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ROZCESTNÍK UČITELE SŠ 

Ještě než se pustíme do koncipování vlastní výuky, podíváme se na materiály, které nám mohou dát 

ucelenou představu. Pro učitele, kteří nejsou s tématem dobře obeznámeni, lze doporučit materiál 

z Digifolia, který komplexně shrnuje základy celé tématiky. Pro orientaci lze zvolit  i prezentaci 

Rizika internetu. Tento materiál vznikl  na  základě přednášky v roce  2015 a obsahuje základní 

pojmy v oblasti rizikového chování i výklad k těmto oblastem. Materiál není určen jako pomůcka 

pro celý předmět nebo dokonce obor. Pokud máte na škole specializovaný předmět, doporučujeme 

kromě našeho výčtu hlavně využívat různé další materiály (například od CISCO Akademie). 

Především je nutné si uvědomit, že kybernetická bezpečnost neznamená pouze prevenci 

internetové kriminality, ale patří k ní i chápání souvislostí a vidění virtuální reality jako celku. Posléze 

také to, že tento komplexní pohled může být jiný pro gymnazistu, jiný pro budoucího technika a 

úplně jiný pro člověka, který půjde hned po škole do praxe mimo IT obor. To však neznamená, že 

by některý z nich neměl mít základní znalosti o bezpečném chování na internetu. Každý by v dnešní 

době měl být schopen poslat bezpečně email, znát zásady toho co má zveřejňovat o své osobě a 

v neposlední řadě i rozpoznat manipulativní chování. 

Rozcestník je členěn tak, aby z něj šly vybírat konkrétní celky, které potřebujeme posílit. Některé 

pasáže jsou doplněny i o odkazy mimo IT bezpečnost, pokud obsahují nějaké vhodné vysvětlení k 

dalšímu výkladu. 

NAVIGACE 

Kliknutím se přesunete na dílčí kapitolu 

Testování dovedností - je základem úspěšné výuky kybernetické bezpečnosti. I když se to zdá jako 
ztráta času, je vhodné nenásilnou formou (například vypracováním soutěže), na začátku každého 
ročníku ověřit, kam se žáci posunuli, jestli je třeba něco zopakovat a případně jak dále koncipovat 
naši výuku. 

Bezpečnost na počítači  - základem je fakt, že každý žák má své zařízení, o které se stará a do kterého 

nahrává nejrůznější obsah. Měl by tedy vědět, že zárukou bezpečnosti není cena telefonu, ale 

pravidelné aktualizace, péče software a jeho chování na internetu. 

Sociální bezpečnost - začíná znalostí bezpečného prostředí, pokračuje přes fakenews a pohyb po 
sociálních sítích a končí až povědomím o technikách sociálního inženýrství. Existuje celá řada her, 
pomůcek a videí s touto problematikou. 

  

Testování 
znalostí 

Bezpečnost na 
počítači 

Sociální 
bezpečnost 

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73556&view=11605
https://slideplayer.cz/slide/11141398/
https://www.netacad.com/courses/all-courses


 

 

TESTOVÁNÍ ZNALOSTÍ 

SOUTĚŽE A AKTIVITY 

Jedná se o aktivitu, kterou je vhodné provádět na začátku každého školního roku. Nemusí mít 

vyloženě podobu testu nebo písemné práce. Žákům tak můžeme například zadat prezentace 

na témata týkající se kybernetické bezpečnosti. Můžeme také studenty nechat vybrat vlastní 

témata z této oblasti. Existuje však celá řada dalších metod jak ověřit znalosti studentů. 

SOUTĚŽE 

Celorepublikově a pro všechny skupiny lze doporučit účast na Kybernetické soutěži 
pořádané českou pobočkou organizace AFCEA. První kolo je zaměřeno na obecné, spíše 

teoretické znalosti tématu, které jsou ověřovány formou online testu. Soutěž probíhá vždy na 

podzim, začíná v září a končí koncem října. K této soutěži patří i web Cybersecurity. 
 

Pokud ve škole není zájem o zapojení do několikakolové soutěže, lze k mapování znalostí ve 

třídě využít například soutěž organizace „Kraje pro bezpečný Internet“, která běží vždy 

v měsíci  říjnu – měsíci „bezpečného internetu“. 

MAPOVÁNÍ BEZ SOUTĚŽÍ 

Pokud se vydáte cestou vytvoření vlastních metod testování - můžete zvolit například formu na 

serveru Kahoot It! Zde můžete využít už připravené testy nebo založit vlastní.  

Pokud budeme zadávat prezentace, osvědčilo se nechat žáky zvolit téma nebo prostředek 

pomocí, kterého budou prezentovat. Mohou tedy využít PowerPoint, Prezi, Google Site nebo 

Prezentace Google. 

Výsledkem by měl být poznatek, jak žáci zvládají základní pojmy a koncepty kybernetické 

bezpečnosti. Určitě nejde o mapování klimatu třídy nebo o zjištění, kdo z žáků navštěvuje 

lechtivé stránky apod. Pokud zjistíme problém, můžeme další výklad a postup konzultovat se 

školním metodikem prevence – pro oblast primární prevence nebo v případě výchovného 

problému s výchovným poradcem. Tam, kde jsou potíže rázu rizikového chování, je vhodné 

využít zdroje zaměřené na konkrétní problémy, například film „Na hory“ nebo seriál 

#MartyIsDead. 

TESTY 

Samozřejmě nám nic nebrání udělat běžné testování pomocí třeba Google Forms, nebo si do 

třídy pozvat odborníka a požádat o mapování klimatu třídy a bezpečnostních slabin. Nic z 

toho nás ale nezbaví odpovědnosti za to, že by žáci měli zvládnout všechny oblasti práce v 

požadované kvalitě výstupů. Pokud rádi používáme techniku BYOD (každý žák má své 

zařízení), můžeme využít k testování a sledování šikovnosti třeba Quizlett. 
  

https://www.kybersoutez.cz/
https://www.kybersoutez.cz/
https://www.cybersecurity.cz/posts.html
https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2
https://kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ern7sJfswRM
https://www.mall.tv/martyisdead/s1-e1-martyisdead
https://quizlet.com/


 

 

 

BEZPEČNOST NA POČÍTAČI 

PRÁCE S TECHNIKOU, FYZICKÝM ZABEZPEČENÍM A ÚVODEM DO SÍTÍ 

I v IT oborech je dobré si uvědomit, že ne každý se věnuje problematice jednotlivých 

koncových zařízení a je dobré si zopakovat základy práce na počítači. Opět nám mohou 

pomoci testy – například ze stránek Vascak.cz 

Pokud učíme první ročník oboru, který má malou hodinovou dotaci IT tak můžeme využít k 

obecné digitální hygieně materiál Sedua Sociální sítě pro začátečníky. Dále lze pro výuku 

použít například eLearningové kurzy ze serveru Kraje pro bezpečný internet, Pokud ale 

máme žáky odborných škol, které se zabývají IT nebo gymnázia, je nutné problematiku rozšířit 

tak, aby odpovídala jejich nárokům. 

Jak uvést téma kybernetické bezpečnosti? 

V článku Jak hacknout kasino je vidět motivace i způsob uvažování hackerů ještě před tím, 

než se stali hackery. Zabezpečení jednotlivých složek a mnoho dalších her jsou k nalezení na 

serveru RVP.  Je nezbytné jednotlivé balíčky stáhnout a naistalovat a musíme si tedy ověřit 

před výukou, že programy budou funkční. Na střední škole se už nemusíme bát využít 

tutoriály různých redakcí. Většinou jsou psány napůl laicky a rozebírají témata popořadě. 

Třeba na Lupa.cz. V této fázi by už žáci měli souběžně se znalostmi o prolomení základní 

obrany počítače základní povědomí i o tom, jak se na podobné pokusy nahlíží z pohledu 

trestního práva.  Nejjednodušší pro učitele je navštívit stránky Policie ČR nebo pro ty 

zvídavější prostudovat velmi dobrou publikaci JUDr. Jana Koloucha Cybercrime. 

JAK FUNGUJE SÍŤ? 

V oblasti bezpečnosti počítačových sítí se už můžeme setkávat s nejrůznějšími materiály, které 

mohou a nemusí být pro žáky zajímavé. Více, než kdy jindy platí fakt, že je nutné nejprve dobře 

stanovit úroveň  toho, co žáci umí a jsou schopni pojmout, a pak teprve začít s výkladem. 

Pro základní uvedení do problematiky fungování internetu můžete využít například krátký 

online kurz na Khan Academy, ve kterém jsou srozumitelně představeny všechny základní 

koncepty fungování sítí a internetu. Případně můžete také využít videoseriál od organizace 

CZ.NIC s názvem Jak na internet, ve kterém jsou představeny jak základní metody fungování 

internetu tak velká část jeho nástrojů jako je e-mail, sociální sítě nebo i etika online 

komunikace. 

ŠIFROVÁNÍ 

Pro úplně začátečníky se v nižších ročnících dají využít materiály z Khanovy akademie. 
Materiál je hodně obsáhlý, ale zábavný a poutavý. Lze z něj vybrat jen pár ukázek, které pak 

propojíme s jinými zdroji – povídání o Caesarově šifře můžeme spojit například s výkladem o 

Enigmě. 

https://www.vascak.cz/?cat=20
https://www.seduo.cz/socialni-site-pro-zacatecniky
https://www.seduo.cz/socialni-site-pro-zacatecniky
https://elearning.ecrime.cz/course/view.php?id=2
https://www.root.cz/clanky/edward-o-thorp-jak-hacknout-kasino/
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/20581/DIDAKTICKA-HRA---UDRZBA-A-OCHRANA-DAT.html/
https://www.lupa.cz/specialy/jak-zabezpecit-pocitac-s-windows/
https://www.policie.cz/clanek/kyberkriminalita.aspx
https://knihy.nic.cz/files/edice/cybercrime.pdf
https://cs.khanacademy.org/computing/computer-science/internet-intro
https://www.jaknainternet.cz/
https://cs.khanacademy.org/computing/computer-science/cryptography


 

 

Jiná situace nastává v případě, kdy máme žáky vyšších ročníků, především pak se zaměřením 

na IT. Tam nám mohou pomoci složitější materiály, které je však nutné sladit se znalostmi z 

předmětu věnovaného počítačovým sítím. Samozřejmě i pro tyto skupiny se materiály najdou. 

Můžete využívat volně dostupné prezentace nebo třeba různé online kurzy. 

POKROČILÁ TÉMATA 

Pokud učíme zdatné studenty, kteří bez problémů zvládají i pokročilejší témata kybernetické 

bezpečnosti a tomuto oboru se chtějí věnovat i po dokončení střední školy tak můžeme výuku 

obohatit o různá videa a materiály z českých vysokých školy. Takové materiály publikuje 

například FEL ČVUT. Můžeme také ukázat nástroje pro průzkum sítě jako AMAP, NMAP nebo 

program WireShark. Nástroje můžeme také krátce představit pomocí videa Tomáše Čejky, 
které má cca jednu vyučovací hodinu a všechny nástroje dostatečně prezentuje. Pro opravdu 

pokročilé studeny je možno zařadit témata hackování například ze stránek HackingKurzy.cz. 

Pokročilejší témata můžeme zprostředkovat také pomocí různých volně dostupných online 

kurzů například na serverech edx.org nebo coursera.org. Ty jsou sice v anglickém jazyce, ale 

studenti vyšších ročníků středních školy určitě nebudou mít problém s jejich zvládnutím.  

Protože svět se vyvíjí, je dobré sledovat třeba i oblast Internetu věcí.  

https://docplayer.cz/2694031-Bezpecnost-pocitacovych-siti.html
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/user/CVUTFEL/playlists
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.nitishverma.nmaptutorial&hl=cs
https://www.youtube.com/watch?v=g0rsF21-hqY
https://www.hackingkurzy.cz/
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/
https://www.iot-portal.cz/


 

 

 

SOCIÁLNÍ BEZPEČNOST 

JAK SI PORADIT S NOČNÍ MŮROU 

Tím  jsme  se  dostali  ze  světa  hardware  a  sítí,  tedy  ze  světa  relativně  bezpečného,   kde 

si všechno nastavíme podle manuálů a ve většině případů nám to pak funguje, do světa 

sociálních manipulací, obtěžování, složitého nastavování přístupů oprávnění, hesel a práce s 

koncovými uživateli – tedy do světa takzvané „měkké bezpečnosti“, která může být na 

předání studentům ještě náročnější. 

Pokud máte dostatek prostoru pro výuku kybernetické bezpečnosti, pak je možné využít 

materiál KISK MUNI eLearning s velmi dobrým rozsahem nebo kurz od Masarykovy 

Univerzity s názvem Kyberkompas, ze kterého se dají čerpat i pouze jednotlivá témata. Tyto 

kurzy nejsou zaměřeny technicky, ale poskytují velmi pěkně uspořádaný průřez celým 

komplexem bezpečnosti a ochrany dat a informací. Můžeme doporučit také materiály od 

firmy Avast s názvem Buď safe online, kde je populární formou představena většina 

základních témat kybernetické bezpečnosti. V IT zaměřených oborech jej tedy zkombinujeme 

například s kurzy CISCO – obecný úvod a bezpečnostní moduly nastavování CISCO sítí a 

dostaneme ucelený průřez kompletní tématikou.  

BEZPEČNOST NA INTERNETU 

Pokud chceme prorazit s tímto tématem na střední škole a být inovativní musíme využívat i 

běžně nepříliš známé materiály. V první řadě lze projít server E-bezpečí sekce Věda a výzkum 

a podívat se, co z toho zaujme. Další výklad pak bude vycházet z pokročilosti žáků, ale je dobré 

se zaměřit na zranitelnosti v rámci spíše technických dovedností. 

Ve druhé řadě se nabízí praktická ukázka toho, jak vlastně fungují vyhledávače – klasicky přes 

Google Hacking. Studentům tak můžeme ukázat pokročilejší metod vyhledávání dat na 

Googlu (tzv. Google dorks). Další varianta je ta, že žákům ukážete nastavování vlastností 

adresního řádku. Už jste pouze krůček k poznatku, že do adresního řádku můžeme zadat 

příkaz…a podívat se někam, kam nemáme. Pozor na to, že hodina nesmí být návodná! A pokud 

chceme být opravdu zvědaví, pak v různých skriptech najdeme celá penetrační prostředí s 

výkladem. To už je pouze pro opravdové nadšence. 

HESLA 

Pokud ale máte málo času, pak je nutné věnovat se jednotlivým bezpečnostním prvkům 

postupně. A současně musíte předpokládat, že žáci již něco znají – a obvykle viděli všechna ta 

pěkná a návodná videa z běžných serverů typu e-Bezpečí. Dá se ale předpokládat, že žáci 

nechodí dobrovolně na server Matematika.cz, kde je pěkný článek i s popisem běžných útoků. 

Bohužel nejčastější útok na heslo je založen na pozorování – což se málokde uvádí. Povídání o 

tom, že na monitor by nemělo být vidět z chodby nebo z okna a k čemu slouží zamykání 

obrazovky a spořič můžeme spojit s výkladem o ergonomii počítačového pracoviště. 

https://kisk.phil.muni.cz/digicomp/bezpecnost
https://security.muni.cz/cybercompass
https://www.budsafeonline.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_hacking
https://support.mozilla.org/cs/kb/chytry-adresni-radek-prohledavame-zalozky-historii
https://support.mozilla.org/cs/kb/chytry-adresni-radek-prohledavame-zalozky-historii
https://theses.cz/id/tj2mdi/STAG87541.pdf
https://matematika.cz/bezpecnost-hesla


 

 

Ideální hodina pak vypadá tak, že žákům předáme vědomosti z článku, necháme je vytvořit 

„silné“ heslo a toto heslo pak necháme otestovat včetně označení slabin hesla, například na 

stránce How Secure Is My Password a řekněme, že první, kdo vymyslí neprolomitelné heslo, 

může dostat jedničku. Pozor jen na to, že to obvykle netrvá moc dlouho. Seznam nejčastěji 

používaných hesel se sice každý rok se aktualizuje, ale každý rok vedou stejná nebo hodně 

podobná hesla typu 123456. 

SOCIÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ 

Začíná znalostí pojmů: osobní údaje, citlivé údaje a posouvá se až  do úrovně komunikace – 

porozumění manipulativním technikám a obsahům. Na střední škole by už žáci měli umět 

rozlišit manipulativní text a k tomu mohou pěkně přispět články na serveru, který svým 

názvem evokuje Rusko a na první pohled není nijak výjimečný. Například projekt Fakescape 
má články které ukazují jak správně rozpoznat falešný či manipulativní text. Podobnému 

tématu se věnuje i další portál, který má velkou část materiálů v češtině: The Web We Want 

– Evropský metodický projekt cílený na osvětu v rámci užívání Internetu a jeho služeb. Nabízí 

příručku pro teenagery (CZ) i pro učitele (EN), plány lekcí a pracovní listy ihned vhodné k 

realizaci. 

Internet je plný nebezpečných zpráv, které se nás snaží nějakým způsobem ovlivnit. Jedním 

z typických příkladů je například hoax, více o něm a o aktuálních hoaxových zprávách 

nalezneme na www.hoax.cz. Jak se vyvarovat sociálnímu inženýrství a zavádějícím zprávám 

můžeme nalézt také ve videích CZ.NIC Jak na internet. 

VIRY A ANTIVIRY 

K povídání o virech patří neodmyslitelně oblíbené techniky baiting, pretexting a phishing, 

které jsou pěkně ukázány ve videích firmy Eset. koneckonců věta „Mě se to stát nemůže“ je 

opravdovým strašákem každého správce sítě. Materiály k tomuto tématu, seřazené pro 

potřeby vzdělávání naleznete na serveru E-bezpečí. 

Antiviry představují jednou ze základních obran v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pěkný, 

vcelku komplexní materiál o nich, najdeme v souboru v materiálu pedagogické fakulty MU. 

K jeho použití napřímo, je nutné jej pro potřebu výuky zpracovat.Pokud máme žáky 

pokročilejší a se zvídavými dotazy, tak řadu informací najdeme v Antivirovém centru. 

METODA CLIL 

Je technika výuky, která kombinuje české a anglické jazykové protředí. Pěkné ukázky této 

výuky jsou na stránkách učitele Pavla Hodála, který má na svém webu Ty brďo řadu 

ukázkových příprav. Pro výuku kybernetické bezpečnosti se pak jedná o velmi vhodnou 

metodu. Například v kombinaci s materiály z různých volně dostupných online kurzů si žáci 

mohou vedle získání nových znalostí i procvičit svou angličtinu a případně se i naučit nové 

odborné výrazy. Pro takto koncipované hodiny  můžeme přidat i texty a kurzy z Akademie 

Microsoftu. Tady je ovšem nezbytné, aby kurzem nejprve prošel sám pedagog. Žáci třetích a 

čtvrtých ročníků středních škol už mohou s kurzem pracovat samostatně, ale učitel by měl  být 

https://howsecureismypassword.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_passwords
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_most_common_passwords
https://fakescape.cz/jak-uniknout-fake-news/
http://www.webwewant.eu/cs/
http://www.webwewant.eu/cs/
http://www.hoax.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-gT1FSSbRuyVj9lqr8IJEethJvarFlX6
http://www.e-bezpeci.cz/index.php/o-projektu/podcasty/34-o-projektu-1/o-projektu/925-materialy
http://www.ped.muni.cz/wtech/old2012/u3v/iepp/05.pdf
https://www.antivirovecentrum.cz/
https://www.tybrdo.cz/informatika
https://mva.microsoft.com/training-topics/for-beginners#!lang%3D1029
https://mva.microsoft.com/training-topics/for-beginners#!lang%3D1029


 

 

v každém okamžiku žákům k dispozici jako metodická podpora, měl by sám nejlépe vědět, co 

kurz obnáší. 

KONTAKTNÍ VÝUKA 

Pokud si sami nejste jisti v tématech kyberbezpečnosti, kyberhygieny nebo obecně prevence 

v kyberprostoru tak si můžete pozvat na přednášku odborníky z různých organizací. 

K tématům závislostí na digitálních technologiích, kritického myšlení a rozpoznání fakenews 

nebo správného chování na sociálních sítích se nejvhodněji jeví různé neziskové organizace. 

Seznam organizovaných NNO, které se této problematice věnují, naleznete na stránkách 

NUV. Pro témata jako sexting, kyberšikana a vydírání – tedy témata, která již přesahují hranice 

zákona – je nejlepší když se obrátíte na policejní preventisty, kteří je mají v první řadě na 

starosti a od kterých žáci tyto témata slyší nejraději. V neposlední řadě zde existuje i celá řada 

dalších organizací – ať již soukromých organizací, projektů studentů VŠ nebo sekcí velkých 

korporací, která se v rámci své společenské odpovědnosti také věnují kybernetické 

bezpečnosti. Seznam všech organizací, které Vám jsou schopny kontaktní výuku zajistit, jsme 

si pro Vás připravili na našich stránkách a na této mapě:  

 

 

http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15
http://www.nuv.cz/modules/catalog/index.php?h=product&a=index&id_catalog=15
https://www.nukib.cz/cs/vzdelavani/kontaktni-vzdelavani/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1q52rru_Y0py3hYbH70XsSRvCb8rOVEuG&ll=49.309953798394474%2C17.433211698437503&z=7

