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List pro rodiče

Komunikujeme v digitálním světě
i mimo něj
Co dělaly děti ve škole
•• Učitel sestavil z dětí skupiny a každé skupině rozdal kartičky s modelovými životními situacemi, které vyžadují
komunikaci s ostatními lidmi.
•• Žáci ukázkové situace přiřazovali k různým komunikačním prostředkům – ke komunikaci s využitím digitálních
prostředků (tedy internetu, případně mobilního telefonu) nebo ke komunikaci bez těchto prostředků (osobní,
prostřednictvím pošty ap.).
•• Nakonec děti s učitelem společně sestavili tzv. myšlenkové mapy, které seskupovaly různé příklady komunikace
s využitím stejných komunikačních prostředků.

O čem si povídat
•• Máte-li tu možnost, projděte si myšlenkovou mapu a zeptejte se, které komunikační nástroje má vaše dítě
nejraději a proč. Popovídejte si, jaké v nich vidíte výhody a nevýhody (viz příloha 1).
•• Popište svému dítěti, jaké komunikační prostředky využíváte v práci a v čem jsou pro vás důležité a užitečné.
•• Proberte se svým dítětem, jak byste si představovali komunikaci mezi vámi, jím a školou.

Jak pomoci
•• Dohodněte se svým dítětem pravidla pro užívání oblíbených digitálních komunikačních prostředků.
Domluvte se například na dodržování netikety, na pravidlech bezpečnosti, možnosti kontroly apod.
•• Požádejte dítě, aby sestavilo myšlenkovou mapu pro komunikaci ve vaší rodině.

Zdroje informací
Klíčová slova
komunikace přes internet, sociální sítě
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

Druhy komunikace: http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Knihovna/1.Pedagogický_lexikon/K/
Komunikace/Druhy_komunikace (zkrácený odkaz: http://goo.gl/477Vm)
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Sociální sítě: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_síť (zkrácený odkaz: http://goo.gl/z0EuM)

Netiketa: http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9pPmZ)

Doporučujeme
•• Pravidla pro telefonování:
http://www.chovani.eu/telefonovani/c54 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/upqbK)
•• Pravidla pro posílání elektronické pošty:
http://www.chovani.eu/elektronicka-posta/c402 (zkrácený odkaz: http://goo.gl/9DcY5)
•• Centrum rodinné bezpečnosti na Facebooku:
https://www.facebook.com/safety (zkrácený odkaz: http://goo.gl/Z45Bw)
•• Průvodce bezpečného chování na internetu od Googlu:
https://www.google.com/intl/cs/goodtoknow/ (zkrácený odkaz: http://goo.gl/rFlsj)
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Příloha
Vybrané výhody a rizika různých forem komunikace
Komunikace, která nevyžaduje digitální prostředky
Forma komunikace

Výhody

Nevýhody

Přímý rozhovor „z očí do očí“

Možnost reagovat ihned na podněty.
Vnímání neverbální komunikace.
Nejpřirozenější způsob komunikace.
Možné realizovat zcela bez technických
prostředků.

Vyžaduje přítomnost obou účastníků
ve stejný čas na stejném místě.

Balík

Posílání objemných předmětů.
Efektivita využití přepravních služeb
oproti přepravě ve vlastní režii.

Riziko poškození.
Časová prodleva.
Úhrada služby.

Dopis

Větší jistota zachování soukromého rázu
obsahu.
Možnost sdělení rozsáhlejších písemných
informací.

Časová prodleva.
Úhrada služby.

Pohlednice

Krátké sdělení doplněné o profesionální
obrázek z místa
(není třeba fotit).

Časová prodleva.
Úhrada služby.

Výhody

Nevýhody

SMS

Okamžité předání krátké zprávy.
Druhá strana si může přečíst sdělení
i s časovým odstupem.
Nejlevnější komunikace pomocí mobilních
telefonů.

Placená služba.
Omezený počet znaků pro sdělení
informace.
Není jistota, zda si druhá strana
informaci přečte.
Přenos pouze textových informací.

MMS

Přenos obrázku či zvukového záznamu.
Efektivní vizuální doplnění textových
informací.

Placená služba.
Není jistota, zda si druhá strana
informaci zobrazí.
Příjemce nemusí mít k dispozici
zařízení přijímající MMS.

Telefonní hovor

Komunikace pomocí hlasu Umožňuje
i vnímání některých neverbálních projevů
(například intonace a síla hlasu).
Možnost realizace konferenčního hovoru,
tj. rozhovoru více osob mezi sebou.
Rozšířenost služby a její dostupnost.

Placená služba.
Může být příčinou nepřiměřeného
rušení při činnosti, která vyžaduje
soustředění.
Přenáší pouze hlas, nikoli obrazové
informace.

Digitální komunikace
Forma komunikace
Mobilní telefonie
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Internet
Textový (on-line) chat

Rychlé vyřízení jednoduchého problému
(například domluvení termínu nebo
vysvětlení nesrovnalosti).
Za službu se neplatí.

Nutnost registrace internetové
služby.
Obě strany musí být připojeny na
internet ve stejný okamžik.
Přenos pouze textových informací.
Často bez možnosti archivace.

Diskusní fórum

Umožňuje zapojit do diskuze více lidí
nezávisle na čase.
Usnadňuje vyjadřování k určitému tématu
či problému v delším časovém intervalu.
Diskuse se zpravidla zaznamenává
a archivuje, tudíž umožňuje zpětné
dohledávání.

Diskutující mohou vystupovat pod
neznámou identitou.
Veřejná diskuze může být
znehodnocena odbíháním od tématu
a/nebo vulgárně-provokujícími
příspěvky.
Sledovat diskuzní vlákna může být
méně přehledné, některé diskuze to
neumožňují.

E-mail

Relativně rychlé a bezpečné předávání
digitálních informací a dat mezi uživateli
internetu.
Třídění a archivování digitálních informací
a dat.
Bezplatné využívání služby.
Možno zasílat různé formáty dat, např.
texty, obrázky a zvukové nahrávky.

Nutnost registrace internetové služby
nebo instalace příslušného programu.
Služba je zneužívána pro zasílání
nevyžádaných, reklamních
a podvodných zpráv.
Nedostatečně bezpečné využívání
služby může mít negativní dopad na
počítač uživatele (například nechtěné
stáhnutí počítačového viru apod.).
Komunikace e-mailem není šifrována.

Video rozhovor
(např. Hangout či Skype)

Komunikace s využitím video přenosu
umožňuje i vnímání neverbálních projevů
(například intonace a síla hlasu nebo
výraz tváře).
Možnost realizace konferenčního hovoru,
tj. rozhovoru více osob mezi sebou.
Šetří čas i finance v případě, kdy
nahrazuje setkání lidí ze vzdálených míst.
V některých případech je možné
bezplatné využívání služby.

Nutnost registrace internetové služby
nebo instalace příslušného programu.
Zvýšené nároky na internetové
připojení.
Relativně nízké povědomí o této
službě.
Požadavky na vyšší počítačovou
gramotnost uživatele (instalace,
nastavení zvuku či videa atp.)

Sociální síť
(např. Google+, Facebook)

Komunikace prostřednictvím příspěvků
sdílených se skupinami lidí i s jednotlivci.
Snadné připojení odkazu, fotografie,
videa.
Možnost jednoduše zjišťovat, co známí
a přátelé dělají.
Možnost známé jednoduše vyhledávat.
Konverzace k tématu se odehrává
prostřednictvím komentářů.
Rychlé (až lavinovité či globalizované)
šíření dat.

Nutnost registrace v dané síti.
Je třeba dobře porozumět principům
sdílení a nastavit vlastní pravidla pro
to, co s kterou skupinou chci sdílet.
Některé internetové služby
automaticky zveřejňují informace
o aktivitě uživatele na jeho sociální
síti.
Nezanedbatelná rizika zneužití
vkládaných dat.
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