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Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití 
informací v ní obsažených.
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Od roku 2012 sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, produkuje osvě-
tový televizní seriál Jak na Internet. Více než 100 krátkých videí přináší rady a tipy, jak 
obstát ve světě Internetu a technologií s ním spojených a je určeno středně pokročilým, 
především dospělým divákům. v roce 2015 získal seriál nový rozměr, aby oslovil i mladší 
uživatele Internetu. Vybraná témata byla převedena do ilustrované podoby a vznikl tak 
stejnojmenný komiks. Nyní držíte v ruce jeho volné pokračování, v němž se tentokrát 
zaměřujeme na problematiku bezpečnosti. Dvanáct komiksových příběhů tak čtenáře 
upozorní na úskalí, která na něj v online světě číhají, přidá však také základní bezpeč-
nostní pravidla a doporučení, jak se jim co nejlépe vyhnout.

Edice CZ.NIC je jednou z osvětových aktivit správce české národní domény. 
Ediční program je zaměřen na vydávání odborných, ale i populárně naučných publikací 
spojených s Internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici 
současně i elektronická podoba knih. Ty je možné najít na stránkách knihy.nic.cz.
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