: Svůj primární emailový účet používejte pouze pro komunikaci s lidmi, kterým
důvěřujete a založte si anonymní emailový účet, například Yahoo nebo Hotmail, který budete
používat pro všechnu ostatní komunikaci. Ve svém emailovém programu si nastavte možnosti
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filtrování, abyste zabránili doručování nežádoucích zpráv. Při výběru online jména, zvolte
odlišné od vašeho jména a pohlaví - neutrální. Do online profilů nedávejte žádné identifikační
údaje.
Pokud se stanete obětí kyberstalkera, nejúčinnějším postupem je nahlásit pachatele jeho
poskytovateli internetových služeb (ISP). Pokud by tato možnost byla nemožná, nebo
neúčinná, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je změnit si vlastního poskytovatele
internetových služeb a všechna vaše online jména. WHOA uvádí, že přes 80% případů
hlášených v letech 2001 a 2002 bylo těmito metodami vyřešeno, zatímco 17% bylo hlášeno
úředníkům donucovacích orgánů.
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LEKCE 4: Kyberšikana

Výstup
Pomoc uživateli při identifikaci, řešení a hlášení kyberšikany.

Co je to kyberšikana
Kyberšikana je šikana, která se odehrává na digitálních zařízeních, jako jsou mobilní telefony,
počítače a tablety. Kyberšikana se může projevit prostřednictvím SMS, textu a aplikací nebo online v
sociálních médiích, fórech nebo hrách, kde si lidé mohou prohlížet, podílet se nebo sdílet obsah.
Kyberšikana zahrnuje zasílání, zveřejňování nebo sdílení negativního, škodlivého, falešného nebo
zlého obsahu o někom jiném. Může zahrnovat sdílení osobních nebo soukromých informací
o někom jiném, které způsobují zahanbení nebo ponížení. Některá kyberšikana překračuje čáru do
nezákonného nebo trestného chování.
Nejběžnější místa, kde se kyberšikana vyskytuje jsou:
•
•
•
•

Sociální média, jako Facebook, Instagram, Snapchat a Twitter
SMS (Short Message Service – služba krátkých zpráv) také známa jako textová zpráva
posílaná prostřednictvím zařízení
Instant Message - okamžité zasílání zpráv (prostřednictvím zařízení, poskytovatelů
služeb e-mailů, aplikací a funkcí zpráv sociálních médií)
Email

Jak zacházet s kyberšikanou
Nikdy nereagujte
Neodpovídejte na nic, co bylo řečeno, nebo na oplátku tím, že děláte totéž. Odpovědět něčím
ošklivým nebo zveřejnit něco ponižujícího jako pomstu může věci ještě zhoršit, nebo vás dokonce
dostat do problémů.
Snímek obrazovky
Pokud můžete, udělejte screenshot čehokoliv, o čem si myslíte, že by mohlo být kyberšikanou a
nechejte si záznam ve svém počítači.
Zablokujte a nahlaste
Většina online platforem tuto funkci má, zablokujte a nahlaste uživatele, kteří vás obtěžují, na
příslušnou platformu sociálních médií.
Hovořte o tom.
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V té době to možná tak pociťovat nebudete, ale kyberšikana vás ovlivňuje mnoha různými způsoby.
Nejste sami. Mluvit s někým o šikanování vám nejen pomůže hledat podporu, ale dokumentuje to
důkazy a sejme tíhu z vašich ramen.
Jak vážné to je?
Posuďte, jak vážná kyberšikana je. Pokud je to nic neříkající jméno osoby, kterou neznáte, může být
jednodušší to nahlásit a blokovat uživatele.
Oznamte to.
Pokud zažíváte kyberšikanu od někoho, s kým chodíte do školy nebo na vysokou, oznamte to
učiteli. Pokud vám někdo vyhrožuje, poskytuje vaše osobní údaje nebo ve vás vyvolává obavy o vaši
bezpečnost, obraťte se na policii nebo dospělého ihned, jakmile to bude možné.
Zachovejte soukromí.
Doporučujeme, abyste nastavení ochrany osobních údajů v sociálních sítích udržovali na vysoké
úrovni a nepřipojovali se k nikomu, koho neznáte offline. Nemluvili byste s náhodnými lidmi na
ulici, tak proč to dělat online? Lidé nemusí být vždy těmi, kým říkají, že jsou a mohli byste vystavit
sebe a ty, na kterých vám nejvíce záleží, riziku.
Mějte porozumění.
Vždy mějte na paměti, že šťastní a vyrovnaní lidé nešikanují ostatní. Lidé, kteří šikanují, sami
procházejí obtížným obdobím a často potřebují hodně pomoci a podpory.
Kyberšikana není obecně spojována s dospělými, ale může být používána k vymáhání peněz
nebo osobních údajů, které mohou být kýmkoliv nezákonně použity.

CVIČENÍ

Cvičení 1: PayPal - Identfikace kybernetckých podvodů ze skutečného života.
Pokud byste obdrželi tento email, jaké kroky byste podnikli k ověření toho, jaké akce byste měli
podniknout?
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Cvičení 2: Podvod s bankovními detaily Barclays
1. Co byste neměli nikdy udělat, když obdržíte tento email?
2. Jak si tento mail můžete ověřit?
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Cvičení 3: SMS Phishing bankovních detailů

1. Proč by vám měly tyto SMS připadat podezřelé?
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Cvičení 4: Online kvíz – najděte podvod
Udělejte si online kvíz a podívejte se, jak jste dopadli.
https://www.protectseniorsonline.com/quiz/
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DALŠÍ ČTENÍ A ZDROJE
Pojmy, které byste měli znát
https://www.lifewire.com/top-internet-terms-for-beginners-2483381
Internetové bezpečnostní plánování pro seniory (PDF ke stažení)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=
8&ved=2ahUKEwiz8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjARegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fvict
imserviceslanark.ca%2Fphotos%2Fcustom%2FVSLG%2FResources%2FSafetyPlanningForSe
niors_English.pdf&usg=AOvVaw3WNu9papw-5PbHbhKSxVFi
Nejdůležitější internetové bezpečnostní tipy (PDF ke stažení)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKEwi
z8LGAjNjdAhVSGsAKHbISB8QQFjALegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fquery.prod.cms.rt.mic
rosoft.com%2Fcms%2Fapi%2Fam%2Fbinary%2FRE1ImTu&usg=AOvVaw0QyXRMv5RLg kAS0tIaUvz
Vysvětlení phishingu – Youtube video
https://www.youtube.com/watch?v=9TRR6lHviQc
Skvělá stránka s dalšími informacemi o phishingu
http://www.phishing.org/
Aktualizovaný seznam všech hlavních online podvodů
https://www.thebalancecareers.com/top-internet-podvody-a-z-list2062169
Ochrana vašich dat
https://youtu.be/BL7WJM342Uc
Další informace o podvodech.
https://www.scamwatch.gov.au/get-help/protect-yourself-frompodvody
Online bezpečnost pro seniory
https://www.connectsafely.org/seniors/
Další informace pro online bezpečnost
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https://www.protectseniorsonline.com/resources/
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Tipy, jak identfikovat phishing nebo podvodný email
https://blog.returnpath.com/10-tips-on-how-to-identify-a-phishing-or-spoofing-email-v2

Nejčastější online podvody, kterým byste se měli vyhnout
https://heimdalsecurity.com

Podvodné SMS a jak je poznáte
https://support-pg.digicelgroup.com

Osm věcí, na které se vaše banka nikdy nebude ptát - ale podvodník ano
https://www.telegraph.co.u

Online podvody
https://www.acorn.gov.au/learn-about-cybercrime

10 věcí, které můžete udělat, abyste se vyhnuli podvodu
https://www.consumer.ftc.gov

Kyberstalking
https://searchsecurity.techtarget.com

Online obtěžování a kyberstalking
https://www.privacyrights.org/consumer-guides/online-harassment-cyberstalking
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ŘEŠENÍ CVIČENÍ

Cvičení 1

Vaše první reakce by mohla být, nekoupil jsem si to a kliknete na výrobek, abyste zjistili, co to
je. A je aktivován virus nebo odkaz na podvodné stránky.
Podívejte se na jméno a pokud ho nepoznáváte, znamená to pro vás červenou vlajku.
Podržte kurzor nad odkazem na produkty, ukazuje na ebay URL se správným pravopisem?
Podržte kurzor nad odkazem Paypal, ukazuje na správnou adresu URL?
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Pokud kterákoliv otázka neprojde, smažte to. Pokud jste si náhodou koupili produkt a používali
Paypal, přejděte na stránku Paypal z vlastního odkazu prohlížeče a zkontrolujte historii transakcí.
Z e-mailu žádné odkazy nepoužívejte.
Pokud jste stále znepokojeni, jděte na stránku Paypal, získejte kontakt odtud a promluvte si přímo s
nimi.
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Cvičení 2: Barclays

Podívejte se na e-mailovou adresu, má správný název jako pole s názvem, ale podezřelé pole je
druhé jméno za názvem.
Najeďte kurzorem na odkaz obnovení, neklikejte. Zkontrolujte adresu URL, zda neodkazuje na
nerozpoznaný web.
Máte-li obavy, obraťte se na svou banku z jejich stránek, nepřecházejte na žádné bankovní odkazy
z kontaktních údajů v mailu.
Mail smažte.

Cvičení 2: SMS podvody

31

Banky vám nebudou posílat SMS s odkazy.
Odkaz vypadá podezřele, neklikejte na něj, pamatujte, že váš telefon je v podstatě počítač a
bude provádět stejné akce.
Nevolejte na čísla uvedená v SMS.
Zavolejte své bance a promluvte si s nimi.
Smažte SMS a promluvte si se svými přáteli.
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