
Skryté nástrahy mobilních aplikací

KLÍČOVÁ SLOVA

antivirus, aplikace, heslo, chytrý telefon, instalace, nákupy v aplikacích, platba

OTÁZKY K DISKUZI

1. Stalo se vám někdy, že jste si nějakou aplikaci do mobilu nestáhli, protože vypadala 
podezřele? Pokud ano, podle čeho jste tak usoudili?

2. Kontrolujete oprávnění, která vyžadují jednotlivé aplikace před stažením do mobilního 
telefonu?

3. Kdyby dostal někdo do rukou váš mobilní telefon, k jakým informacím by se dostal, aniž by 
musel znát jakékoliv heslo?

4. Máte ve svém mobilu nainstalovaný a pravidelně aktualizovaný antivirový program?

5. Používáte nějakou ochranu pro zablokování přístroje v případě jeho odcizení? Jakou?

6. Proč je ve většině případů bezpečnější instalovat do mobilního telefonu aplikace 
z oficiálních tržišť než z neznámých zdrojů?

7. Máte na svém účtu nastaven limit pro platby v mobilních aplikacích?

8. Už se vám někdy stalo, že jste ze svého účtu (nebo účtu rodičů) vyčerpali za aplikace nebo 
hry mnohonásobně větší částku než jste původně plánovali?

9. Jakým způsobem chráníte data ve svém mobilu?

10. Které aplikace patří mezi vašimi kamarády mezi nejoblíbenější?

ÚKOLY

A) Diskutujte následující otázky: Kdybyste měli děti, od jakého věku byste jim pořídili vlastní 
mobilní telefon nebo tablet s připojením k internetu? Jak by zněla vaše dohoda pro jeho 
používání? Kontrolovali byste vašemu dítěti mobil (tablet) bez jeho vědomí?

B) Vyhledejte stránky, které upozorňují na podvodné nebo podezřelé mobilní aplikace. Umístěte
jejich přehled tak, aby vám byl k dispozici, a mohli jste se k němu v případě potřeby vracet.

C) Vytvořte srovnání bezplatných antivirových programů dostupných pro mobilní zařízení. 
Pokud někteří spolužáci nemají antivirový program ve svém mobilním telefonu, můžete jim 
na základě vašeho zjištění nějaký vhodný doporučit.

Jak na Internet, jehož autorem je CZ.NIC, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 International.
Pracovní listy jsou rozšířením materiálů dostupných na www.jaknainternet.cz.
V případě nápadů či komentářů pište prosím na e-mail akademie@nic.cz.
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