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Aktivní účast

Angažovanost a aktivní podíl na činnosti určité skupiny.13

Jakým způsobem se do „aktivit skupiny“ zapojujete VY osobně?.

Komunikují spolu lidé všemi těmito multimediálními kanály stejně?

Každý den posílám SMSky lidem, na
které mám kontakt. Krátká zpráva
udělá každému radost a někdy se
docela hodí, když takhle můžete dát
třeba vědět, že se zpozdíte.

Joanna

Floran

13

Používám Twitter, protože když často
aktualizujete statusy na Facebooku,
máte pak mnoho informací na „timeline“.
Twitter je méně osobní než „instant
messaging“, komunikuji přes něj s lidmi,
kterým nechci dávat svoje číslo.

WordNet Search (2012), ‘Participation’ (online) http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=participation.
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Přečtěte si následující situace. U každé nakreslete jednu či více ikon z předchozí
stránky a ukažte, jakou formu (formy) komunikace byste zvolili.

1. Chcete kontaktovat firmu, ve které byste
rádi získali pracovní zkušenosti.
2. Po nějaké době, kdy jste byli pryč, chcete
dát kamarádům vědět, že jste zpátky doma.

3. Pokoušíte se usmířit s člověkem, se
kterým jste se pohádali.
4. Chcete ostatním ukázat fotky z
letního cestování.

5. Chcete si v soukromí popovídat s
blízkými kamarády.
6. Chcete přispět do internetové diskuse
na téma, které vás velmi zajímá.

7. Chcete si stěžovat v obchodě, protože máte
problémy s výrobkem, který jste si zde koupili.
8. Chcete probrat určitý problém
důvěrně s poradcem na Internetu.

9. Chcete sdělovat novinky rodinným
příslušníkům, kteří žijí daleko.

Projděte si všechny situace ještě jednou. U situací, pro které by se podle vašeho
názoru hodilo spíš osobní setkání, napište „o“.
Proč by byl rozhovor z očí do očí lepší?
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Na následujících řádkách popište 5 rozdílů mezi osobní komunikací a komunikací po
Internetu. První rozdíl je uveden.
1

Komunikuje-li spolu více lidí, nemohou při osobním setkání mluvit všichni najednou.
Na Internetu ale mohou všichni ve stejnou chvíli psát komentáře např. na blog nebo
do fóra.

2

3

4

5

Nezapomeňte, že i když jste si komunikační kanál vybrali pečlivě, může si adresát
zprávu vyložit nesprávně!
Měli byste pečlivě zvažovat, co na
Facebooku zveřejňujete - ostatní vás
kontrolují. Ve skutečnosti nemůžete
říkat, co chcete, a cokoli řeknete, může
být pochopeno mylně…

Charlotte

Protože nemůžeme vidět výraz obličeje nebo gesta osoby, se kterou komunikujeme (pokud tedy
zrovna nepoužíváme webovou kameru), vznikly „smajlíky“. Všichni známe symboly jako
(„veselý“)
nebo
(„smutný“), ty se však nepoužívají všude na světě. Dokážete rozšifrovat tyhle japonské
emotikony?

Na stránkách www.webwewant.eu se podívejte na další emotikony. Dole na následující stránce
zjistíte, jaký je skutečný význam japonských symbolů.

Jsme na webu aktivní
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Díky „smajlíkům“ a emotikonům budou vaše elektronické zprávy srozumitelnější. Přemýšlejte,
co zajišťuje větší srozumitelnost v nevirtuálním světě. Jaké „nástroje“ (např. řeč těla, intonaci apod.)
použijete, když chcete v reálném světě vyjádřit tyto postoje?
Přátelský vztah/radost

Legrace

Kamarádské popichování

Naštvanost/podrážděnost

Stalo se vám někdy ve virtuálním nebo reálném světě, že adresát vaši zprávu pochopil nesprávně?
Popište, o jakou situaci šlo a jak jste ji vyřešili.

Dokážete zformulovat 5 rad, jak nepochopení na Internetu zabránit?
Své rady nám pošlete na stránky www.webwewant.eu.
1
2
3
4
5

Odpovědi: jsem šťastný, smutný (pláču), překvapený, mrkám, omlouvám se (úklona), stydím se, volám hurá (ruce nahoře), mám starosti, zpívám
nebo se hlasitě směji, poslouchám hudbu - mám na uších sluchátka.
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3.2.

bou

Buďte na Internetu sami se

Hodnoty

Zásady a normy chování. Individuální názor na to, co je v životě
důležité a dobré.14

Jaké jsou vaše zásady na Internetu?
Chováte se na Internetu jinak než mimo něj?
Na Facebooku určitě říkám věci,
které bych nikomu do očí neřekl.
Na Internetu je mnohem snazší
mluvit přímo, myslím si ale, že to
někdy může někoho ranit.

Lisa

ĚLI
VĚD E,
JST ?
ŽE…

V nedávném průzkumu organizace
Childnet International prohlásilo
45% mladých lidí, že se na
Internetu nechová jinak než v
nevirtuálním světě.15
Manon

Jaké hodnoty uznáváte na Internetu a jaké mimo něj? Vyberte z následující nabídky slova, která
charakterizují vaši osobnost a životní hodnoty. Ve kterém světě se projevuje vaše „skutečné já“ v reálném či virtuálním? Výrazy nejlépe vystihující vaši osobnost napište do kroužku označeného
„online“ nebo „offline“, případně do průniku obou. Chcete-li, můžete si přidat další slova.
Internetu

Mimo něj

Asertivní Bez předsudků Citlivý
Cynický Čestný Extrovertní Impulsivní
Introvertní Krutý Náladový Nedůtklivý
Negativistický Nepoctivý Neprůbojný
Nepřizpůsobivý Nervózní Odvážný
Optimistický Ovládající se Paranoidní
Pečující Perfekcionista Pesimistický
Plachý Poslušný Pozitivně naladěný
Přizpůsobivý Riskující Sarkastický
Sebestředný Snadno ovladatelný
Sobecký Společenský Svědomitý
Tolerantní Tvořivý Upřímný Vážný
Věrný kamarád Vzdorovitý

14
15

Oxford Dictionaries (2012), ‘Value’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/value.
Více informací najdete zde: http://www.youthigfproject.com/2012baku.html.
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Myslíte si, že je snazší „být sám sebou“ na Internetu nebo mimo něj?
Na Internetu

V reálném světě

V obou prostředích

V žádném z obou prostředí

Přenést své hodnoty ze skutečného světa do virtuálního prostředí může být velmi obtížné.
Podívejme se na několik příkladů, kdy lidé ztrácejí soudnost a zapomínají na obecně přijímané zásady slušného chování. Dokážete všechny pojmy vysvětlit? Pokud si je vyhledáte, nezapomeňte uvést
zdroj informací.

Trolling:
Šikana:
Posmívání:
Sexting:
Fraping:

Temnější stránky Internetu. Přečtěte si popisy situací. Dokážete určit, v čem je jádro problému?
Napište, jak byste problém vyřešili.
Problém:
Mělo by být mou soukromou
věcí, co na Internetu
zveřejním. V téhle škole
to ale neplatí. Všechno co
napíšeš online, na co se
podíváš, všechno je vidět.

Řešení:

Jari

Problém:

Řešení:

Judith
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Tu zprávu jsem jí poslal jen
tak z legrace, dopadlo to ale
strašně. Běžela s pláčem za
rodiči, ti si stěžovali ve škole a
já jsem měl obrovskej průšvih.
Jak je možný, že nepochopila,
že jen tak blbnu?

Je to strašná nespravedlivost. Tu
fotku jsem posílala jen jemu, nikdo
jiný ji neměl vidět. Věřila jsem mu,
ale teď se cítím příšerně. Všichni mi
říkají, že už s tím nic nenadělám, že
ji zpátky nedostanu. Smějou se mi a
já nechápu, jak jsem mohla být tak
hloupá.

Jsme na webu aktivní

Problém:

Řešení:

Nathan

Nejhorší věc, jaká se mi na Internetu stala!
Na Facebooku jsem napsala krátký
vzkaz na kamarádovu zeď. Byl tam
ale nějaký virus a zpráva se odeslala
víckrát. Další den jsem se koukla na
svůj profil a zjistila, že zpráva se
odesílá znova a znova! Kamarád už měl
víc než stránku popsanou tím samým
vzkazem, opakoval se strašně mockrát!

Joanna

1. krok: Do sloupečku vlevo napište, jakou nejhorší situaci jste zažili a jaké měla důsledky. Nepříjemný zážitek rozdělte do pěti jasných fází.
Začalo to …
1

Potom ...
2

3

4

5

2. krok: Změňte chod událostí. V jakém okamžiku jste mohli změnit průběh událostí tak, aby
výsledek nebyl nepříjemný? V rámečcích vpravo popište, jak mohlo vše probíhat jinak.

Jsme na webu aktivní
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3.3.

dní!

Buďte aktivní … a zodpově
Aktivní
jednání

Takové chování, při kterém člověk situace vytváří a ovlivňuje jejich
vývoj, nereaguje pouze na to, co se již stalo.16

Na Internetu je důležité mít stále věci pod kontrolou.
Máte pod kontrolou to, co na Internetu publikujete, jaké zdroje využíváte a vztahy, které tu
navazujete? Při aktivitách na Internetu si možná najdete kamarády mezi lidmi, které znáte
pouze z virtuálního prostředí
Jak byste odpověděli na tyto otázky?
Q1 Kdy se váš známý z Internetu stává vaším kamarádem?

Q2 Je vždy nebezpečné, když se s někým znáte pouze z Internetu?

Q3 Mělo by být tomu, komu ještě nebylo 18 let, dovoleno domluvat si schůzky s kamarády z Internetu?

Q4 V čem je výhodné, že můžeš s kamarády z Internetu mluvit o osobních věcech?
Je to v něčem problematické?

Nezapomínejte: Chcete-li se s kamarády z Internetu setkat osobně, měli byste o tom předem
říci dospělé osobě, které důvěřujete (např. někomu z rodičů, člověku, který je za vás zodpovědný apod.)
Přemýšlejte dopředu!
Přečtěte si následující situace. Označte takové, ve kterých je podle vašeho názoru osobní setkání s
kamarádem, kterého jste dosud znali jen z Internetu, bezpečnější.
Domluvíte se, že se potkáte a celou schůzku strávíte na veřejném místě, kde se pohybuje hodně lidí. Nerozhodnete se tedy najednou, že půjdete do parku nebo k někomu z vás domů.
Se svým kamarádem se na Internetu znáte už dlouho a víte toho o něm hodně.
Vyměnili jste si telefonní čísla a kontakty pro „instant messaging“ (ICQ, Skype apod.).
O schůzce jste řekli rodičům nebo odpovědné osobě a dodržujete jejich rady ohledně bezpečného setkání.

16
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Oxford Dictionaries (2012), ‘proactive’ (online), http://oxforddictionaries.com/definition/english/proactive.

Participating
on the
yourself online
> Being
Jsme
naweb
webu
aktivní

Váš kamarád z Internetu je v kontaktu také s vašimi kamarády z nevirtuálního světa.
Nabili jste si telefon a ověřili, že máte dostatečný kredit.
Na Internetu jste si našli a prozkoumali profil svého online kamaráda. Víte, jak se vyjadřuje a s jakými lidmi
sdílí zprávy, obrázky apod.
O schůzce jste řekli kamarádům a jdete na ni všichni společně.
Se svým internetovým kamarádem jste mluvili přes webovou kameru a máte pocit, že mu můžete důvěřovat.
Víte, že se nenecháte vtáhnout do žádné diskuse, při které byste se cítili se svým internetovým kamarádem nepříjemně.
Domluvili jste se rodičem/zodpovědnou osobou/kamarádem, že vám během schůzky zavolá, ujistí se, že
je všechno v pořádku, nebo vám poskytne důvod k odchodu, pokud vám setkání nebude příjemné.

Nejhorší věc, která se mi na
Internetu stala? Povídala jsem si
s jedním člověkem a potom jsem
zjistila, že není tím, za koho se
vydává.
Ioanna

Zamyslete se: Kdyby o vás na Internetu nebyla žádná informace, jaký obrázek by si o vás ostatní
nejspíš utvořili?
Mějte vše pod kontrolou! Na Internetu máte k dispozici řadu nástrojů, pomocí kterých můžete kontrolovat své vztahy. Jak ale kontrolovat materiály, které vy… nebo vaši kamarádi… na Internet dáváte?

Dokážete si představit situaci, kdy by nějaká vaše internetová aktivita z mladších let mohla později
omezit vaše možnosti?

Jsme na webu aktivní
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V roce 2006 přejížděl Andrew Feldmar, psychoterapeut pracující ve Vancouveru, kanadsko-americké hranice. Jel na letiště do
Seattlu vyzvednout kamaráda, podobnou cestu absolvoval předtím
už mnohokrát.
Tentokrát však celní úředník hledal na Internetu a zjistil, že v
roce 2001 Feldmar v odborném časopise uvedl, že v 60. letech
experimentoval s LSD. Z tohoto důvodu byl Feldmarovi vstup do
USA zakázán.
„Tenhle případ ukazuje, že digitální technologie zbavily naši společnost schopnosti zapomínat a nahradily ji bezchybnou pamětí.“ 17

Představte si, že jste úspěšným čtyřiadvacetiletým designerem webových stránek. Je pro vás
důležité, aby vás lidé na Internetu vnímali kladně a viděli, že jste zde velmi aktivní. Přemýšlejte o
následujících informacích, které existují v digitální podobě. Kdybyste mohli nastavit lhůtu platnosti
informací, tedy datum, po kterém by byly odstraněny, udělali byste to? Pokud ano, jaký rok byste zvolili?

Vaše fotografie, které
kamarádi dali na Internet
letos.

Článek na blogu, který jste
zveřejnili, když vám bylo 10
let.

Vaše komentáře na
stránkách kamarádů na
sociálních sítích.

Vaše odpovědi na stránkách,
kde mohou uživatelé
anonymně klást dotazy a
odpovídat na ně.

Fotky vás samotných, vaší
rodiny a přátel, které jste
zveřejnili na Twitteru.

Webové stránky, které jste
vytvořili v patnácti letech.

Blog, na kterém každý den
publikujete nový článek.

Informace převedené na
„timeline“ (tzv. „časovou
osu“) z aplikací, které
používáte.

Informace uložené na
sociálních sítích, které už
nevyužíváte.

Jeffries, S. (2011), ‘Why we must remember to delete – and forget – in the digital age (online) http://www.guardian.co.uk/technology/2011/
jun/30/remember-delete-forget-digital-age.

17

28

Jsme na webu aktivní

