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Neoprávněný vzdálený přístup:

▪ Ochrana je v PC sítích řešena pomocí Firewallů.

▪ HW i SW řešení ochrany pracovních stanic a serverů (HW a SW verze firewallů).

▪ Firewally dokáží filtrovat/omezovat síťový provoz a tím zabránit napadení
PC systému hackerem, červem nebo s využitím exploitu (chyby) daného
systému.

▪ Základní typy:

▪ Paketový firewall

▪ Aplikační brány

▪ Stavové paketové firewally

▪ Stavové paketové firewally s kontrolou protokolů a IDS

KYBERBEZPEČNOST
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Obr.: HW firewall – cena začíná od tři tisíc až po stovky tisíc



Neoprávněný vzdálený přístup:

▪ Testy firewallů na internetu:
▪ http://www.test.bezpecnosti.cz/

▪ http://www.portscan.paranoia.cz/
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▪ Odpoví vám na následující otázky:

Nemůže někdo číst mou poštu?

Nemůže někdo přezemne rozesílat nevyžádané maily?

Nemůže si někdo prohlížet obsah mého počítače?

Nemůže se někdo dostat na mou vzdálenou plochu?

Nemůže někdo prohlížet můj Intranet?

Nemůže se někdo dostat k mým heslům?

?
?
?
?
?
?

Obr.: Ukázka výstupu testu firewallu a zabezpečení PC

http://www.test.bezpecnosti.cz/
http://www.portscan.paranoia.cz/


Neoprávněný lokální přístup:

▪ Ochrana heslem BIOS: v případě vniknutí do CASE
neúčinné, heslo lze resetovat vyjmutím baterie. V kombinaci
s fyzickou ochranou CASE bezpečné.

▪ Heslo do Windows: lze snadno obejít, v případě hesla
kratšího než 14 znaků lze rozluštit – ‚Mn78Wd698LZv‘ lze
rozluštit během 2 minut.

▪ Šifrování + heslo (nad 14 znaků): v případě bezpečného
hesla a vhodné metody neproniknutelné. OS Windows
obsahuje možnost šifrování dat na disku.

HASH generátor: https://www.md5hashgenerator.com/
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Obr.: Přihlašovací obrazovka Windows 10

Obr.: Příklad prolomení HASH hodnoty

https://www.md5hashgenerator.com/


Neoprávněný lokální přístup:

▪ Šifrování dat s OS Windows: BitLocker je nástroj pro
šifrování disků a diskových svazků, vyvíjených společností
Microsoft. Je integrován ve vybraných verzích operačního
systému Windows a jeho účelem je ochrana dat uložených
na discích před neoprávněným přístupem.

▪ Šifrování dat s využitím SW třetích stran: Eset Endpoint
Encryption, TrueCrypt, VeraCrypt. Pro šifrování souborů,
složek, emailů, výměnných médií, výběr šifrovacího
algoritmu… Šifrovací nástroj od firmy Eset – licence Pro od
1 300 Kč měsíčně.
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Obr.: Šifrovací nástroj vyvíjený firmou Microsoft



Ochrana uživatele před sebou samým:

▪ Ochránit uživatele před špatným rozhodnutím může

volba správného typu účtu, na kterém pracuje.

▪ Uživatel by při běžné práci nikdy neměl používat

administrátorský účet!

▪ Administrátorský účet a učet správce mají mnohem

více oprávnění než standardní účty. Další možností

může být změna práv uživatele.

▪ Existují programy, které zajišťují bezpečnější práci na
počítači. Jedná se o aplikace typu sandbox.
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Ochrana uživatele před sebou samým:

KYBERBEZPEČNOST

8

Aplikace, která 

vyvolala akci.

Podrobnosti 

akce

Regulace 

chování aplikace

Sandbox

windows

Akce pro 

spuštěný soubor

Možnost upravení 

klasifikace aplikace



Ochrana proti nevyžádané poště:

▪ SPAM: nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji
reklamní) šířené internetem. Původně se používalo
především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času
tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace
– např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging.

▪ SPAMY mohou šířit:
▪ Trojské koně

▪ Viry

▪ Malware

▪ Klamavou reklamu

▪ Informace o ilegálním prodeji léků, SW, hodinek…

▪ Phishing emaily

▪ Hoaxy

▪ atd…
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Ochrana proti nevyžádané poště:

▪ Antispam filtry:

▪ Serverové verze - filtrují přímo ve vaší schránce

▪ Klientské aplikace – filtrují emaily, které si uživatel stahuje do svého PC

▪ Typy filtrací:

▪ Filtrace podle obsahu dopisu (program např. SpamAssassin)

▪ Filtry založené na pravidlech

▪ Filtry založené na učení - bayesovské (např. Mozilla Thunderbird)

▪ DCC filtry (program např. Spamihilator)
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Ochrana proti nevyžádané poště:
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Charakteristika pojmu kyberšikana:

▪ Kyberšikana je slovo převzaté z anglického slova – cyberbullying, označuje nebezpečné
komunikační jevy, které jsou realizované pomocí informačních a komunikačních technologií, které mají
poškodit či ublížit obětem.

Formy (projevy) kyberšikany:

▪ Vydávání se za někoho jiného

▪ Krádež hesla, zneužití identity

▪ Vyloučení a ostrakizace

▪ Flaming (Nepřátelské chování, urážky)

▪ Kyberharašení

▪ Kyberstalking (Kyberpronásledování)

▪ Pomlouvání, obtěžování

▪ Happy slapping („Veselé fackování“)

KYBERŠIKANA
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Prostředky kyberšikany:

▪ Textové zprávy

▪ Mobilní telefonáty

▪ „Instant messaging“

▪ E-maily

▪ Sociální sítě

▪ Chatovací místnosti

▪ Blogy

▪ Internetové stránky

▪ On-line hraní her (PC, MT, Konzole)



Vybrané formy kyberšikany:

KYBERŠIKANA
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Vyloučení a ostrakizace:

Slovo ostrakizace znamená vyloučit ze společnosti,

odsunout stranou či ignorovat uživatele (osobu). Jedná se

o nějaký způsob vyloučení oběti ze skupiny, kde by měla

patřit či by chtěla patřit, ale není vhodná. Mladí lidé mají

potřeby někam zapadnout, být součástí skupiny a dění

kolem ní.

Flaming:

Flame znamená plamen, flamewar znamená dlouhá

hádka. Tento termín označuje prudkou hádku mezi dvěma

či více uživateli ve virtuálním komunikačním prostředí.

Například může být provozován v diskuzním fóru či chatu,

může se jednat o urážky, vyhrožování, nadávky, útočnou

rétoriku.

Happy Slapping:

To slap je slovo z anglického jazyka fackovat. V tomto jevu

se setkáváme se situací, kdy neznámý kolemjdoucí je

napaden jedincem či skupinkou dospívajících, kteří fyzicky

atakují, napadají a fackují jedince a zároveň tuto celou

situaci natáčí na mobilní telefon a video pak zveřejní na

internetu.

Kyberstalking:

Je pokud agresor zasílá obětem opakovaně výhružné

zprávy, vydírá je, posílá jim útočné a zastrašující sdělení.

Ke kyberstalkingu může dojít z vydírání, až k fyzickému

ohrožení, kdy agresor již ve svých výhružkách na fyzické

ohrožení upozorňuje. Pokud se oběť obává, má strach

o své fyzické bezpečí, jedná se o kyberstalking.

Happy slapping se poprvé objevil v Londýně v roce 2005. V Londýně došlo také k prvnímu odsouzení za Happy 

slapping v roce 2008. Pachatelé dostali sazbu od 2 – 7 let nepodmíněně. Šlo o teenagery.
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Paragraf Název paragrafu Sazba odnětí svobody
§ 144 Účast na sebevraždě až 12 let

§ 175 Vydírání až 16 let

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji až 8 let

§ 181 Poškození cizích práv až 5 let

§ 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv až 10 let

§ 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí až 8 let

§ 184 Pomluva až 2 roky

§ 191 Šíření pornografie až 5 let

§ 192 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií až 8 let

§ 209 Podvod až 10 let

§ 230 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací až 8 let

§ 231 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému

a jiných takových dat

až 5 let

§ 232 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení

počítače z nedbalosti

až 2 roky

§ 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci až 3 roky

§ 353 Nebezpečné vyhrožování až 3 roky

§ 354 Nebezpečné pronásledování až 3 roky

§ 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod až 3 roky

§ 357 Šíření poplašné zprávy až 8 let



Co není kyberšikana:

Někteří lidé si myslí, že každý, kdo používá internet je kyberšikanován, ale není tomu tak. 

KYBERŠIKANA
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Online obtěžování

▪ Pokud obdržím několik e-mailů od konkrétního

odesílatele obsahující počítačový virus, jedná

se pouze o pouhý e-mailový spam, nejedná

se o kyberšikanu.

▪ Když agresivita není záměrná, nebylo úmyslem

někoho poškodit či mu ublížit, nejedná

se o kyberšikanu.

▪ Pokud dostanete urážlivý e-mail, který smažete,

autora e-mailu si zablokujete a už o autorovi nevíte,

nestali jste se obětí kyberšikany, ale obětí

jednorázového online útoku. I když mohlo jít

agresorovi o to cíleně Vám ublížit, dokázali jste

se ubránit dalším možným útokům.

Kyberškádlení

Definice : „Dokud dítě či dospívající vnímá situaci jako

legraci a hru a aktéři si vzájemně dávají zpětnou

vazbu (tedy rozhodně nejde o jednosměrnou

záležitost), jde o jev žádoucí, i kvůli pozitivním

dopadům a možnosti testování různých typů

komunikace.“



Možnosti prevence:

Možnou prevencí a ochranou před kyberšikanou jsou internetové filtry a jejich

využívání.

Dětské uživatele by internetové filtry a rodičovské zámky mohli pravděpodobně

spolehlivě ochránit. Díky nim nemá dítě již takový přístup k závadným obsahům,

jako jsou například počítačové viry a pornografické stránky.

Dále umožňují zachycení protokolů aktivit dítěte na internetu, uloží datum, čas,

dobu a webovou stránku, na které dítě bylo. Dokáží omezit i dobu strávenou na

PC a omezují aplikace a hry, na kterých mohou děti být a které mohou navštívit.

Příklady filtrů: AVG Internet Security, ZoneAlarm Internet Security, McAfee Internet Security,
Norton Security (Family), Kurupira – web filter

Doplňující software: Naomi, Manic Time, K9 Web Protection, HostsMan

Vestavěné funkce ve Windows: Uživatelský účet pro děti, Rodičovská kontrola, Časové
omezení

Doplňky prohlížečů: Opera, Chrome, Firefox, Explorer (desítky doplňků ochrany)

KYBERŠIKANA
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Obr.: Program Kurupira

Obr.: Blokování domén

s přesměrováním na

jiné domény. Program

HostsMan



Možnosti prevence:

KYBERŠIKANA
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Obr.: Doplněk do Chromu s názvem MetaCert. Lze

nastavit i sílu ochrany. Filtruje potencionálně

nebezpečné stránky. Zajišťuje ochranu e-mailové

schránky i ochranu před malware a phishing.

Obr.: Doplněk do Chromu s názvem Blocksi. Doplněk filtruje

výsledky vyhledávačů. Možnost blokování youtube videí dle

kategorií, kontrolo času stráveného na PC.



Jak se bránit při útoku:

▪ Oznámit to - svěřit se

▪ Nereagovat a neodpovídat

▪ Změnit si identitu

▪ Uschovávat si důkazy 

▪ Blokovat či smazat kontakt 

▪ Upozornit a kontaktovat poskytovatele serveru 

▪ Nesdělovat osobní údaje

▪ Nesdělovat citlivé údaje

▪ Zrušit si telefonní číslo 

KYBERŠIKANA
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Minimalizace rizik:

▪ Internetová poradna „Projektu E-Bezpečí“ 

▪ Linka bezpečí online (Internet Helpline) 

▪ Krizová telefonní linka IPPP(Institut 
pedagogicko-psychologického poradenství) 
ČR

▪ Národní centrum bezpečnějšího internetu 

▪ Bezpečný internet 

▪ Stop kyberšikaně
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▪ Sociální sítě jako prostředník k páchání útoků v podobě:

▪ Kyberstalkingu

▪ Kybergroomingu

▪ Kyberšikany

Obr.: Globální využití soc. sítí ve světě. Zdroj: vincos.itObr.: Distribuce využití soc. sítě dle věku. Zdroj: forbes statistic
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▪ Fakta o sociální síti Facebook:

▪ Na Facebookové účty je denně provedeno kolem 600 000 hackerských útoků.

▪ 2 000 000 000 aktivních uživatelů.

▪ 700 000 000 je číslo zobrazující počet uživatelů, kteří chodí na FB denně.

▪ 680 000 000 je číslo uživatelů, kteří se na FB přihlašují skrze mobilní sítě

▪ Během dvaeti minut se na FB sdílí 1 000 000 odkazů, spřátelí se téměř 2 000 000 lidí, napíše se 10 000 000 
komentářů a nahraje se 2 700 000 fotek.

▪ Podle amerických psychologů je až čtvrt miliardy lidí závislých na neustálém sledování svého profilu.

▪ Zaměstnavatelé si často prohlížejí váš profil před tím, než vás vezmou do práce. Až čtvrtina lidí kvůli Facebooku
pak místo nakonec nedostane.

▪ Třetinu rozvodů v USA v roce 2011 měl na svědomí Facebook.

▪ Každou vteřinu Facebook vydělá kolem deseti dolarů.

▪ Facebook a Twitter oficiálně zablokováný v Číně od roku 2009.

▪ Pozor na to, koho si do přátel přidáváte a koho z nich naopak odebíráte. Už několikrát policie vyšetřovala případy 
vražd, kdy záminkou bylo pouhé odstranění z FB přátel.



Možné způsoby napadnutí účtů na sociálních sítích:

▪ Phishing – Obrana: kontrola certifikátu skrze webový prohlížeč, aktuální antivir!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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Obr.: Příklad Phishingové stránky. Vysoká efektivita, snadné vytvoření. Obr.: Certifikát šifrovacího algoritmu

SHA2 pro *.facebook.com



Možné způsoby napadnutí účtů na sociálních sítích:

▪ Keylogging – Softwarové a Hardwarové keyloggery. Obrana: aktuální antivirový program / firewall.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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Obr.: WiFi hardwarový keylogger mezi

klávesnici a PC. Cena cca 1000 Kč. Obr.: Softwarový keylogger, sledování klávesnice i PC myši.

Odesílání emailů útočníkovi.



Možné způsoby napadnutí účtů na sociálních sítích:

▪ Stealers – útočník ukradne heslo fyzicky z PC. Ochrana: Nepřihlašovat se na cizím PC, před opuštěním 
svého PC se vždy odhlásit z OPS, nikdy neukládat hesla v prohlížeči (lze zjistit za 3 sec.)

▪ Session Hijacking – Ochrana: Použití šifrované komunikace, doplněk do prohlížeče. Firefox – force TLS, 
Chrome – KB SSL enforcer

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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Obr.: Útočník může odchytávat komunikaci mezi PC a serverem. Nelze

zjistit heslo (šifrované). Lze přistupovat k obsahu (není šifrovaný).



Možné způsoby napadnutí účtů na sociálních sítích:

▪ Side Jacking/ Firesheep – Ochrana: Použití šifrované komunikace, doplněk do prohlížeče. Firefox – force
TLS, Chrome – KB SSL Enforcer.
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Obr.: Velmi nebezpečné! Typicky na veřejné WiFi síti. Nelze zjistit heslo

(šifrované). Lze přistupovat k obsahu (není šifrovaný). Nejsou zapotřebí

žádné speciální znalosti!



Zabezpečení účtů na sociálních sítích:

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
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Průvodce: Nahlášení ohroženého účtu

www.facebook.com/hacked

Průvodce: Nastavení týkající se

soukromí, zabezpečení účtu, dvoufázové

ověření, silné heslo, ochrana osobních

údajů aj…



Děkuji za pozornost


