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Příloha č. 1: Slovníček pojmů 

 

Adware je označení pro produkty znepříjemňující práci nějakou reklamní aplikací. 

Ty mohou mít různou úroveň agresivity - od běžných bannerů až po neustále vyskakující 

okna nebo ikony v oznamovací oblasti. Může také měnit domovské stránky ve Windows 

Internet Exploreru, aniž by o to uživatel měl zájem. 

Cracker je v informatice člověk s výbornými znalostmi počítačů, softwaru a 

programování. Na rozdíl od hackera využívá cracker získané informace o slabém 

zabezpečení nebo bezpečnostních mezerách ke kriminálním účelům nebo pro osobní 

prospěch. Crackeři jsou v médiích často nesprávně označováni termínem hacker. Cracker 

je také označení pro někoho, kdo se snaží prolomit ochrany většinou placeného softwaru za 

účelem získat možnost používat jej bez nutnosti ho koupit. 

Crimeware je programový prostředek, používaný k aktivitám, zařaditelný 

do rámce kybernality. Je zpravidla spojen s finanční (tedy zištnou) kriminalitou v rámci 

kyberprostoru. 

Hacker je člověk, který se vyžívá v bádání po detailech programových systémů a 

překračování jejich schopností, člověk, který má potěšení z detailních znalostí vnitřních 

pochodů systému, počítačů a počítačových sítí. Může to být ten, kdo programuje se 

zanícením (někdy s posedlostí), nebo ten kdo má požitek spíše z programování samotného, 

než z pouhého teoretizování o programování. Člověk zdatný v rychlém programování. 

Expert na určitý program, nebo někdo, kdo tento program často užívá. Někdo kdo si užívá 

intelektuální výzvu v překonávání, nebo obcházení limitů. 

Hacking / cracking: Neoprávněný průnik do konkrétního informačního systému, 

provedený zvnějšku, zpravidla ze vzdáleného počítače. Samotný průnik je podmínkou 

pro další neautorizovanou činnost v rámci cílového systému. Pachatelé se zpravidla 

nepřipojují k objektu útoku (počítači) přímo, ale přes jeden i více internetových serverů 

v různých částech světa. Cílem takového postupu je podstatné snížení možnosti 

identifikace skutečného umístění počítače, který byl při útoku užit. Po spáchání činu na 

cílovém počítači je často možno zjistit pouze internetovou adresu předchozího počítače, 

k němuž byl pachatel připojen (a do kterého učinil popsaný zásah). Jednotlivé případy 

takových incidentu se liší zejména co se týče jejich motivace (vzrušení, zábava, msta, 

zvědavost, hmotný zisk). 
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Informační a komunikační technologie je veškerá technika, která se zabývá 

zpracováním a přenosem informací, tj. zejména výpočetní a komunikační technika a její 

programové vybavení. 

Informační kriminalita (info-crime) je trestná činnost, pro kterou je určující vztah 

k software, k datům, resp. uloženým informacím, resp. veškeré aktivity, které vedou 

k neautorizovanému čtení, nakládání, vymazání, zneužití, změně nebo jiné interpretaci dat. 

Informační systém lze popsat jako systém vzájemně propojených informací a 

procesů, které s těmito informacemi pracují. Procesy jsou funkce zabezpečující sběr, 

přenos, uložení, zpracování a distribuci informací. Pod pojmem informace pak rozumíme 

data, která slouží zejména pro rozhodování a řízení v rozsáhlejším systému. 

Kyberprostor je označení virtuálního světa vytvářeného moderními technologiemi 

(počítači, telekomunikačními sítěmi apod.) paralelně ke světu reálnému, neboli fyzickému. 

Též možno říct, že je to digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu 

informací, tvořené informačními a komunikačními technologiemi, zahrnující připojení 

k veřejné síti (internet). 

Malware je počítačový program, určený ke vniknutí nebo poškození počítačového 

systému. Pod souhrnné označení malware se zahrnují počítačové viry, trojské koně, 

spyware a adware. 

Počítač (PC) je v souladu se zněním CSN 36 9001 „stroj na 

zpracování dat, provádějící samočinné posloupnosti různých aritmetických a logických 

operací“, tedy, jinými slovy, stroj, charakterizovaný prací s daty, která probíhá podle 

předem vytvořeného programu, uloženého v jeho paměti. 

Počítačová kriminalita (cyber-crime, kyberzločin) je trestná činnost, v níž figuruje 

určitým způsobem počítač jako souhrn technického a programového vybavení (včetně dat), 

nebo pouze některá z jeho komponent, případně vetší množství počítačů samostatných 

nebo propojených do počítačové sítě, a to bud jako předmět zájmu této trestné činnosti 

(s výjimkou té trestné činnosti, jejímž předmětem jsou popsaná zařízení jako věci movité) 

nebo jako prostředí (objekt) nebo jako nástroj trestné činnosti. Definice počítačové 

kriminality, akceptovaná v rámci Evropské unie zní: Počítačová kriminalita je nemorální a 

neoprávněné jednání, které zahrnuje zneužití údajů získaných prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií nebo jejich změnu. 

Počítačový vir je typ programu, který se dokáže sám šířit bez vědomí uživatele 

tím, že vytváří kopie sebe sama.   
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Spyware (špionážní software), je program, který skrytě monitoruje chování 

oprávněného uživatele počítače nebo systému. Tyto programy průběžně zasílají svá zjištění 

subjektu, který program vytvořil. Takové programy jsou často na cílový počítač 

nainstalovány 

spolu s jiným programem (utilita, počítačová hra), s jehož funkcí však nesouvisí. 

Trojský kůň je uživateli skrytá část programu nebo aplikace s funkcí, se kterou 

uživatel nesouhlasí. Trojský kůň může být samostatný program, který se tváří užitečně, 

například hra, spořič obrazovky nebo nějaký jednoduchý nástroj. Trojský kůň může mít 

v sobě zabudovanou například funkci odposlouchávání přístupových jmen a hesel, čísel 

kreditních karet, nebo sledovat zadávané znaky na klávesnici, sledovat uživatelovu činnost 

na internetu a posílat o tom zprávu výrobci či obsahovat síťovou službu, kterou může 

útočník použít pro získání přístupu do systému přes počítačovou síť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD_program
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aplika%C4%8Dn%C3%AD_software
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Příloha č. 2: Dotazník 

Poznámka: Podoba dotazníku předloženého respondentům byla elektronická, tedy jiná. 

Tato forma odpovídá papírové podobě, která by byla realizovaná, nebýt vymožeností 

internetu.  

Vážení, jmenuji se Klára Novobilská a chtěla bych Vás poprosit o vyplnění 

dotazníku, který obsahuje několik otázek zaměřujících se na bezpečnost chování uživatelů 

internetu a bude podkladem k mé diplomové práci na téma Škodlivá chování na internetu. 

Údaje z dotazníku zhodnotím a poslouží výhradně k účelu mé diplomové práce. Dotazník 

je zcela anonymní, tudíž se nemusíte bát zneužití Vašich odpovědí. 

Předem Vám děkuji za ochotu a Váš čas. 

 

1. Jak často využíváte internet  

 méně než jednou denně 

 méně než 1 hodinu denně 

 1 až 3 hodiny denně 

 více než 3 hodiny denně 

 

2. Zaškrtněte 3 nejčastější aktivity na internetu: 

Můžete zvolit více možností 

 komunikace s přáteli (skype, email, icq...) 

 hudba/videa 

 studium 

 filmy 

 sociální sítě ( Facebook, Twitter, MySpace...) 

 čtení aktuálních informací (zpravodajství, bulvár, odborné články) 

 nakupování/prodej v internetových obchodech 

 obchodování (akcie, komodity) 

 hraní online her 

 hledání pracovních možností 

 využití internetu k podnikání 
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 programování/tvorba www stránek 

 seznamování s cizími lidmi (seznamovací stránky např. libimseti.cz, lide.cz, 

ukazse.cz...) 

 komunikace s cizími lidmi – chatovací místnosti ( pokec.cz, xkec.cz, 

hyperchat.cz...) 

 navštěvování erotických stránek 

 čtení a přispívání do soukromých blogů  

 

3. Věnujete zvýšenou pozornost zabezpečení svého počítače?  

 ano, velmi 

 trochu 

 spíše ne 

 ne 

 stará se mi o zabezpečení někdo jiný 

 nevím 

 

4. Využíváte aktivně tyto bezpečnostní prvky v počítači? Označte které ano. 

Můžete zvolit více možností 

 firewall 

 antivirový program 

 antispamový program 

 aktualizace operačního systému a softwaru 

 

5. Setkali jste se někdy s počítačovým virem ve vašem počítači? 

 vícekrát 

 jednou 

 nikdy 

 nepoznám to 
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6. Využíváte pro větší bezpečnost tzv. „ platební peněženky“ na internetu?  

(např. PayPal, PaySec, AlertPay) 

 ano, vužívám 

 ne, nevyužívám 

 nevím, co elektronické peněženky jsou 

 

7. Použili jste někdy internetového bankovnictví na neznámých či veřejných místech? 

(např. ve škole, internetové kavárně nebo na cizím počítači) 

 proč ne, však se hned odhlásím a dávám si pozor, aby mě nikdo u zadávání 

vstupních údajů neviděl 

 ano, ale nosím s sebou bezpečnostní opatření proti možnému záznamu mnou 

zadávaných údajů 

 ne, ale udělal bych to, kdybych potřeboval 

 ne, nikdy bych takhle neriskoval 

 

8. Kontrolujete výpisy z bankovních účtů, zda nedošlo k podvodnému jednání? 

 nekontroluji, vím, že se u mě podvodného jednání nikdo nedopustí 

 občas se na bankovní výpis podívám, ale nestuduji jej podrobně kvůli možnému 

podvodu 

 ano, obávám se napadení mého účtu, proto výpisy z banky vždy pečlivě kontroluji 

 

9. Už jste někdy koupili něco na internetu? Pokud ano, než začnete obchodovat či 

nakupovat s nějakou internetovou společností, zjistíte si nejdříve o ní informace? 

(např. zápis v obchodním rejstříku, sídlo, recenze, existence kamenné prodejny...) 

 ne, na internetu zásadně nenakupuji 

 na internetu nakupuji, u různých prodejců, ale žádné informace o dané společnosti 

nevyhledávám 

 na internetu nakupuji, ale jen u prověřených prodejců, proto nevyhledávám žádné 

informace o dané internetové společnosti 

 při každém nákupu na novém portálu si nejdříve vyhledám informace o dané 

společnosti 

 

10. Při nákupu zboží na internetu a udávání svého jména, čtete obchodní podmínky a 

věnujete zvýšenou pozornost prohlášení o nakládání s vašimi osobními údaji? 
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 ne, když nakupuji, je pro mě pouze důležité, aby zboží došlo v pořádku 

 občas si tohoto prohlášení všimnu, protože jej musím stvrdit, ale obchodní 

podmínky nečtu, jsou příliš dlouhé 

 ano, prohlášení si všímám vždy, jde o bezpečnost mých osobních údajů, ale 

obchodní podmínky jsou dlouhé a raději je nečtu 

 ano, vždy si všimnu prohlášení a čtu celé obchodní podmínky nákupu 

 

11. Pokud Vám přijde nějaká hromadná korespondence tak: 

 zprávu přečtu, může tam být něco zajímavého 

 zprávu vymažu, jakmile zjistím, že se jedná o hromadnou korespondenci 

 zprávu smažu jako spam, aby mi nadále pošta z dané adresy nechodila 

 odesílateli také napíšu, nebo jej začnu obtěžovat emaily 

 dosud jsem neobdržel hromadný email  

 

12. Přeposíláte řetězové emaily? (typicky pošli to 10 známým a potká tě štěstí v...) 

 ano, vždy 

 občas 

 téměř nikdy 

 nikdy 

 

13. Využíváte sociální sítě? Pokud ano, jste si vědomi, že jakékoliv informace, které 

o sobě na sociální síti napíšete, či jaké fotografie zde vložíte, jsou snadno zjistitelné 

a zneužitelné téměř kýmkoliv?  

 nemyslím si to, když zadám příkaz informace ukázat jen přátelům 

 ano, vím, že jsou tyto informace a fotografie zneužitelné, ale mě by se to stát 

nemělo 

 ano, proto si dávám velký pozor, co zde o sobě napíši 

 sociální sítě nevyužívám 

 

14. Z jakých typů znaků máte složená vaše přístupová hesla? 

 pouze malých písmen 
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 pouze velkých písmen 

 pouze číslic 

 kombinace malých a velkých písmen 

 kombinace malých písmen a číslic 

 kombinace velkých písmen a číslic 

 kombinace všech uvedených typů znaků  

 

15. Kolik různých hesel používáte k zabezpečení přístupu k internetovým službám? 

 jedno heslo pro všechny přístupy k internetovým službám 

 jedinečné heslo pro el. bankovnictví a společné heslo pro všechny ostatní 

 jedinečné heslo pro el. bankovnictví, jedinečné pro email a společné heslo pro 

všechny ostatní 

 hesla volím náhodně 

 kterékoliv z výše uvedených, ale hesla v pravidelných intervalech měním 

 

16. Máte představu, jakým způsobem se provádí phishing? Tedy jak se pachatel může 

dostat do vašeho účtu? 

 ano, vím to, proto si dávám pozor 

 jen tuším způsob 

 nevím 

 

17. Sdělili jste někdy vaše přístupové heslo s využitím internetu? (aplikace Skype, Icq, 

komunikace na sociální síti) 

 ano, proč ne 

 ano, ale bylo to nutné 

 ne 

 

18. Vyberte z těchto pojmů ty, o kterých víte, co znamenají? 

Můžete zvolit více možností 

 hoax 

 spam 
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 phishing 

 sociální inženýrství 

 cybersquatting 

 keylogging 

 cracking 

 warez 

 

19. Stali jste se již někdy obětí počítačového zločinu? 

 ano 

 ne 

 nevím 

 

20. Myslíte si, že se v příštím roce stanete spíše obětí počítačové kriminality nebo 

tradičního zločinu? 

 spíše počítačové kriminality 

 spíše tradičního zločinu 

 s velkou pravděpodobností budu oběť obou zločinů 

 ani jednoho z těchto zločinů 
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Příloha č. 3: Grafické znázornění výsledků odpovědí na dotazníkové otázky č. 1-20. 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 1: „Jak často využíváte 

internet“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 2: „Zaškrtněte Vaše nejčastější 

aktivity na internetu“. 
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Zdroj: Vlastní dotazníkově šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 3: „Věnujete zvýšenou 

pozornost zabezpečení svého počítače“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 4: „Využíváte aktivně tyto 

bezpečnostní prvky v počítači? Označte, které ano“. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkově šetření 
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 5: „Setkali jste se někdy s 

počítačovým virem ve vašem počítači“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 6: „Využíváte pro větší 

bezpečnost tzv. „ platební peněženky“ na internetu (např. PayPal, PaySec, AlertPay ...)“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 7: „Využili jste někdy 

internetového bankovnictví na neznámých či veřejných místech (např. ve škole, 

internetové kavárně, na cizím počítači ...)“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 8: „Kontrolujete výpisy z 

bankovních účtů, zda nedošlo k podvodnému jednání“? 

10%

64%

26%

Kontrolujete výpisy z bankovních účtů, zda nedošlo k 
podvodnému jednání?

nekontroluji, vím, že se u mě 
podvodného jednání nikdo 
nedopustí

občas se na bankovní výpis 
podívám, ale nestuduji jej 
podrobně kvůli možnému podvodu

ano, obávám se napadení mého 
účtu, proto výpisy z banky vždy 
pečlivě kontroluji
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 9: „Už jste někdy koupili něco 

na internetu? Pokud ano, než začnete obchodovat či nakupovat s nějakou internetovou 

společností, zjistíte si nejdříve o ní informace (např. zápis v obchodním rejstříku, sídlo, 

recenze, existence kamenné prodejny...)“? 

Už jste někdy koupili něco na internetu? Pokud ano, než 

začnete obchodovat či nakupovat s nějakou internetovou 

společností, zjistíte si nejdříve o ní informace? (např. zápis v 

obchodním rejstříku, sídlo, recenze, existence kamenné 

prodejny...)

7%

20%

44%

29%

ne, na internetu zásadně
nenakupuji

na internetu nakupuji, u různých
prodejců, ale žádné informace o
dané společnosti nevyhledávám

na internetu nakupuji, ale jen u
prověřených prodejců, proto
nevyhledávám žádné informace o
dané internetové společnosti

při každém nákupu na novém
portálu si nejdříve vyhledám
informace o dané společnosti

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 10: „Při nákupu zboží na 

internetu a udávání svého jména, čtete obchodní podmínky a věnujete zvýšenou pozornost 

prohlášení o nakládání s vašimi osobními údaji“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 11: „Pokud Vám přijde 

hromadná korespondence, tak“: 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 12: „Přeposíláte řetězové e-

maily (typicky pošli to 10 známým a potká tě štěstí ...)“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

30%

39%

26%

0%

5%

Pokud Vám přijde nějaká hromadná korespondence tak:

zprávu přečtu, může tam být něco 
zajímavého

zprávu vymažu, jakmile zjistím, že 
se jedná o hromadnou 
korespondenci

zprávu smažu jako spam, aby mi 
nadále pošta z dané adresy 
nechodila

odesílateli také napíšu, nebo jej 
začnu obtěžovat e-maily

dosud jsem neobdržel hromadný e-
mail 

1% 5%

29%

65%

Přeposíláte řetězové e-maily? (typicky pošli to 10 známým a 
potká tě štěstí v...)

ano, vždy

občas

téměř nikdy

nikdy
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 13: „Využíváte sociální sítě? 

Pokud ano, jste si vědomi toho, že jakékoliv informace, které o sobě na sociální síti 

napíšete, či fotografie, které zde vložíte, jsou snadno zjistitelné a zneužitelné téměř 

kýmkoliv“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 14: „Z jakých typů znaků máte 

složená Vaše přístupová hesla“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 15: „Kolik různých hesel 

používáte k zabezpečení přístupu k internetovým službám“? 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 16: „Máte představu, jakým 

způsobem se provádí phishing? Tedy jak se pachatel může dostat do vašeho bankovního 

účtu“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 17: „Sdělili jste někdy někomu 

Vaše přístupové heslo prostřednictvím internetu (aplikace Skype, Icq, komunikace na 

sociální síti ...)“? 
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Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 18: „Vyberte z těchto pojmů ty, 

o kterých víte, co znamenají“. 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkově šetření 

Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 19: „Stali jste se již někdy obětí 

počítačového zločinu“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkově šetření 
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Znázornění výsledků odpovědí na dotazníkovou otázku č. 20: „Myslíte si, že se v příštím 

roce stanete spíše obětí počítačové kriminality nebo tradičního (fyzicky spáchaného) 

zločinu“? 

 

Zdroj: Vlastní dotazníkově šetření 
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Příloha č. 4: Znázornění exponenciálního růstu při nabírání po šesti nových členech 

v pyramidální, neboli letadlové struktuře  

  

Zdroj: WIKIPEDIA. Security and Exchange commission, U.S. Federal Govt. Pyramidové 

schéma [online]. 3/2012 [23 . 3. 2012]. Dostupné z: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyramidové_schéma 
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Příloha č. 5: Celkové roční náklady na počítačovou kriminalitu 50ti zúčastněných firem 

studie  

 

Zdroj: PONEMON INSTITUTE. Research department, Ponemon Institute LLC. Second annual 

Cost of Cyber Crime Study [online]. 8/2011 [cit. 15.3.2012]. Dostupné z: 

http://www.arcsight.com/collateral/whitepapers/2011_Cost_of_Cyber_Crime_Study_August.pdf  
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Příloha č. 6: Roční náklady na kybernetické útoky na základě finančních ztrát a ztráty času 

 

Zdroj: NORTON. Symantec Corporation. Cybercrime report  [online]. 9/2011 [cit. 15.3.2012]. 

Dostupné z: http://us.norton.com/cybercrimereport/promo 
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Příloha č. 7: Rozdělení 24 testovaných zemí podle četnosti obětí kybernetického útoku 

 

Zdroj: NORTON. Symantec Corporation. Cybercrime report  [online]. 9/2011 [cit. 15.3.2012]. 

Dostupné z: http://us.norton.com/cybercrimereport/promo 
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Příloha č. 8: Státy, které mají absolutní zákaz šíření jakýchkoliv pornografických materiálů 

v médiích, tedy i na internetu. 

 

Zdroj: WIKIPEDIE. Ghibar. Mapa právní legálnosti pornografie [online]. 9/2011 [cit. 15.3.2012]. 

Dostupné z: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pornography_law_map.png 

 


