
Hesla
Účastníci se naučí, jak prostřednictvím silných hesel zlepšit bezpečnost svých
informací na internetu. Seznámí se s principy vytváření silných hesel a možnými
problémy plynoucími ze sdílení hesel. Zjistí také, jak hesla udržovat v bezpečí a jak
předejít neoprávněnému přístupu k účtům.

Materiály
Podklady k lekci Učíme se o heslech



Základní informace o heslech

1. část

Řekněte studentům

O heslech, která používáme na webech, v aplikacích a službách, často příliš
nepřemýšlíme. Čím lepší heslo ale budete mít, tím víc budou vaše informace
v bezpečí.

Interakce ve třídě

Zapojte účastníky do diskuze. Položte jim tyto otázky. Připomeňte účastníkům, že je
důležité, aby během tohoto či jiného cvičení s nikým nesdíleli svá skutečná hesla.

Zeptejte se studentů

Kolik máte hesel? 

Máte u každého účtu pro e-mail nebo sociální média jiné heslo?

Zamyslete se, jestli se od sebe výrazně liší, nebo jsou jen variantami jednoho
hesla?

Pokud máte víc hesel, jak si pamatujete, které patří ke kterému účtu?

Zeptejte se studentů

Kolikrát se vám už stalo, že jste zapomněli důležité heslo?

Když jste heslo zapomněli, co jste dělali?

Co děláte pro to, abyste si hesla snáze zapamatovali?

Používáte nějaké heslo každý den?

Co by se stalo, kdyby někdo bez vašeho vědomí vaše heslo odhalil?

Záleželo by na tom, kdo by to byl?

Jaký druh informací by o vás daný člověk zjistil, kdyby se pomocí hesla přihlásil
k vašemu účtu?



2. část

Interakce ve třídě

Rozdělte účastníky do dvojic.

Řekněte studentům

Proberte s partnerem, co by se mohlo stát, kdyby někdo s nekalými úmysly zjistil
vaše heslo k vaší oblíbené platformě sociálních médií.

Interakce ve třídě

Dejte účastníkům pět minut na diskuzi. Potom skupiny požádejte, aby svoje
poznatky sdíleli s ostatními.

Řekněte studentům

Teď s partnerem proberte, co by se stalo, kdyby hacker zjistil heslo k účtu
internetového bankovnictví vašeho rodiče nebo opatrovníka.

Interakce ve třídě

Dejte účastníkům pět minut na diskuzi. Potom skupiny vyzvěte, aby se o získané
postřehy podělili s ostatními.

3. část

Řekněte studentům

Možná si říkáte, jak by mohl hacker vaše soukromé heslo zjistit. Pár způsobů tu je.
Jednou z cest je sociální inženýrství. Další možností je lstí někoho přesvědčit, aby
své heslo sdílel. Hackeři to dělají třeba tak, že pošlou e-mail, který vypadá, jako by
opravdu pocházel z platformy nebo webu, kde má daný uživatel účet. V e-mailu pak
můžou uživatele vyzvat ke kliknutí na odkaz a přihlášení pomocí uživatelského
jména a hesla. Když se uživatel přihlásí, zadané informace jsou v rukou hackera.

Hackeři se také někdy pokouší heslo uhodnout. Zkouší přitom běžně užívané výrazy,
jako je „heslo123“, „test“ nebo jméno či příjmení uživatele.

Dalším způsobem, jak se hackeři pokouší zjistit soukromé heslo, je tzv. útok hrubou
silou. Útok hrubou silou znamená, že se hacker zkouší přihlásit k účtu opakovaným
zadáváním různých hesel. Tento útok jde provést ručně. Často ho ale provádí
počítačový program, který rychle a automaticky zkouší všechny možné kombinace
hesel. Řídí se přitom například seznamem pravděpodobných hesel nebo třeba
sadou hesel složených z kombinací různých písmen a číslic. Takto program



postupuje, dokud neuhodne správné heslo.

Některé útoky hrubou silou jsou samozřejmě ještě propracovanější. Pokud je vaše
heslo na seznamu pravděpodobných hesel (například „fido123“ nebo „heslo“),
některé programy ho můžou zadáváním těchto možností uhodnout rychleji. Odhalení
méně pravděpodobných nebo náhodně složených hesel jim trvá déle. Útok může být
rafinovanější, když má hacker vaše informace. Řekněme například, že hacker zná
jméno vašeho mazlíčka, který se jmenuje Asta. V takovém případě zkusí zadat výraz
„Asta“ následovaný různými kombinacemi čísel (například „Asta629“ nebo
„Asta3020“).



Zásady pro tvorbu hesel

1. část

Zeptejte se studentů

Kdo ví, co to znamená, že máte „silné“ nebo „silnější“ heslo? Proč je to vhodné?

Řekněte studentům

Silné heslo přispívá k ochraně vašich informací. Silné heslo vám nezaručí, že
nedojde k napadení vašeho účtu. Když ale máte slabé heslo, značně útočníkům
usnadníte přístup k vašim informacím.

Cvičení k heslům

Zeptejte se studentů

Jak takové slabé heslo vypadá?

1. Tady je několik příkladů: „Heslo“, „12345“, „Ahoj!“, datum narození, přezdívka.

Proč jsou podle vás tato hesla slabá?

1. Je snadné ho uhodnout. Zvládne to jak člověk, tak počítač provádějící útok
hrubou silou.

Jakými způsoby můžete sílu hesla zlepšit?

1. Můžete to udělat například tak, že do něj přidáte čísla, malá písmena nebo
symboly. Můžete si také zvolit delší heslo. Jako heslo nepoužívejte samostatné
běžné výrazy a slova.

Interakce ve třídě

Až si vyslechnete názory účastníků, napište na tabuli tyto pokyny:

Heslo by mělo obsahovat aspoň jedno číslo.

Heslo by mělo obsahovat aspoň jeden symbol.

Heslo by mělo obsahovat aspoň jedno velké a jedno malé písmeno.



Heslo by mělo mít minimálně sedm znaků.

Volte taková hesla, abyste si je pamatovali (pokud nepoužíváte správce hesel).

Správce hesel je web nebo aplikace usnadňující uživatelům ukládání
a organizaci hesel.

Hesla by neměla být tvořená jen jedním běžným slovem nebo osobní informací
(například datem narození nebo jménem rodiče).

Nepoužívejte stejná hesla na víc webech.

Řekněte studentům

Jsou dva přístupy, jak vytvářet silná hesla. Prvním z nich je řídit se pokyny pro
tvorbu hesel, které jsme si napsali i na tabuli. Tyto pokyny vám pomůžou vytvářet
hesla s prvky ve formě písmen a číslic, které je obtížnější uhodnout. Samotné heslo
nikdo tak snadno neodhalí. Tento přístup má ale jednu nevýhodu – takto vytvořená
hesla se hůř pamatují.

Silná hesla

Řekněte studentům

Další přístup k tvorbě silných hesel je založený na délce hesel. Síla hesla úzce
souvisí s jeho délkou. Když tedy použijete řetězec čtyř nebo více slov, která spolu
nesouvisí, heslo bude odolnější před pokusy o odhalení jak ze strany lidí, tak ze
strany počítačových útoků hrubou silou. Tento přístup nabízí ještě něco navíc. Když
se jím budete řídit, vytvořená hesla si snáz zapamatujete.

Tyto dva přístupy se samozřejmě dají také kombinovat. Heslo tedy můžete složit
z řetězce čtyř nebo víc nesouvisejících slov a přidat i symboly a čísla.

Všechny tyto přístupy mají společný cíl: vytváření jedinečných hesel, která nikdo jen
tak neuhodne.

Řekněte studentům

Rozdělte účastníky do dvojic.

Ve dvojicích zkuste vytvořit silné heslo. Řiďte se přitom pokyny napsanými na tabuli.
Pamatujte na jednu důležitou věc. I heslo, které náhodnými pokusy snadno neodhalí
počítač, se dá prolomit. Člověk nebo počítač ho může odhalit na základě seznamu
běžně používaných dlouhých hesel. Papír s heslem, které si zapíšete, se na konci
této aktivity nebude sbírat. Doporučujeme, abyste toto heslo nepoužívali pro žádný
ze svých účtů. Členové skupiny ho totiž budou znát.



Dejte účastníkům pětiminutový prostor. Pak účastníky postupně procházejte
a zeptejte se jich, které z jejich příkladů hesel jsou podle nich nejsilnější. Zeptejte se
účastníků, jestli si zapsaná hesla pamatují, aniž by se na ně podívali.

Na některých webech platí pro vytváření hesel určité podmínky. Na jiných ale
nemusí platit žádná omezení. Hesla můžete vytvářet i za použití řetězce náhodně
zvolených běžných slov.

Interakce ve třídě

Ve stejných dvojicích nechte účastníky vytvořit nová hesla, která jsou řetězci slov.
Řekněte jim, že v hesle musí být alespoň čtyři slova, aby bylo heslo silné a zároveň
se dalo dobře zapamatovat. Dejte účastníkům pětiminutový prostor. Pak účastníky
postupně procházejte a zeptejte se, jaké příklady hesel vymysleli. Znovu účastníkům
připomeňte, že daný list papíru od nich na konci aktivity nebudete vybírat a že by
toto heslo neměli použít u žádného svého účtu.

Řekněte studentům

Některé weby využívají za účelem ověření identity systém vícefázového (nebo
dvoufázového) ověření. Tyto weby uživateli pošlou jednorázový kód, který je třeba
zadat společně s heslem. K jeho zaslání často využívají SMS zprávu, aplikaci nebo
e-mail.

Tato metoda může výrazně zvýšit bezpečnost vašich účtů. Zajišťuje totiž další
úroveň zabezpečení, kterou je obtížné prolomit. Uveďme si příklad. Aby se někdo
mohl přihlásit k vašemu účtu, musí znát vaše heslo a musí mít přístup do aplikace,
k zařízení nebo k e-mailové adrese spojené s daným účtem.



Jak uchovat hesla v bezpečí

1. část

Řekněte studentům

I když si vytvoříte heslo, které počítač ani člověk jen tak neprolomí, může být v jiných
ohledech přesto slabé.

Zeptejte se studentů

V jakých ohledech může být heslo slabé?

1. Několik příkladů: používání stejného hesla pro víc účtů, používání hesla
obsahujícího osobní informace, používání stále stejného hesla po několik let,
zapomenutí hesla.

Jak často je podle vás vhodné heslo měnit?

Řekněte studentům

I u dobře zvoleného hesla může dojít k jeho napadení nebo odcizení. Určitými
způsoby ale můžete ke zvýšení vlastní bezpečnosti výrazně přispět. Pokud na webu,
kde máte účet, dojde ke zneužití dat, změňte si heslo, a to nejen na tomto webu, ale
také na dalších webech, na kterých používáte podobná hesla.

Zapamatovat si dlouhé a složité heslo není jen tak.

Zeptejte se studentů

Myslíte, že je dobrý nápad napsat si svá hesla na papír nebo do dokumentu
v počítači? Proč ano (případně proč ne)?

Interakce ve třídě

Uveďte příklady, kdy někdo může papír s hesly najít nebo si všimnout souboru
s hesly v počítači. Zmiňte, že jednou z možností je používat správce hesel.
Vysvětlete, že se jedná o aplikaci, která uživatelům usnadňuje ukládání a správu
hesel.

2. část

Řekněte studentům

Každý den na různých webech používáme celou řadu účtů. Neustále se z účtu na



každém webu odhlašovat a zase se přihlašovat může být otrava.

Zeptejte se studentů

Použili jste někdy funkci prohlížeče umožnující uložení hesla pro konkrétní web?
Proč ano (případně proč ne)?

Rozumíte tomu, jak si web zapamatuje, kdo jste?

1. Požádejte účastníky o vysvětlení. Pak vysvětlete, že weby si můžou přihlášení
zapamatovat tak, že uloží soubor cookie. Soubory cookie jsou maličké soubory
uložené ve vašem počítači, díky kterým web při vaší příští návštěvě rozpozná
jak vás, tak váš počítač, aniž byste se museli přihlašovat. Soubory cookie toho
ale umí víc. Můžou sledovat vaši aktivitu při procházení webů. Je to jeden ze
způsobů, jak se na vás můžou cílit reklamy.

Je bezpečné uložit si heslo na vlastním počítači?

Zeptejte se studentů

Používáte na počítači přihlášení pomocí hesla?

A jak je to v případě, že počítač sdílíte ještě s někým jiným?

1. V takovém případě můžou ostatní lidé vaše heslo potenciálně uhodnout. Může
se to stát i v případě, že je heslo v poli pro jeho zadání skryté za černými
tečkami nebo hvězdičkami. To, že se vám heslo na obrazovce nezobrazuje,
ještě neznamená, že není někde uložené.

Zeptejte se studentů

Jsou případy, kdy je bezpečné heslo sdílet? Kdy? A proč?

1. Mezi takové případy patří situace, kdy mají společné heslo rodiče, nebo
používání společného či rodinného účtu ve službě, jako je Netflix.

Sdílíte s někým svá hesla? Jestli ano, uveďte s kým a proč?

Kdyby vám blízký přítel řekl, že jestli vám na něm záleží, dáte mu heslo, udělali
byste to? Proč ano (případně proč ne)?

Řekněte studentům

Heslo můžete sdílet s někým, kdo je pro vás důležitý. To, že vám na daném člověku



záleží, ale ještě nutně neznamená, že musí mít úplný přístup k vašim účtům na
internetu.

Pořádně se zamyslete, jaký vztah s daným člověkem máte a jak se může časem
změnit. Heslo případně sdílejte až po zralé úvaze. Tak například sdílení hesla
s rodiči nebo opatrovníky se diametrálně liší od situace, kdy se rozhodnete heslo
sdílet s nejlepším přítelem.

Zeptejte se studentů

Co se vám může stát, když budete heslo s někým sdílet?

1. Může se stát, že někdo napadne váš bankovní účet, bude se za vás na internetu
vydávat nebo odhalí některé z vašich tajemství.

Pokud byste sdíleli heslo k některému účtu, používali byste daný účet jinak?

Zeptejte se studentů

Představte si, že by někdo viděl, co děláte. Myslíte, že byste ve službě Netflix
nesledovali určitý obsah nebo byste nepsali některé e-maily?

Interakce ve třídě

Účastníci by měli popřemýšlet o vlastním způsobu používání sdíleného účtu. Měli by
vzít v úvahu, že přehled o jejich aktivitě na internetu můžou mít i ostatní uživatelé
daného účtu.

Zeptejte se studentů

Za předpokladu, že vás váš účet (například profil na sociálním médiu) ve virtuálním
světě reprezentuje, je podle vás bezpečné povolit dalším lidem, aby ho používali?

Interakce ve třídě

Proberte společně možnou situaci, kdy se za vás někdo vydává a posílá zprávy
vašim přátelům.

Zeptejte se studentů

Máte na některém ze zařízení, která používáte, povolené ukládání hesel? Proč ano
(případně proč ne)? Znamená to, že je ukládání hesel na vlastním telefonu nebo
počítači bezpečné? Co se stane, když svůj telefon nebo počítač půjčíte příteli?

Sdílíte některá ze svých zařízení s dalšími lidmi (třeba s rodinou nebo přáteli)?
Sdílíte na takovém zařízení i stejný účet, nebo máte každý svůj vlastní?



Používáte někdy „veřejné“ zařízení (třeba v knihovně, ve škole nebo na dalších
místech)? Děláte na takovém zařízení stejné věci jako jinde?

3. část

Interakce ve třídě

Rozdělte účastníky do dvojic.

Řekněte studentům

Ve dvojicích si popovídejte o tom, jestli jste se někdy přihlásili na počítač ve škole,
v knihovně nebo na jiném veřejném místě. Stalo se vám někdy, že byl člověk, který
počítač používal před vámi, stále přihlášený ke svému účtu na sociálních médiích
nebo e-mailovému účtu? Řekněte účastníkům, aby se zamysleli, jestli by si účet
prohlédli nebo s ním dělali něco jiného.

Interakce ve třídě

Dejte účastníkům pětiminutový prostor na diskuzi a pak je vyzvěte, aby se o své
myšlenky podělili. Zapojte skupinu do diskuze o takovýchto případech
neoprávněného použití.



Neoprávněný přístup k účtu

1. část

Interakce ve třídě

Poznámka: Část obsahu v rámci této aktivity už byla probraná v aktivitě číslo 1
s názvem Základní informace o heslech. Necháváme zcela na vás, zda budete chtít
tento materiál projít znovu, nebo zda ho přeskočíte.

Řekněte studentům

Ostatní se můžou dostat k vašemu účtu, i když neznají vaše heslo nebo se jim ho
ještě nepodařilo náhodně uhodnout. Když totiž někdo zná vaše osobní informace,
může vaše heslo snáz uhodnout. Nebo může přesvědčit někoho ve firmě, aby mu
vaše informace předal. V těchto případech útočníci k prolomení účtu nepoužívají
technologie. Proto se těmto útokům říká sociální hackerství nebo sociální
inženýrství.

Zeptejte se studentů

Zvedněte ruku, jestli jste někdy zapomněli své heslo k nějakému webu.

Co se stane, když kliknete na odkaz „Zapomněl(a) jsem své heslo“?

1. Web vám obvykle položí bezpečnostní otázky nebo se vás pokusí kontaktovat
pomocí telefonního čísla či e-mailu.

Jaké bezpečnostní otázky weby například používají?

1. Vysvětlete, jak můžou přátelé nebo známí odpovědi na některé tyto otázky znát
nebo uhodnout. Odpovědi, které můžou tito lidé znát: jméno mazlíčka, místo
narození, jméno matky za svobodna, jméno oblíbeného učitele, jméno
nejlepšího přítele, název oblíbeného sportovního týmu.

Kdo další může znát tyto informace o vás?

Jak vás web kontaktuje, když zapomenete heslo?

Kdo další může mít přístup k vašim komunikačním prostředkům?

Zeptejte se studentů

Jak by mohl cizí člověk získat osobní údaje související s odpověďmi na vaše



bezpečnostní otázky?

1. Mezi možné způsoby patří příspěvky na sociálních médiích, vyhledávání
veřejných informací na internetu, opakované pokusy o uhodnutí, kontaktování
vašich přátel a další cesty.

A jaké jsou další příklady příspěvků na sociálních médiích, které obsahují osobní
informace?

1. Může jít například o instagramový profil vaší kočky s jejím jménem v popisku,
fotku s označením polohy nebo veřejné příspěvky týkající se narozenin.

Jak se dá o někom pomocí Googlu získat víc informací a zjistit jeho heslo?

1. Pokud vyhledávač zobrazí školní noviny s třídní fotkou člověka z devátého
ročníku, dá se dopátrat jméno učitele devátého ročníku.

2. část

Řekněte studentům

Zveřejňování informací obsahujících odpovědi na vaše bezpečnostní otázky může
být velmi nebezpečné. Proto je velmi důležité, abyste si zvolili takové bezpečnostní
otázky, na které znáte odpověď jenom vy. Odpovědi na bezpečnostní otázky můžou
být i smyšlené. Jen je potřeba uložit si je do správce hesel nebo si vymyslet takové,
které si snadno zapamatujete.

Weby můžou uživatele kontaktovat pomocí telefonního čísla nebo e-mailu spojeného
s účtem. Pokud uživatel své heslo zapomene, weby mu často poskytnou dočasné
heslo nebo hypertextový odkaz sloužící k obnovení hesla.

Zeptejte se studentů

Je to ale bezpečný způsob, jak ověřit, jestli je žadatel o nové heslo skutečně
dotyčným uživatelem?

Co když e-mailovou adresu spojenou s daným účtem uživatel sdílí s dalším
člověkem?

1. Metoda využívající odkaz pro obnovení hesla je ve většině případů bezpečná.
Pokud ale účet nebo heslo sdílíte s dalším člověkem, vystavujete se riziku.

Řekněte studentům



Za sociálním hackerstvím můžou stát lidé, kteří vás přímo kontaktují a snaží se vás
lstí přimět, abyste jim poskytli své informace. Někdy vám lidé pošlou e-mail, v němž
se vydávají za někoho jiného (třeba za přítele, příbuzného nebo pracovníka banky).
V e-mailu vás budou vyzývat, abyste jim za účelem ověření totožnosti poskytli
důležité informace, jako je datum narození. Útok ale může být ještě rafinovanější.
Může se třeba stát, že někdo napadne účet sociálních médií vašeho přítele a ve
zprávě se vás (a možná nejen vás) zeptá, kdy máte narozeniny nebo kde jste
vyrostli. Pokud dostanete od některého přítele podezřelé zprávy, nejdřív se zkuste
obrátit na daného přítele (jiným prostředkem, než je daná platforma sociálních médií)
a zeptejte se ho, jestli zprávy skutečně posílá on.

Útokům, které využívají věrohodně vyhlížející e-maily nebo weby, se říká phishing
a můžou vést až ke krádeži identity. Člověk, který vám odcizí identitu, si může vaším
jménem například založit kreditní kartu a používat ji. Pokud jste starší ročník, můžete
pak mít sami problémy se získáním kreditní karty.

Phishing může útočníkovi umožnit, aby se za vás vydával a získal o vás další
informace. Následně může útočník slídit ve vašich e-mailech, vaším jménem posílat
zprávy vašim přátelům nebo vám ukrást peníze. Útočník navíc může vytvořit nové
heslo, které nebudete znát, a zablokovat vám tak přístup k účtu.



Zadání

Podklady

Zadání

Požádejte účastníky, aby odpověděli na tyto otázky. Jejich odpovědi přidejte ve
formě textu nebo grafiky do podkladů lekce Učíme se o heslech.

1. Jaké tři poznatky z této lekce použijete, až si budete příště vytvářet heslo?

2. Uveďte příklad situace, kdy je podle vás v pořádku sdílet heslo s někým dalším?

3. Jmenujte tři strategie, s jejichž využitím se dá heslo bezpečně sdílet s někým
dalším?

4. Uveďte tři příklady toho, co se může stát, když se heslo dostane do špatných
rukou?
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