Užitečné weby

List pro rodiče

Užitečné weby
Co dělaly děti ve škole
•• Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek.
•• Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu o tom, k čemu slouží.
•• Potom si společně s učitelem žáci vybrali další postup, jehož cílem bylo sestavení tzv. myšlenkové mapy.

O čem si povídat
•• Projděte si se svým dítětem vybrané webové stránky, které si pamatuje ze školy a které ho zaujaly. Bavte se
o tom, které webové stránky to jsou a proč ho zajímají.
•• Máte-li tu možnost, projděte si myšlenkovou mapu a zeptejte se, které stránky vaše dítě nezná. Podívejte se na
ně spolu a zkuste zjistit, v čem pro něj nebo pro vás mohou být užitečné.
•• Ukažte svému dítěti, se kterými webovými stránkami hodně pracujete. Vysvětlete, k čemu slouží a v čem vám
pomáhají.

Jak pomoci
•• Ukažte dítěti, jak si může zajímavé stránky přidat do „Oblíbených/Záložek“.
•• Dohodněte se svým dítětem, že si spolu čas od času projdete jeho „Oblíbené“.
•• Můžete společně nastavit pravidla, jak budou zastoupeny v „Oblíbených“ stránky pro výuku a jak stránky pro
zábavu.

Zdroje informací
Klíčová slova
hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání
Tato slova a slovní spojení vám pomohou, když je zadáte do jakéhokoliv vyhledávače (například http://www.google.cz/ nebo http://www.seznam.cz/).

Vysvětlení pojmů

Myšlenková mapa:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Myšlenková_mapa

Oblíbené položky v Internet Exploreru:
http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/add-view-organize-favorites
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Záložky v Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95745

Záložky v Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/jak-pouzivat-zalozky

Doporučujeme

Rozšířené vyhledávání na Googlu:
https://www.google.cz/advanced_search

Bezpečné vyhledávání na Googlu:
http://support.google.com/websearch/answer/510?hl=cs

Bezpečný vyhledávač pro děti – anglicky:
http://www.kidrex.org/
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Další náměty
Internetový vyhledávač – základní (jednoduché) vyhledávání
K čemu se používá
Napsáním zvolených klíčových slov do formulářového řádku internetového vyhledávače (např. www.google.cz) se
vyhledají internetové stránky s tématy, která uvedená klíčová slova obsahují.

Výhody:
•• Rychlý a jednoduchý přístup k informacím na internetu.

Nevýhody a rizika:
•• Pokud uživatel neví, co přesně hledá, může ho to vést k příliš obecným či nekonkrétním dotazům, kterými se
nedobere podstatné informace.
•• Uživatelé mají často tendenci pracovat pouze s nejvýše umístěnými výsledky vyhledávání, ty však nemusí vždy
obsahovat nejrelevantnější informace; které výsledky se objeví jako první, záleží na nastavení a kvalitě vyhledávače.

Příklady vyhledavačů:
•• www.google.cz
•• www.altavista.com
•• www.seznam.cz

Internetový vyhledávač – pokročilé vyhledávání pomocí formuláře hledání
K čemu se používá:
Přesnější hledání informací všude tam, kde poskytuje jednoduché vyhledávání příliš obecné informace.

Výhody:
•• Umožňuje podstatně přesněji vymezit, jakou stránku uživatel hledá: jaká slova má obsahovat, jaká slova se mají
hledat v doslovně zadané podobě (frázi), jaká slova v hledané stránce být nemají ap. Tyto výsledky lze dále omezit
na stránky v určitém jazyce (angličtině, němčině apod.), na stránky vzniklé v určitém období (např. pouze ty, které
byly aktualizovány v posledních 30 dnech), na určitých doménách (např. pouze cz nebo com), s určitými autorskými právy ap. Pokročilé vyhledávání umožňuje také hledat výsledky, které jsou tvořeny určitým typem souboru
(textový soubor, obrázek aj.).

Nevýhody a rizika:
•• Časově náročnější hledání než v jednoduchém vyhledávání.

Příklady formulářů pokročilého vyhledávání:
•• http://www.google.cz/advanced_search
•• http://us.yhs4.search.yahoo.com/web/advanced?ei=UTF-8&fr=altavista&p=
•• http://search.seznam.cz/pokrocile

Internetové katalogy
K čemu se používají:
Internetový katalog třídí obsah internetu do určitých kategorií

Nevýhody a rizika:
•• Zařazení do katalogu probíhá manuálně, pokud si jej firma/organizace nevyžádá nebo sama neprovede, nemusí se
v katalogu nacházet. Běžné (tzv. fulltextové) vyhledávání na internetu funguje oproti tomu automatizovaně, na
základě výskytu klíčových slov na stránkách.
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Příklady internetových katalogů:
•• http://odkazy.seznam.cz/
•• http://dir.yahoo.com/
•• www.firmy.cz (katalog zaměřený na firmy)

Internetové encyklopedie
K čemu se používají:
Obsahují utříděné informace k rozsáhlému množství témat. Některé z těchto encyklopedií využívají spolupráce
čtenářů (zájemců o určité téma), kteří mohou zápisy v encyklopedii vytvářet, upravovat, kontrolovat jejich správnost
apod.

Výhody:
•• Oproti tištěným encyklopediím daleko rychlejší aktualizace a přidávání nových záznamů, pokud se stane událost,
která nějaké téma ovlivní (např. objev nové planety apod.).
•• Široká možnost odkazovat na další zdroje na internetu.
•• Mají mnoho různých jazykových verzí.

Nevýhody a rizika:
•• Některé záznamy mohou být neúplné nebo nepřesné, protože je může vytvořit a doplnit v podstatě kdokoliv.
Přestože jsou články v internetových encyklopediích kontrolovány, některé chyby není snadné odhalit nebo to
nějakou dobu trvá.
•• Internetová encyklopedie se může stát předmětem internetového vandalství, záměrně chybných a zavádějících
úprav hesel apod.
•• Jsou známy i případy, kdy jsou internetové encyklopedie zneužívány a manipulovány výzvědnými službami nebo
reklamními společnostmi.

Příklady:
•• http://cs.wikipedia.org
•• www.cojeco.cz

Ostatní vyhledávací nástroje
K čemu se používají:
Jedná se o specializované vyhledávací nástroje, které vyhledávají jeden konkrétní druh informací, a poskytují proto
přesnější výsledky než běžné vyhledávače.

Nevýhody a rizika:
•• Některé z těchto stránek nefungují dobře při vyhledávání v českém jazyce.

Příklady:
•• scholar.google.com (Vyhledávání Google pro oblast vědy a vyhledávání odborné literatury. Vyhledává v mnoha
zdrojích: článcích, disertačních pracích, odborných knihách, na stranách univerzit apod.)
•• http://www.wolframalpha.com/ (Vyhledávání, které na konkrétní otázku, např. „How many citizens has Czech
republic“, poskytne co nejpřesnější odpověď v přehledné a jasně strukturované formě.

Stránky zaměřené na konkrétní téma
K čemu se používají:
Naprosté většině témat je někde na internetu věnována samostatná webová stránka. Ať už se jedná o předmět,
který zajímá velké množství lidí (například sport), nebo velmi specializované téma, jako jsou zaoceánské lodě 30. let
20. století nebo vymírající kmenový jazyk, většina z nich má svůj web.
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Výhody:
•• Oproti záznamům v encyklopediích mohou tyto weby obsahovat podstatně podrobnější informace k tématu,
kterým se zabývají

Nevýhody a rizika:
•• Některé individuálně tvořené stránky prochází menší kontrolou správnosti uvedených informací než stránky, které
tvoří více uživatelů společně. V případě, že jsou údaje chybné, mohou ostatní uživatelé s jejich nesprávností udělat
jen málo – maximálně upozornit autora či se vyjádřit např. v diskusi na stránce.
•• Rozpoznat skutečnou kvalitu informací může pouze ten uživatel, který již o tématu stránky něco ví. Mnoho
informačních zdrojů na internetu obsahuje zavádějící, nepravdivé nebo zastaralé informace.
•• Informace mohou být založeny na subjektivním názoru, nemusí být vyvážené a objektivní.

Příklady:
•• http://www.vcelar.org/ (stránka o včelařství)
•• http://steamboats.com/museum/index.html (stránky o parnících, v angličtině)

Zpravodajské stránky
K čemu se používají:
Na zpravodajských portálech jsou zveřejňovány informace o aktuálním dění z domova, zahraničí, z oblastí politiky, ekonomiky, kultury apod. Tyto weby tedy používají ti, kdo se chtějí dozvědět, co se v daný den důležitého
událo. Některé zpravodajské weby jsou elektronickými verzemi tištěných médií, případně internetovými stránkami
rozhlasového nebo televizního zpravodajství.

Výhody:
•• Zpravodajské portály díky své pružnosti obvykle velmi rychle informují o tom, co se zrovna stalo.
•• Většina zpravodajských portálů je na rozdíl od svých tištěných protějšků přístupná bezplatně.

Nevýhody a rizika:
•• Protože se od zpravodajských portálů požaduje především rychlé uveřejňování zpráv, bývá jejich zpracování často
méně důkladné než v případné tištěné verzi daného média. Velmi často se pouze přebírají agenturní zprávy bez
dostatečného kritického odstupu nebo analýzy.
•• Výběr zpráv do zpravodajských portálů je poplatný jejich snaze zaujmout a přilákat co nejvíce čtenářů. To často
vede k jednostrannosti a výběru těch událostí, jejichž skutečná hodnota není v tom, že by samy o sobě byly
důležité, ale že přitahují pozornost.

Příklady zpravodajských stránek:
•• http://news.google.com (shromažďuje zprávy z různých zdrojů)
•• www.ceskenoviny.cz (internetový deník České tiskové kanceláře)
•• www.aktualne.cz

Stránky firem a organizací
K čemu se používají:
Velká část organizací a firem svoji činnost a nabídku služeb a zboží uveřejňuje na internetu; uvádějí na svých
stránkách důležité firemní kontakty a zveřejňují aktuality.

Výhody:
•• Přímý kontakt mezi organizacemi a zákazníky, často také nejpřesnější, nejaktuálnější a rychle dostupné informace
o nabídce dané organizace či firmy.

Nevýhody a rizika:
•• Stránky spravuje daná organizace či firma, ta také kontroluje vše, co na nich uvede. Ne všechny informace tedy
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musejí být zcela přesné nebo úplné a některé mohou být i záměrně zamlčeny. I z toho důvodu existují na internetu stránky a fóra, kde zveřejňují své zkušenosti s organizacemi či firmami sami zákazníci.

Příklady stránek firem a organizací:
•• www.zs-kl.cz (stránky jedné základní školy)
•• www.dpmb.cz (dopravní podnik města Brna)

Sociální sítě
K čemu se používají:
Tato internetová služba umožňuje registrovaným členům vytvářet si osobní profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity. Lidé zde mohou sdílet své názory – upozorňovat na zajímavé
dění a zdroje na internetu i mimo internet, vytvářet skupiny ze svých přátel nebo osob se stejným zájmem (tematicky
zaměřené skupiny, skupiny vytvářené organizacemi) a hodnotit a komentovat příspěvky ostatních uživatelů.

Výhody:
•• Sociální sítě umožňují rychlou komunikaci s přáteli a přehled o tom, jak se jim daří, umožňují také propojení
s lidmi, které spojuje nějaké téma nebo zájem.
•• Díky mobilnímu připojení prostřednictvím telefonů, tabletů apod. je možné se na sociální síť připojit prakticky
odkudkoli a sdílet nejaktuálnější informace.

Nevýhody a rizika:
•• Některé uživatele svádí sociální síť ke sdílení příliš osobních a soukromých informací; mohou je pak kontaktovat
lidé, o které nestojí, nebo mohou dokonce ohrozit svou bezpečnost (například pokud někdo neopatrně zveřejní, že
odjíždí na dovolenou, mohou mu zloději vykrást dům).
•• Protože je sociální sítě třeba užívat obezřetně, má velká část z nich nastavenou věkovou hranici, od které se smí
používat.

Příklady:
•• https://plus.google.com
•• www.facebook.com

Diskuse a chaty
K čemu se používají:
V diskuzích a chatech (z anglického chat [čet] – povídání, klábosení) je možné si s dalšími lidmi vyměňovat názory
na různá témata. Diskuze se mohou týkat jak běžných životních témat (škola, vánoční dárky), tak témat odborných,
souvisejících se zájmy a prací uživatelů (např. historie, příroda, technika, zdraví aj.). Zatímco v chatech lidé diskutují v reálném čase, tedy vyměňují si tam názory ti, kdo jsou v danou chvíli na chatu připojeni, a uživatelé připojení
později již proběhlé rozhovory nevidí, v diskusích se příspěvky uchovávají a uživatelé mohou reagovat a navazovat
i na starší příspěvky.

Výhody:
•• U chatů je to možnost okamžitě reagovat na příspěvky dalších uživatelů.
•• V diskusích je to tematické zaměření a možnost navazovat i na příspěvky, které jsou již staršího data.
•• Diskuze zaměřené na konkrétní téma k němu mohou poskytovat velmi podrobné informace (např. diskusní fóra
určená pro cyklisty, pro fanoušky vlakové dopravy apod.).

Nevýhody a rizika:
•• Podobně jako u sociálních sítí se i v diskuzi mohou někteří diskutující představit nepravdivě (muž třeba může
v chatu předstírat, že je dívka, starší člověk se může tvářit jako člověk mladý apod.).
•• Diskuse na dálku může díky své zdánlivé anonymitě svádět k nepřiměřené otevřenosti a sdělování i takových informací, které bychom tváří v tvář pravděpodobně nesdělili.
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Příklady diskusí a chatů:
•• www.diskutnici.cz
•• http://pandora.idnes.cz
•• www.okoun.cz

Blogy
K čemu se používají:
Blog je webová stránka, na níž obvykle jeden autor zveřejňuje své názory na témata, která ho zajímají, popisuje
události ze života apod. Příspěvky se řadí chronologicky (podle data vydání), dá se v nich obvykle vyhledávat
i tematicky. V některých blozích mají čtenáři možnost příspěvky komentovat. Existují osobní i např. firemní blogy.

Výhody:
•• Blog je v podstatě webovou stránkou autora, při jejím vytváření ale blogeři využívají webovou aplikaci, která jim
zveřejňování jejich názorů velmi usnadňuje. Založit si blog je velmi jednoduché.

Nevýhody a rizika:
•• Podobně jako kdekoliv jinde na internetu není vhodné zveřejňovat informace na blogu bez rozmyslu.

Příklady blogů
••
••
••
••

www.blogger.com (služba google pro vytváření blogů)
www.blog.cz
http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/ (příklad blogů, kde mohou publikovat pouze vybraní autoři)
http://wordpress.com/

Telefonování po internetu
K čemu se používá:
Součástí některých programů určených pro rychlou písemnou komunikaci (instant messaging) je také možnost
telefonovat, a to buď mezi uživateli počítačů (obvykle zdarma), nebo mezi uživatelem počítače a osobou používající
mobilní telefon nebo pevnou linku (obvykle za poplatek).

Výhody:
•• Nízké nebo nulové náklady v případě telefonování mezi dvěma uživateli internetu.
•• Možnost během hovoru mezi uživateli zároveň psát textové zprávy, přenášet datové soubory apod.
•• Možnost zároveň zobrazit obraz volajícího přenášený přes webovou kameru.

Nevýhody a rizika:
•• Samotné volání zvláštní rizika nepřináší; rizikem může být volání s neznámými uživateli nebo nechtěné či
neuvědomělé použití webové kamery při telefonování.

Příklad:
•• http://www.skype.com

Elektronické obchody (e-shopy) a porovnávače zboží a cen
K čemu se používají:
E-shopy umožňují nákup zboží (potravin, elektroniky, kosmetiky apod.) přes internet; porovnávače zboží a cen porovnávají výhodnost nákupu u různých e-shopů a také poskytují vodítka pro posouzení serióznosti e-shopů.

Výhody:
•• Při nakupování na internetu je možné relativně snadno porovnat ceny více prodejců, a vybrat si tak zboží cenově
nejvýhodnější.
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•• Možnost nakoupit tímto způsobem ze zahraničí i zboží, které se v tuto chvíli na našem trhu běžně neprodává.

Nevýhody a rizika:
•• V e-shopech je nutno nakupovat s rozvahou, není například vhodné, aby přes internet nakupovaly děti. Omyly při
zadávání způsobů plateb, nepřiměřená důvěra k prodejci i neuvážené nakupování mohou vést ke ztrátě podstatných finančních částek
•• Ne všichni internetoví prodejci jsou poctiví, u nedůvěryhodných nebo neprověřených e-shopů je rizikem platit za
zboží předem.
•• Při nákupu je nutné porovnávat také částky za dopravu, podmínky reklamace a termíny dodání mezi jednotlivými
e-shopy.

Příklady porovnávačů zboží a cen:
•• www.heureka.cz
•• www.hledejceny.cz
•• www.srovnavame.cz

Internetová úložiště souborů
K čemu se používají:
Umožňují předávat mezi uživateli velké datové soubory, které není praktické nebo ani technicky možné posílat
e-mailem. Soubory je možné uložit do těchto služeb jako soukromé (vyhledat a stáhnout je mohou pouze vybraní
uživatelé), nebo jako veřejné (vyhledat a stáhnout si je může kdokoliv).

Výhody:
•• Možnost předat elektronicky druhým lidem velké datové soubory, které by jinak bylo nutné předat fyzicky na
nějakém přenosném médiu.

Nevýhody a rizika:
•• Při chybném nastavení pravidel soukromí (heslo, šifrování souboru, zákaz vyhledávání apod.) může dojít
k nechtěnému sdílení souborů, které uživatel nemínil poskytnout veřejnosti.
•• Internetová úložiště souborů jsou spojována s porušováním autorských práv k hudebním a filmovým dílům a k softwaru. České zákony umožňují za určitých okolností stažení materiálů chráněných autorským právem, zakazují však
hudbu či film poskytnout ke stažení jiným uživatelům. Uživatel se tedy vystavuje riziku trestního postihu, jestliže
na datové úložiště neoprávněně nahraje hudbu, film či software chráněné autorskými právy a nabídne je takto ke
stažení. Podrobnější výklad viz např. http://avmania.e15.cz/stahovani-filmu-a-hudby-legalni-ci-nelegalni nebo přímo
příslušné zákony.

Příklady:
•• http://ulozto.cz/
•• http://uschovna.cz/

Softwarová tržiště a stránky s nabídkou software zdarma
K čemu se používají:
Softwarová tržiště jsou stránky, z nichž mohou uživatelé zdarma stahovat nebo nakupovat různé programy a aplikace
jak pro počítače, tak pro různá mobilní zařízení (tablety, mobilní telefony).

Příklady softwarových tržišť
•• http://play.google.com
•• www.stahuj.cz
•• www.slunecnice.cz
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Servery pro sdílení videa a hudby
K čemu se používají:
Umožňují uživatelům (jednotlivcům i organizacím) nahrávat multimediální záznamy a sdílet je tímto způsobem s ostatními uživateli internetu.

Výhody:
•• Možnost sdílet audiovizuální záznamy s širokou internetovou komunitou; možnost zveřejňovat vlastní autorskou
tvorbu apod.

Nevýhody a rizika:
•• Servery pro sdílení videa a hudby jsou spojovány s porušováním autorských práv na hudební a filmová díla.
České zákony umožňují za určitých okolností stažení autorským zákonem chráněné hudby či filmů, zakazují však
hudbu či film poskytnout jiným uživatelům. Riziku se tedy uživatel vystavuje zvláště tehdy, pokud na tyto stránky
neoprávněně nahraje hudbu či film chráněné autorskými právy a nabídne je takto k přehrávání.

Příklady serverů:
•• www.youtube.com
•• www.grooveshark.com

Weby s různými způsoby zobrazení světa
K čemu se používají:
Umožňují uživatelům zobrazovat různými způsoby jednotlivá místa na Zemi, např. pomocí běžné mapy, turistické
mapy, letecké mapy, 3D animace nebo fotografií; tyto zdroje slouží k orientaci ve městech, státech, k plánování cest
a výletů apod.

Výhody:
•• Přesné, aktuální a zároveň zjednodušené zobrazení světa.

Nevýhody a rizika:
•• Vždy je dobré sledovat termíny poslední aktualizace, a posoudit, zda nemohlo dojít k zastarání záznamu (mapy
apod.).

Příklady těchto zdrojů:
••
••
••
••
••

http://maps.google.com
www.google.com/streetview
http://www.google.com/earth/index.html
http://picasa.google.com
www.mapy.cz

Kancelářské programy on-line:
K čemu se používají:
Umožňují on-line vytvářet, upravovat a publikovat dokumenty, textové soubory (dopisy, záznamy, poznámky), prezentace i tabulky (přehledy, výpočty, soupisy). Část těchto aplikací slouží také k řešení dalších úkolů, např. k vedení
kalendáře s úkoly apod.

Výhody:
•• Uživatelům, kteří nepotřebují k práci nějaké speciální funkce nebo aplikace, poskytují tyto programy téměř plnohodnotný kancelářský software zdarma.
•• Velmi dobré možnosti sdílení dokumentů a jejich spoluvytváření více uživateli, možnost přidávat komentáře dalších
uživatelů do dokumentů apod.
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Nevýhody a rizika:
•• K užívání programů je nutné být připojen k internetu.
•• Mají obvykle méně funkcí a jsou jednodušší než placené verze kancelářských programů.
•• Tyto programy se nehodí pro obsah, který musí zůstat přísně soukromý (hesla, zdravotní dokumentace).

Příklady programů:
•• http://docs.google.com
•• http://calendar.google.com

Informační zdroje zaměřené na specifický typ informací
K čemu se používají:
Poskytují informace, které vyžadují specifický způsob vyhledávání a zobrazení, například slovníky a překladače z/do
cizích jazyků, databáze jízdních řádů veřejné dopravy, knihovní katalogy, informační databáze firem a podnikatelů
apod.

Příklady těchto informačních zdrojů:
••
••
••
••

http://translate.google.com (překladač)
http://idos.cz (jízdní řády veřejné dopravy v ČR)
www.justice.cz (rejstříky firem a podnikatelů)
http://aleph.nkp.cz/ (katalog národní knihovny v Praze)

Informační zdroje, které původně nebyly na internetu
K čemu se používají
Stále častěji se na internetu objevují i takové zdroje, které původně byly výsostně off-lineovým zdrojem; např. knihy
nebo televizní či rozhlasové vysílání. Díky jejich internetové prezentaci je možné tyto zdroje zprostředkovat dalšímu
okruhu zájemců.

Výhody:
•• Velkou výhodou je dostupnost i v místech, kde není daný zdroj v klasické podobě přístupný; vysílání České televize
tak můžete sledovat i v Evropě či v zámoří, zahraniční rádia v Čechách apod.
•• Na webových stránkách rozhlasů a televizí jsou některé pořady archivovány, je tedy možné si je pustit i jindy než
přímo v čas jejich vysílání.

Příklady těchto zdrojů:
••
••
••
••

http://books.google.com (knihy ve službě Google)
www.ceskatelevize.cz
www.ivysilani.cz
www.irozhlas.cz
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