
Žáci ve skupinkách vyhledají informace k několika typům internetových hrozeb
(včetně toho, jak situace spojené s podvody řešit a jak se co nejúčinněji
preventivně bránit).

Zadání pro žáky

Zadání k aktivitě
Ve skupince vyhledejte na internetu informace o třech následujících hrozbách. Popište typ
podvodu, navrhněte, jak se bránit a co dělat, kdybyste se nechali nachytat.

a) phishing
b) ztráta identity na Instagramu (ukradení účtu)
c) vishing

Výsledky pak prezentujte spolužákům.

Popis pro učitele

Aktivita
Učitel dohlédne na rozdělení žáků do skupin a rozdá jim pracovní listy s připravenými
úkoly, které se týkají internetových hrozeb (phishing, ukradení účtu na Instagramu,
vylákání bankovních údajů pomocí SMS nebo bankovní aplikace).

Žáci ve skupinách vyhledají informace o daných hrozbách, prevenci a řešení. Výsledky pak
pod vedením učitele prezentují ostatním a srovnávají je s ostatními skupinami. (Pro úsporu
času může každá skupina odprezentovat např. jen jednu ze tří hrozeb.)

TIP na mezipředmětové propojení: v hodině informatiky mohou žáci místo vyplňování
pracovního listu vytvořit prezentaci, kterou pak ostatním skupinám promítnou a
odprezentují.

phishing
- využívá moderní technologie k získávání citlivých údajů (přihlašovací údaje, hesla,

čísla platebních karet atd.) – např. přijde velmi věrohodně napodobená žádost z
„banky“ nebo „provozovatele e-mailové schránky“ o kliknutí na odkaz a zadání
svých přihlašovacích údajů

- zpráva se může tvářit jako naléhavá, jako důvody může např. udávat aktualizaci
zabezpečení účtu

- prevencí je být extrémně obezřetný k podobným výzvám, které přijdou e-mailem,
přes sociální sítě… před jakýmkoliv zadáváním údajů si ověřit, zda se opravdu
jedná o oficiální službu, podívat se na podobu adresy, ze které žádost přišla,
podobu adresy webových stránek atd., neklikat na odkazy, podvodné zprávy
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rovnou mazat
- pokud na odkaz kliknete, dostanete se na poměrně komplikovanou cílovou adresu

(lopezess.com/eq/7b2479906c5d7b5b0b2b14732F4200195d70fa790f55b1019
5d33e3e57c9d29db020014556a/index.php). Ta vás sice měla varovat, ale
uvědomte si kdy délku odkazu vůbec zkoumáte, a pokud otevřete e-mail v
telefonu, je prakticky nemožné si ho celý zobrazit.

- na webu se vám může zobrazit platební brána totožná s tou vaší banky, kam bez
váhání vyplníte údaje své karty a ty se tak dostanou k útočníkovi

- v případě že má útočník číslo vaší platební karty, je nutné podniknout kroky jako
kdyby vám ji někdo odcizil, nebo jste ji ztratili - zavolat na zákaznickou podporu
svojí banky a kartu zablokovat.

- v případě že jste si do počítače zanesli virus je dobré učinit tyto kroky: spustit
antivirus a pokusit se virus odstranit, neotvírat žádné webové stránky kam se
zadává heslo či údaje – tím akorát viru nahrajete do karet, v případě neúspěchu
kontaktovat experty ohledně dalšího řešení

ztráta identity na Instagramu (ukradení účtu)
- vylákání údajů (přes WhatsApp, SMS, na nezabezpečené wifi síti atd.), popř.

hackeři heslo uhodnou nebo získají z databáze uniklých hesel (pokud ho neměníte
často nebo používáte jedno heslo k více přihlášením)

- hackeři pak z ukradeného profilu často rozesílají spam, kterým se snaží dostat k
dalším účtům

- prevencí je maximální obezřetnost a bezpečnost: dvoufázové ověření, antivirové
programy, dávat si pozor při zadávání hesel, s nikým je nesdílet, používat unikátní
hesla

- pokud se to stane – zabezpečit si přístup na internet (restartovat, antivirus, popř.
tovární nastavení), na důvěryhodném zařízení si změnit všechna hesla (e-mail,
sociální sítě a další); popř. se přihlásit na svůj profil a využít možnost „potřebuji
pomoci s přihlášením“ (ověření naší totožnosti např. přes občanský průkaz),
zavolat kamarádům, že váš účet byl ukradnutý a upozornit je na možnou falešnou
zprávu

vishing
- jedná se o telefonní podvod, kdy pachatel obvolává své oběti
- představuje se jménem banky (nebo jiných společností) a sděluje, že účet

volaného je napaden a on mu může pomoci zachránit jeho peníze. Jediné, co k
tomu potřebuje znát, jsou bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví (ID a
heslo, datum narození) nebo k platební kartě (číslo, platnost, jméno na kartě,
třímístný kód CVV/CVC ze zadní strany, PIN)

- následně oběť přesvědčí, aby mu předala bezpečnostní kódy ze SMS nebo
potvrdila operaci v bankovní aplikaci, a vybere jí peníze z účtu.

- zkontrolujte telefonní číslo, ze kterého vám takový člověk volá, zadáním do
internetového vyhledávače. Můžete tam nalézt recenze k danému číslu.

- nikdy do telefonu nesdělujte citlivé a bezpečnostní údaje, jako jsou třeba
bezpečnostní údaje k internetovému bankovnictví (ID a heslo, datum narození)
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nebo ke kartám (č. karty, platnost karty, PIN, třímístný kód CVV/CVC z její zadní
strany). Chráníte tím především své peníze.

- nikomu nepředávejte bezpečnostní kód z SMS a nepotvrzujte v bankovní aplikaci
nic, co neděláte vy sami.

- pokud se stanete obětí podvodu volejte na zákaznickou linku svojí banky
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