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ROČNÍK

,,Co není vhodné, aby jiní věděli, to není vhodné, abys o tom
mluvil. O čem chceš, aby jiní mlčeli, mlč především ty sám.”
J. A. Komenský

6.–7. ročník

Pravdivě v síti

Hlavní myšlenka
Média a především sociální sítě jsou dnes hlavním místem komunikace dětí. Často sdílí ve veřejném prostoru velmi osobní a nevhodné materiály a naopak často věří všemu, co se v prostředí
sociálních sítí objeví, a podle toho regulují svůj sebeobraz a obraz o světě. Proto potřebují kriticky
zvažovat svou sebeprezentaci v kyberprostoru.

Anotace
Program vede k zamyšlení nad rozumným užíváním sociálních sítí a kyberprostoru vůbec. Během
práce ve skupině si žáci vytvoří svou vlastní sociální síť a budou se zamýšlet nad tím, jaká bezpečnostní opatření do ní mohou zařadit. Na konkrétních příkladech budou diskutovat o vhodnosti
či nevhodnosti sebeprezentace a sdílení intimních informací či materiálů v prostředí sociálních
sítí. Důraz je kladen na ochranu svého soukromí. Zároveň budou žáci motivováni ke kritickému
nahlížení na sdělení a materiály v prostředí internetu a uvádění pravdivých informací o sobě.
K tomuto programu lze také využít doplňkovou hodinovou lekci s názvem Moc jazyka.

Cíle lekce
Co bude žák na konci lekce vědět
• Bude vědět, že v kyberprostoru se mohou setkat s nepravdivými a lživými informacemi.
• Bude znát hlavní principy ochrany soukromí v kyberprostoru.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí
• Získá zkušenost s vytvářením vlastní sociální sítě a jejích pravidel.
• Uvědomí si hodnotu intimity a soukromí na internetu.

K jakému jednání lekce zve/vede
• Žák bude veden k bezpečnějšímu chování v prostředí sociálních sítí.
• Žáci se budou podílet na tvorbě pravidel bezpečného užívání sociálních sítí
pro mladší spolužáky.
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Pomůcky
• dataprojektor a ozvučení

• potřeby na plakáty

• prezentace

• čtvrtka A3,
(1x do každé skupiny po čtyřech žácích)

• PL Pravdivost v síti
(1x pro každou dvojici žáků)

• sada fixů
(1x do každé skupiny po čtyřech žácích)

• PL Pravdivost v síti - řešení
(1x pro učitele)

• papíry na reflexi
(1x pro každého žáka)

Vysvětlení piktogramů
Hlavní myšlenka

Prezentace

Společná práce

Anotace

Čas/Minutáž

Práce ve dvojici

Cíl

Pracovní list

Samostatná práce

Pomůcky

Video

Skupinová práce

Další zdroje

Práce ve trojicích

Doplňující
informace

Uspořádání třídy
do písmene U

Práce třídy
kolem stolů

Práce v kruhu

Volný pohyb
po třídě
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1
Seznámení,
úvodní motivace

Pravdivě v síti

Postup a metody
1.1 Sociální sítě a děti (5 min)
Rozhovor
Zeptejte se dětí, jaké používají sociální sítě. Zapisujte na tabuli jména soc. sítí (Instagram,
Facebook, TikTok, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Tellonym…) a připište počet dětí, které se hlásí,
že ji mají.

5 min

Metodická poznámka
Může se stát, že větší část třídy používá sociální sítě jen málo. V tom případě je vhodné mluvit
obecněji o principech sociálních sítí (sítě, které umožňují online komunikaci velkého množství
lidí a sdílení textových a obrazových či video příspěvků). Učitel by měl být alespoň rámcově
seznámen s tím, jak sociální sítě fungují, které jsou zrovna v módě, a znát jejich specifika. Je
tedy nutná příprava. O aktuálních trendech lze nalézt informace třeba na www.e-bezpeci.cz
nebo zjistit přímo u žáků.

2
Naše
sociální síť

2.1 Naše sociální síť (15 min)
Projektová činnost
Rozdělte žáky do skupin po čtyřech, ideálně aby se dvojice v lavici otočila k dvojici za nimi.
Připomeňte pravidla skupinové práce. Rozdejte dětem papíry a zadejte úkol:

Vytvořte si vlastní virtuální sociální síť. Navrhněte její název, možná i design a hlavně, co všechno
by měla obsahovat, co by tam měli její členové sdílet, jakou formou. Jak se mohou členové vaší
sociální sítě cítit v této síti bezpečně? Můžete nastavit i nějaká stručná pravidla užívání. Máte na
to 10 minut.

15 min

Promítněte seznam věcí, mezi kterými mohou volit, aby je jejich virtuální síť zahrnovala.
Mohou si pro svou síť vymyslet i další kritéria.

3
Pravidla
sítě

3.1 Představení naší sítě (10 min)
Prezentace skupinové práce

2.

Vyzvěte mluvčí skupin, aby krátce představili svou sociální síť.

3.2 Bezpečí na síti (15 min)
25 min

Diskuse, brainstorming
Zde přečtěte citáty J. A. Komenského a připomeňte, že bychom si měli zachovat své soukromí
a cokoli zveřejníme v kyberprostoru, je vždy veřejné, může se k tomu dostat kdokoliv.
4
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Ptejte se žáků:
• Jak je ve vaší síti zajištěno soukromí - co vidí
všichni uživatelé, co jen někteří?
• Jaké osobní údaje jsou ve vaší síti pro uživatele povinné a jaké volitelné?
• Kdo může komentovat příspěvky a fotky?
Nakonec se ptejte:
• Jaká základní pravidla pro bezpečné užívání sociálních sítí vyplynula z vašeho přemýšlení o
vaší virtuální síti?
3.

Zapisujte odpovědi na tabuli.
• Napadlo někoho ještě něco při prezentaci jiné skupiny?

Metodická poznámka
Výsledkem by měl být seznam základních pravidel pro bezpečné užívání sociální sítě a ochranu
soukromí. Pokud se ve výčtu neobjeví některé z důležitých témat, doplňte je vy. Mezi hlavní
principy ochrany soukromí v kyberprostoru a základní pravidla bezpečného užívání soc. sítí by
mělo patřit následující:
• Nastavení soukromí (kdo vidí moje příspěvky?);
• nastavení přístupového hesla;
• nepřidávat si do přátel či do followerů neznámé lidi;
• nezveřejňovat citlivé a osobní údaje (datum narození, adresa, škola, sex. orientace,
náboženské vyznání, politické preference, zdravotní stav atd.);
• nezveřejňovat své vztahy (s kým chodím, kdo je můj BFF, rodina);
• nezveřejňovat intimní a sexuálně explicitní fotografie či videa;
• nezveřejňovat u fotografií lokaci;
• nezveřejňovat kontaktní údaje (e-mail, telefon, snap…).

4
Sebeprezentace
v kyberprostoru

4.1 Sebeprezentace v kyberprostoru (10 min)
Práce s textem
Rozdělte žáky do dvojic (nejlépe podle toho, jak sedí v lavicích).
Do každé dvojice rozdejte PL Pravdivost v síti.

6. – 7. ročník

Pracovní listy

Pravdivost v síti

Pravdivost v síti
Pozorně si ve dvojici projděte následující příspěvky ze sociálních sítí a rozhodněte, které jsou vhodné a které nevhodné ke zveřejnění v prostředí kyberprostoru. Uvádějte argumenty, proč si to myslíte.
1

2

4

5

3

Zadejte žákům práci těmito slovy:
20 min

Teď máte za úkol ve dvojicích v pracovním listě označit, který
ze způsobů prezentace na sociálních sítích považujete za vhodný
a který za nevhodný. Musíte se vždy shodnout alespoň na jednom důvodu svého hodnocení.

6

Dav - Expres - Expres.cz (Fair Use)
Liška - Peter Lloyd - Unsplash.com
Dívka s oušky - Michael Dam - Unsplash.com

7

Dívka se psem - Jon Grogan - Unsplash.com
Smartphone - Freepik - Freepik.com
Žena s podprsenkou - Samuele Giglio - Unsplash.com
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4.2 Vhodné, nebo ne? (10 min)
Diskuse

Na prezentaci pak promítněte jednotlivé příspěvky, které byly v pracovních listech, a ptejte se, zda
je vhodný, či nevhodný. Žáci dle svého pracovního listu vyjadřují své názory a obhajují je.
Pracovní listy: Pravdivost v síti – řešení
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Pravdivost v síti - řešení
Zde najdete náměty na to, co je na jednotlivých příspěvcích problematické.

Obrázek č. 1

4.

• Takový příspěvek by na internetu být NEMĚL.
• Celý příspěvek je laděn velmi nenávistně (tzv. hate speach) a mohl by naplňovat podstatu trestého činu hanobení
národa (§355 TZ).
• Příspěvek obsahuje vulgární mluvu.

Upozornění
Pokud potřebuje získat povědomí
o využitých příkladech, naleznete
potřebné informace v PL Pravdivost v síti - řešení.

• Fotografie vůbec nezobrazuje migranty, jedná se o protest Kašmírců proti Indické vládě. To se dá zjistit zkopírováním obrázku do Googlu, který nabídne jinde použité podobné obrázky. Více viz https://timesofindia.indiatimes.
com/photo.cms?photoid=2163074
https://denikn.cz/289678/svedsko-je-francie-anglie-je-kasmir-a-z-odboraru-se-stali-migranti-okamuruv-manipulativni-zemepis/?cst=a0e70b5706dd4912714165091104585b2377787b
&fbclid=IwAR3Ot0SqMJTrVtptlemsEz6gHMp8q4h4GiyqkyBDKmIKDgVrwywvRMK-bSA

Obrázek č. 2
• Takový příspěvek by na internetu být NEMĚL.
• Už profil je evidentně falešný, má navodit zdání, že se jedná o profil Tomia Okamury, ale jméno je pozměněno
na Omakura.
• Citát je falešný – fake news často obsahují falešné citáty známých osobností – T. G. Masaryk nikdy nemohl komentovat internet, protože v jeho době ještě nebyl, nemohlo to zaznít v Československé televizi, ta za jeho dob také
nebyla.
• Věta: „Sdílejte to, než to smažou“ je častým poznávacím znamením fake news nebo dezinformačních webů. Někdy
se ale používá i sarkasticky.

Obrázek č. 3
• Takový příspěvek by na internetu raději NEMĚL být sdílený veřejně.
• Dívka použila filtr „doggy“, je třeba si ale uvědomit, že tato fotografie může kolovat po internetu řadu let a bude
dohledatelná, až ta dívka bude dospělá a bude třeba usilovat o nějaké prestižní zaměstnání.

Obrázek č. 4
• Takový příspěvek by na internetu být NEMĚL.
• Dívka touto fotografií vlastně zve diváky k sobě domů.
• Prozradila o sobě, že má psa této rasy – což může být pro útočníky nápověda, o čem s ní komunikovat.

Obrázek č. 5
• Takový příspěvek by na internetu být NEMĚL.
• Obsahuje velmi intimní materiál (fotka jen ve spodním prádle) a opět to může být problém, až bude ona dívka
shánět prestižní zaměstnání.
• Takové fotografie jsou návnadou pro sexuální predátory, jelikož je vidět, že se dívka nestydí fotit se ve spodním prádle a může být terčem obtěžování a vydírání, aby se vyfotila nahá, což může být pak zneužito k dalšímu
vydírání.
• Takovéto fotografie se pak mohou objevit na pornografických stránkách.

5
Návrh
patera
pro první
stupeň

5. 1 Návrh patera pro první stupeň (20 min)
Tvůrčí činnost
Rozdělte žáky opět do čtveřic a dejte každé čtveřici papíry A3 a sadu fixů. Aktivitu uveďte slovy:
Znáte osobně nějakého žáka z prvního stupně?
Vaším úkolem bude předat nyní, co jsme se dnes naučili o bezpečnosti na internetu, dětem z
prvního stupně.

20 min

Žáci mají za úkol v každé čtveřici vymyslet 5 bodů bezpečného užívání sociálních sítí a vytvořit z
nich plakát. Plakáty pak předají konkrétním třídám 1. stupně (3.-5. třída).
Varianta
Tato pravidla pak může každá čtveřice v dané třídě po domluvě s učitelem prezentovat.

Varianta
Veďte žáky k tomu, aby si na místě nastavili soukromí profilu na sociální síti, kterou nejčastěji
používají.
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6
Reflexe
a závěr
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Reflexe a závěr
Písemná reflexe
Vyzvěte žáky, aby každý sám za sebe napsal
reflexi na papír:
Pak se zeptejte:

10 min

• Chce někdo z vás něco z toho, co si napsal,
s námi sdílet?
Vyvolávejte žáky, kteří se hlásí, popř. komentujte. Nikoho nenuťte, aby sdílel, co si napsal.
22.

Nakonec promítněte kontakty na příslušné
webové stránky (www.e-bezpeci.cz,
www.digistopa.cz, www.jsns.cz, www.kpbi.
cz atd.) a pomáhající odborná pracoviště
(Linka bezpečí).

Varianta
Pokud vám zbyde čas, můžete využít video Media, která mají budoucnost nebo video
Pravdivost v síti. K videu Média, která mají budoucnost můžete využít doplňkovou hodinovou
lekci Moc jazyka.
23.

24.

27.
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Další zdroje
• 302 Found. 302 Found [online]. Dostupné z: http://www.e-bezpeci.cz
• 301 Moved Permanently. 301 Moved Permanently [online]. Dostupné z: http://www.jsns.cz
• DOČEKAL, Daniel, Jan MÜLLER, Anastázie HARRIS a Luboš HEGER. Dítě v síti: manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace. Praha: Mladá fronta, 2019.
Flowee. ISBN 978-80-204-5145-3.
• ECKERTOVÁ, Lenka a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3804-5.

Zdroje prezentace
Zdroje grafiky
• Slide 01: Komenský - Ester Kuchynková, projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 03: Dav uprchlíků [fotografie] In: Expres.cz (Fair Use) [Cit. 1.4.2021].
Dostupné z: https://www.expres.cz/zpravy/uprchlici-tabory-tlumocnice-varovani.
A161118_114842_dx-zpravy_pali/foto/PAL676483_ups2.jpg
• Slide 04: Liška - Peter Lloyd - Unsplash.com
• Slide 05: Dívka s oušky - Michael Dam - Unsplash.com
• Slide 06: Dívka se psem - Jon Grogan - Unsplash.com
• Slide 07: Smartphone - Freepik - Freepik.com
• Slide 08: Žena s podprsenkou - Samuele Giglio - Unsplash.com
• Slide 10: Dívka v pokoji - Jonathan Borba - Unsplash.com
• Slide 11: Smartphone - Freepik - Freepik.com
• Slide 12: Hendrike . Schnittwunden (Sebepoškozování) [fotografie].
In: Wikimedia.com (CC BY-SA 3.0) [online]. [Cit. 1.4.2021].
Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schnittwunden.JPG
• Slide 13: Neznámý. Citát s fotkou T. G. Masaryka [fotografie]. In: Idnes.cz (Fair Use) [online].
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://1gr.cz/fotky/idnes/18/073/c460/MH_f27f3a_530.jpg

Zdroje videa
• Pravdivost v síti – VistaFilm s.r.o., projekt Úcta k životu,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Media, která mají budoucnost – VistaFilm s.r.o., projekt Úcta k životu,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Prezentace
https://prezi.com/view/rTd7ZwYzuVXdNajCgmHL/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Media-6-7-pracovni-listy.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/02/Media-67-pracovni-sesit-pro-zaky-v1.pdf
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Název projektu
Úcta k životu –
základ pro demokratickou kulturu
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CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255
Metodika
Pravdivě v síti
Cílová skupina
6.–7. ročník základních škol
a víceletých gymnázií
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