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Anotace:

• Žáci se seznámí s možností stahování hudby, videí a dalšíchzajímavých věcí z internetu.

Žákům je objasněn pojem autor, autorská práva.

•V rámci tohoto modulu se žáci naučí řešit z didaktického hlediska jednoduché a názorné

úlohy z praxe.
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KROMĚ OBRÁZKŮ, SOUBORŮ A DALŠÍCH KROMĚ OBRÁZKŮ, SOUBORŮ A DALŠÍCH KROMĚ OBRÁZKŮ, SOUBORŮ A DALŠÍCH KROMĚ OBRÁZKŮ, SOUBORŮ A DALŠÍCH 
DATDATDATDAT
- MŮŽEŠ Z INTERNETU STAHOVAT I MŮŽEŠ Z INTERNETU STAHOVAT I MŮŽEŠ Z INTERNETU STAHOVAT I MŮŽEŠ Z INTERNETU STAHOVAT I 

HUDEBNÍ NAHRÁVKY, VIDEA, FILMY,….. HUDEBNÍ NAHRÁVKY, VIDEA, FILMY,….. HUDEBNÍ NAHRÁVKY, VIDEA, FILMY,….. HUDEBNÍ NAHRÁVKY, VIDEA, FILMY,….. 
S internetem je to jako s basketbalovým S internetem je to jako s basketbalovým S internetem je to jako s basketbalovým S internetem je to jako s basketbalovým 
hřištěm. Můžeme na něm hrát podle hřištěm. Můžeme na něm hrát podle hřištěm. Můžeme na něm hrát podle hřištěm. Můžeme na něm hrát podle 
pravidel a mít pak radost ze hry.pravidel a mít pak radost ze hry.pravidel a mít pak radost ze hry.pravidel a mít pak radost ze hry.



Ale Ale Ale Ale najdou se i takoví hráči, kteří najdou se i takoví hráči, kteří najdou se i takoví hráči, kteří najdou se i takoví hráči, kteří 
podvádějí, faulují a dělají různé podvádějí, faulují a dělají různé podvádějí, faulují a dělají různé podvádějí, faulují a dělají různé 
nepravosti.nepravosti.nepravosti.nepravosti.
Takoví Takoví Takoví Takoví vykukovévykukovévykukovévykukové se pohybují i na se pohybují i na se pohybují i na se pohybují i na 
internetu. Nejpoužívanější internetu. Nejpoužívanější internetu. Nejpoužívanější internetu. Nejpoužívanější 
pojmenování pro takové podvodníky je pojmenování pro takové podvodníky je pojmenování pro takové podvodníky je pojmenování pro takové podvodníky je 

HACKERHACKERHACKERHACKER.



Ovšem pod tímto jménem se Ovšem pod tímto jménem se Ovšem pod tímto jménem se Ovšem pod tímto jménem se 
schovávají jen šikulové, kteří rádi schovávají jen šikulové, kteří rádi schovávají jen šikulové, kteří rádi schovávají jen šikulové, kteří rádi 
ovládají počítačové programy, ale ovládají počítačové programy, ale ovládají počítačové programy, ale ovládají počítačové programy, ale 
nikomu neškodí. nikomu neškodí. nikomu neškodí. nikomu neškodí. 
TenTenTenTen, kdo se snaží proniknout do , kdo se snaží proniknout do , kdo se snaží proniknout do , kdo se snaží proniknout do 
cizího počítače a něco ukrást, se cizího počítače a něco ukrást, se cizího počítače a něco ukrást, se cizího počítače a něco ukrást, se 
nazývá nazývá nazývá nazývá crackercrackercrackercracker. . . . 



Počítačové Počítačové Počítačové Počítačové pirátství je velmi pirátství je velmi pirátství je velmi pirátství je velmi 
nebezpečné a bohužel taky velmi nebezpečné a bohužel taky velmi nebezpečné a bohužel taky velmi nebezpečné a bohužel taky velmi 
rozšířené. Nepoctivosti ve světě rozšířené. Nepoctivosti ve světě rozšířené. Nepoctivosti ve světě rozšířené. Nepoctivosti ve světě 
počítačů a internetu se ale velmi počítačů a internetu se ale velmi počítačů a internetu se ale velmi počítačů a internetu se ale velmi 
snadno může dopustit každý z nás. snadno může dopustit každý z nás. snadno může dopustit každý z nás. snadno může dopustit každý z nás. 
I I I I zcela běžné přepalování CD nebo zcela běžné přepalování CD nebo zcela běžné přepalování CD nebo zcela běžné přepalování CD nebo 
DVD vlastně není legální. DVD vlastně není legální. DVD vlastně není legální. DVD vlastně není legální. 



Samozřejmě, že si můžeme oblíbený film, Samozřejmě, že si můžeme oblíbený film, Samozřejmě, že si můžeme oblíbený film, Samozřejmě, že si můžeme oblíbený film, 
muziku nebo hru zálohovat, ale jen pro muziku nebo hru zálohovat, ale jen pro muziku nebo hru zálohovat, ale jen pro muziku nebo hru zálohovat, ale jen pro 
vlastní potřebu. Kopírování pro někoho vlastní potřebu. Kopírování pro někoho vlastní potřebu. Kopírování pro někoho vlastní potřebu. Kopírování pro někoho 
dalšího, ať už za peníze, nebo zadarmo, je dalšího, ať už za peníze, nebo zadarmo, je dalšího, ať už za peníze, nebo zadarmo, je dalšího, ať už za peníze, nebo zadarmo, je 
porušením zákona. porušením zákona. porušením zákona. porušením zákona. 
Když Když Když Když ale DVD se svým oblíbeným filmem ale DVD se svým oblíbeným filmem ale DVD se svým oblíbeným filmem ale DVD se svým oblíbeným filmem 
půjčíte třeba kamarádovi, není na tom nic půjčíte třeba kamarádovi, není na tom nic půjčíte třeba kamarádovi, není na tom nic půjčíte třeba kamarádovi, není na tom nic 
špatného. špatného. špatného. špatného. 



Podobné je to také se stahováním. Na Podobné je to také se stahováním. Na Podobné je to také se stahováním. Na Podobné je to také se stahováním. Na 
internetu můžeme stahovat hry nebo internetu můžeme stahovat hry nebo internetu můžeme stahovat hry nebo internetu můžeme stahovat hry nebo 
programy legálně a musíme za to programy legálně a musíme za to programy legálně a musíme za to programy legálně a musíme za to 
zaplatit. zaplatit. zaplatit. zaplatit. 
Stahování Stahování Stahování Stahování ze stránek, kde za uložení ze stránek, kde za uložení ze stránek, kde za uložení ze stránek, kde za uložení 
není potřeba nic platit obvykle nebývá není potřeba nic platit obvykle nebývá není potřeba nic platit obvykle nebývá není potřeba nic platit obvykle nebývá 
správné. správné. správné. správné. 



Internet Internet Internet Internet zkrátka není košík plný zkrátka není košík plný zkrátka není košík plný zkrátka není košík plný 
dobrot, ze kterého si můžeme volně dobrot, ze kterého si můžeme volně dobrot, ze kterého si můžeme volně dobrot, ze kterého si můžeme volně 
brát všechno, na co máme chuť. brát všechno, na co máme chuť. brát všechno, na co máme chuť. brát všechno, na co máme chuť. 
I I I I na internetu je třeba dodržovat na internetu je třeba dodržovat na internetu je třeba dodržovat na internetu je třeba dodržovat 
pravidla a platit za zboží stejně jako v pravidla a platit za zboží stejně jako v pravidla a platit za zboží stejně jako v pravidla a platit za zboží stejně jako v 
obchodě.obchodě.obchodě.obchodě.



NEEXISTUJE NÁVOD, JAK ZE KTERÉ STRÁNKY NEEXISTUJE NÁVOD, JAK ZE KTERÉ STRÁNKY NEEXISTUJE NÁVOD, JAK ZE KTERÉ STRÁNKY NEEXISTUJE NÁVOD, JAK ZE KTERÉ STRÁNKY 
HUDBU NEBO VIDEO ULOŽITHUDBU NEBO VIDEO ULOŽITHUDBU NEBO VIDEO ULOŽITHUDBU NEBO VIDEO ULOŽIT
- ZÁLEŽÍ TO NA TOM, KDO STRÁNKY VYTVOŘILZÁLEŽÍ TO NA TOM, KDO STRÁNKY VYTVOŘILZÁLEŽÍ TO NA TOM, KDO STRÁNKY VYTVOŘILZÁLEŽÍ TO NA TOM, KDO STRÁNKY VYTVOŘIL
- JAKÉ DAL UŽIVATELŮM MOŽNOSTIJAKÉ DAL UŽIVATELŮM MOŽNOSTIJAKÉ DAL UŽIVATELŮM MOŽNOSTIJAKÉ DAL UŽIVATELŮM MOŽNOSTI
- NĚKDY MŮŽE STAHOVÁNÍ TVŮRCE STRÁNEK I NĚKDY MŮŽE STAHOVÁNÍ TVŮRCE STRÁNEK I NĚKDY MŮŽE STAHOVÁNÍ TVŮRCE STRÁNEK I NĚKDY MŮŽE STAHOVÁNÍ TVŮRCE STRÁNEK I 

ZAKÁZATZAKÁZATZAKÁZATZAKÁZAT



PŘI STAHOVÁNÍ VŽDY DODRŽUJ AUTORSKÁ PŘI STAHOVÁNÍ VŽDY DODRŽUJ AUTORSKÁ PŘI STAHOVÁNÍ VŽDY DODRŽUJ AUTORSKÁ PŘI STAHOVÁNÍ VŽDY DODRŽUJ AUTORSKÁ 
PRÁVAPRÁVAPRÁVAPRÁVA
- PÍSNIČKY JSOU NA NĚKTERÝCH STRÁNKÁCH PÍSNIČKY JSOU NA NĚKTERÝCH STRÁNKÁCH PÍSNIČKY JSOU NA NĚKTERÝCH STRÁNKÁCH PÍSNIČKY JSOU NA NĚKTERÝCH STRÁNKÁCH 

UMÍSTĚNY NELEGÁLNĚUMÍSTĚNY NELEGÁLNĚUMÍSTĚNY NELEGÁLNĚUMÍSTĚNY NELEGÁLNĚ
- KDYŽ SI JE STÁHNEŠ, TAK I TY PORUŠUJEŠ KDYŽ SI JE STÁHNEŠ, TAK I TY PORUŠUJEŠ KDYŽ SI JE STÁHNEŠ, TAK I TY PORUŠUJEŠ KDYŽ SI JE STÁHNEŠ, TAK I TY PORUŠUJEŠ 

AUTORSKÁ PRÁVA AUTORSKÁ PRÁVA AUTORSKÁ PRÁVA AUTORSKÁ PRÁVA –––– A TO JE NEZÁKONNÉA TO JE NEZÁKONNÉA TO JE NEZÁKONNÉA TO JE NEZÁKONNÉ
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Obrázky Obrázky Obrázky Obrázky pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných pocházejí z volně  dostupných 
internetových databází internetových databází internetových databází internetových databází ze   ze   ze   ze   dne   15. dne   15. dne   15. dne   15. 2.  2O13 2.  2O13 2.  2O13 2.  2O13 
a a a a souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.souboru obrázků MS Office.

K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen K této prezentaci je v Microsoft Wordu vytvořen 
pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.pro žáky zápis.


