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V Plzni 5. 4. 2019 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

Dovoluji si Vás pozvat na přednášku z oblasti výuky k informační gramotnosti Bezpečnost 

v on-line prostředí, která se bude konat v úterý 7. května 2019 od 9:00 hod. ve 

vzdělávacím centru SVK PK v Plzni, Smetanovy sady 2, 1. poschodí. Celkový rozsah školení 

je 5 hodin výuky. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  

Lektorem semináře bude Roman Kohout  https://www.internetembezpecne.cz/ 

Anotace: 

Obsahem přednášky je vysvětlení základních pojmů on-line světa se zaměřením na 
bezpečnost. Dále vysvětlí základní podvodné praktiky a způsoby, jak se jim bránit. 
V neposlední řadě uvede poslední trendy hackerských útoků na běžného uživatele a popíše 
funkcionality aktuálního škodlivého softwaru. 
Stejně, než se vydá řidič vozidla do spleti cest z asfaltu, měl by myslet na své bezpečí: 
zkontrolovat stav vozidla nebo se připoutat. Poté dbát pravidel silničního provozu. Na 
cestách digitálních tomu není jinak. I uživatel internetu by měl myslet na své bezpečí 
a zařízení, které k prostupu svého já do virtuálního světa použije, by měl mít řádně 
zabezpečené a poté ctít pravidel světa z jedniček a nul. 
Jak své zařízení zabezpečit, jaké nástrahy v podobě jedniček a nul v online prostředí na 
uživatele číhají za každým rohem a jak se jim vyhnout prozradí právě tato přednáška. 

 
Přihlášení: 

 http://bit.ly/Bezpecnost-v-on-line-prostredi 

Realizace semináře je finančně podpořena grantem z programu VISK 2 Ministerstva 

kultury ČR. 

Těším se na Vaši účast 

S pozdravem 

Mgr. Hana Hendrychová 

Kontaktní údaje: 

Odd. vzdělávání a organizace knihovnictví 
SVK PK v Plzni, Smetanovy sady 2 
Tel.: 377 306 940, mobil: 728 765 586 
E-mail: hendrychova,hana@svkpk.cz 
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