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V práci představujeme fenomén dnešní doby - internet 2. generace (web 2.0) a jeho
služby, které naplňují komunitní funkci internetu a spojují v sobě vše, co je na
internetu tak atraktivní. Tedy tvořivost, komunikaci, bezpečné sdílení informací a
spolupráci. Práce si dává za cíl tuto oblast internetu zmapovat a zjistit, jaké
podmínky ke vzdělávání vytváří. Dále si klade za cíl zmonitorovat využití těchto
služeb mezi mladými lidmi v ČR (se zaměřením na studenty PedF UK) pomocí
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1 Úvod
„Tyhle aféry každého jenom

otravují. Já bych všechny ty internety

a počítače

zakázala. "[1] Tato dnes již kultovní výpověď 72-leté důchodkyně Věry Pohlové,
bude letos slavit již 10. výročí a stala se jakýmsi symbolem restriktivního přístupu
к problémům informační společnosti [2]. Dalo by se říci, že tato věta Věru Pohlovou
proslavila a to díky speciálnímu způsobu, jakým se na internetu šíří podobné
informace. Na Facebooku má vlastní stránku а к tomuto datu přes 3000 fanoušků. [3]
Co je to ten Facebook? Jak se na něj dostala Věra Pohlová a proč? Čím je internet tak
jiný a tak atraktivní pro mladé lidi? Do jaké míry je ovlivňuje a odráží se na jejich
výchově a jejich dalším vývoji? V této práci se mimo jiné pokusím zodpovědět i tyto
otázky.
Fenomén internetu je dnes horkým tématem a zkoumá ho kdekdo. Jak ale zkoumat
něco, co se vám doslova mění pod rukama? Internet je takový. Mění se, roste, vyvíjí.
Žertuje se, že internet už je dnes v podstatě entita sama o sobě. Jeden způsob jak
internet zkoumat, je zjistit, jak nás vlastně ovlivňuje a mění, protože jsme to my, kdo
na oplátku ovlivňuje a mění internet.
Zdá se, že dříve či později, bude na internetu skoro každý, ať už dobrovolně nebo
protože to bude nutné k jeho práci nebo povinnostem. Podle výzkumů Českého
statistického úřadu z 2. čtvrtletí 2008 má aktivní připojení к internetu již 42%
domácností. Z toho se ze 2/3 jedná o domácnosti s dětmi.[4] Zajímavý fakt je, že
nejvíce internet využívají studenti (93% studentů jsou uživatelé internetu), osoby ve
věku 16-24 let (82%) a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (80%).[5] Je tedy
patrné, že internet se čím dál tím víc stává jedním z nástrojů a pomůcek výchovy
a vzdělávání dětí a mladých lidí-studentů. Je to součástí digitálního věku a vyplývá
z toho spousta pozitivních věcí, jakož i rizik. Příkladem může být například snadný
přístup ke spoustě informací, ale zároveň potřeba je umět najít a kriticky zpracovat.
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Momentálně jsou šířícím hitem tzv. „weby 2. generace" neboli „weby 2.0", které
naplňují komunitní funkci internetu a spojují v sobě vše, co je na internetu tak
atraktivní. Tedy tvořivost, komunikaci, bezpečné sdílení informací a spolupráci.
Tato práce se zaměří na tuto rychle se rozvíjející oblast internetu, pokusí se ji
zmapovat a prozkoumat s cílem zjistit, jaké podmínky ke vzdělávání vytváří.
Práce nejdříve představí teoretická východiska a definice internetu 2. generace, dále
se pokusí zmapovat existující služby webu 2.0 a popíše způsoby jejich využití
s přihlédnutím к jejich možnému vlivu na výchovu. Další sekce bude věnována
výzkumům vlivu internetových technologií na vývoj mladých lidí ve světě a naváže
vlastní výzkum pomocí dotazníkového šetření mezi studenty vysokých škol.
V závěru porovná výsledky našeho šetření s výsledky zahraničními a pokusí se
nastínit návrhy možných postupů dalšího zkoumání této problematiky.
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2 Teoretická východiska a definice
2.1 Definice internetu 2. generace
V úvodu již bylo naznačeno, že web 2.0 svou podstatou naplňuje komunitní funkci
internetu. Při pokusu o konkrétnější definici ale narazíme na problém, který vyplývá
ze samotné podstaty tohoto termínu, jehož obsah se, stejně jako internet, neustále
vyvíjí. Lépe než přesnou definicí je možno ho vyjádřit souborem klíčových slov či
hlavních charakteristik.
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Obr. 1 - Tag cloud - množina vzájemně provázaných klíčových slov [6]
Poprvé se tento výraz objevil, když se Tim O'Reilly a zástupci Medialive
International snažili v rámci brainstorming shodnout na názvu konference
pořádané v roce 2004 [7] a označení „Web 2.0" jim připadalo jako výstižný termín
zastřešující to, co měly společného dot-com projekty, které přežily slavný pád
internetových společností v roce 2001.[8]
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Tim O'Reilly ve svém původním článku mluví v souvislosti s popisem webu 2.0
o „změně přístupu", a v dalším pokusu o stručnou definici říká: „ Web 2.0 je revoluce
podnikání

v počítačovém

průmyslu

platformy

a pokus porozumět

způsobená přesunem

pravidlům

vedoucím

к chápání webu jako

к úspěchu na této

nové

platformě. Klíčovým mezi těmito pravidly je toto: tvořte aplikace, které budou díky
síťovému efektu s přibývajícím počtem uživatelů stále lepší. (Což jsem jinde nazval
„zapražení kolektivní inteligence.) " [9]
Podle Wikipedie [10] je definice webu 2.0 následující: Termín „Web 2.0" označuje
to, co někteří lidé považují za další fázi vývoje webu, včetně jeho architektury
a aplikací. Tato další fáze rozvoje webu se vyznačuje následujícími rysy:
•

změnou hypertextových stránek z izolovaných úložišť informací na zdroje
obsahující informace i funkcionalitu - stávají se tak platformou poskytující
webové aplikace koncovému uživateli.

•

sociální fenomén - tvorba a distribuce webového obsahu je dostupná
komukoliv,

otevřená

komunikace,

decentralizace

autorit,

sdílení

a znovuvyužití, a „trh jako konverzace"
•

více organizovaný a roztříděný obsah s propracovanější hyperlinkovou
strukturou

•

zvýšení ekonomické hodnoty webu tak, že přesáhne tu z doby internetové
horečky na konci devadesátých let

2.2 Charakteristické znaky
Bodů, které by konkrétněji popisovaly, co tedy web 2.0 znamená nebo jaké jsou
vlastnosti projektů do této kategorie řazených, by mohlo být v zásadě libovolně
mnoho. Bylo by proto záhodno nastínit alespoň ty nejzákladnější, či nejčastěji
uváděné./T/
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Dlouhý chvost
Long tail je označení dříve známé spíše ze statistiky a označuje tu vlastnost křivky
mocninného rozdělení, kde po krátké části obsahující málo jednotek s velkou
frekvencí výskytu následuje velké množství jednotek s malou frekvencí výskytu.
Dlouhý chvost (angl. The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of
More [11J) je kniha Chrise Andersona o tom, jak internet mění ekonomiku a kulturu
tím, že rozšiřuje zájem od globálních masových produktů s vysokým prodejem
к okrajovým produktům určených pro menšinu. V našem případě to znamená, že
nejčastější stránky na Internetu jsou ty málo navštěvované. Web 2.0 se ve svém
zaměření snaží postihnout celý internet včetně jeho okrajových částí.

a žlutá většinu stránek s malou

návštěvností

1. Data hrají klíčovou roli
Data nyní hrají klíčovou roli v tom, co jednotlivé aplikace od sebe odlišuje. Pro
výhodu nad konkurencí se proto vyplatí mít jedinečný neopakovatelný obsah.
2. Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu
То, со к danému obsahu přidají sami uživatelé je velmi důležité a danou aplikaci tak
odlišuje od přehršle podobných.
12

3. Automatický síťový efekt
Jen malá část uživatelů se bude obtěžovat tvořit vlastní příspěvky jen proto, aby
zvýšili hodnotu dané aplikace, pokud to nebude automatický důsledek používání
oné aplikace. Proto je dnes tolik nástrojů Webu 2.0 uživatelům volně dostupných.
4. Jen některá práva vyhrazena
Absolutní vyhrazení práv potlačuje experimentování a další použití. Zavedením co
nejméně restriktivních licencí se podporuje všeobecný rozvoj a síření aplikace.
5. Trvalá beta verze
Internetové aplikace nejsou pevné softwarové balíky, ale služby, které se neustále
vyvíjejí a mění za chodu v reakci na zpětnou reakci uživatelů.
6. Neomezuj, ale spolupracuj
Princip Web 2.0 je založen na sítí navzájem propojených služeb orientovaných na
data. Důraz je tedy kladen na maximální spolupráci nejen uživatelů, ale i aplikací
samotných.
7. Funkčnost nejen pro jediné zařízení
Minula doba, kdy se na internet šlo dostat pouze pomocí stolního počítače. Na
možnost propojení a přístupu přes různá zařízení by mělo být myšleno už při
navrhování a realizací internetových aplikací.
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3 Využití existujících služeb
Podle Chrise Dedeho [12] se s přibývajícími informačními a komunikačními
technologiemi vyvíjí i způsob edukace. Studentům i jejich učitelům je nyní
přístupna široká škála nových médií a technologií. Tyto technologie způsobují tři
zásadní věci: posouvají hranice toho, co se ve světě považuje za hodnotné znalosti
a dovednosti; tlačí na vývoj nových metod výučování a učení; a mění základní
vlastnosti studentů každého věku. S ohledem na to se prohlubují rozdíly v tom, jak
probíhá edukace na akademické půdě a jak probíhá mimo ní. Web 2.0 nabízí
nástroje, které by správným použitím mohly tyto rozdíly vyrovnat.
Dede rozděluje nástroje a technologie Webu 2.0 do tří kategorií. Kategorie
reprezentující možnosti, jak posílit (ať už individuálně nebo

kolektivně) lidské:

1. myšlení, 2. tvoření a 3. sdílení. Jednotlivé kategorie budou podrobněji rozvedeny
níže.
Snaha popsat veškeré existující služby webu 2.0 by byla nereálná, už jen proto, že
jich existuje takové množství, mění se a každou chvíli vznikají nové. Je možné tedy
alespoň představit ty nejznámější a nejvyužívanější webové služby.

3.1 Společné rysy
Služby internetu druhé generace mají několik konkrétních typických společných
znaků. Jedná se o možnost vyhledávání v obsahu; provázanost odkazy nejen v rámci
webu, ale i na další podobné stránky; sdílené autorství; označení „tágy" (česky
bychom řekli nálepky či visačky); možnost odebírat novinky pomocí RSS kanálu;
v neposlední řadě je to i možnost nadstavby a různých rozšíření.
3.1.1

RSS

RSS (z anglického Really Simple Syndication, či Rich Site Summary) stojí za
samostatnou zmínku, protože je to jeden z pilířů webů 2.0.
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RSS je formát určený pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci
obsahu. Tento formát (XML soubor) poskytuje obsah celého článku, případně jeho
část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. [13]
К využití RSS zdrojů (angl. feed) slouží tzv. RSS čtečka, což může být samostatná
aplikace (např. Bloglines), online služba (např. Google Reader) či součást běžně
rozšířeného software (např. internetového prohlížeče Firefox), která si RSS zdroj
dokáže automaticky ve zvolených časových intervalech stahovat a upozorňovat
uživatele na změny, které se v souboru objevily od poslední kontroly.

3.2 Technologie podporující myšlení
Podle Dedeho by se pod technologie podporující individuální i kolektivní myšlení
daly zařadit blogy, podcasty, vodcasty (video-cast), online diskusní fóra, wiki weby
a v neposlední řadě i technologie VoIP (internetová telefonie). Tyto nástroje
podporují myšlení právě proto, že se s jejich pomocí vytvářejí a sdílejí informace.
Samozřejmě tyto nástroje s sebou nesou i problémy. Ať už se jedná o otázku
korektnosti či hodnoty prezentované informace nebo obavy nad tím, zda se na
tvorbě podíleli všichni rovným dílem. Myšlení sice rozvíjet mohou, ale nikde není
zaručeno, že budou za tímto účelem využívány.
3.2.1

Blogy

Slovo blog vzniklo zkrácením z anglického „web log", což znamená webový zápisník
či deník. Je to webová aplikace spravovaná většinou jedním editorem (nevylučuje se
ale

participace

více

editorů)

umožňující pravidelné

publikování

příspěvků

komentujících různé dění, popisující různé události nebo obsahující různé materiály
jako obrázky či video. Tyto příspěvky jsou typicky řazeny nejaktuálnějším nahoru.
Produktem mnoha blogů jsou novinky či komentáře na nějaké konkrétní téma.
Dalším typem jsou osobní blogy, které fungují spíše coby online deníček. Typický
blog v sobě kombinuje text, obrázky, odkazy na další blogy. stránky a další média
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zaměřené na dané téma. Důležitou součástí je označení jednotlivých příspěvků
klíčovými slovy či štítky a možnost čtenářů komentovat jednotlivé příspěvky
interaktivní formou.
Drtivá většina blogů je primárně textových, ale některé jsou spíše postaveny na
grafice, videu či audiu (podcasty).
Za zmínku stojí služba Technorati (http://technorati.com/). což je asi nejrozsáhlejší
blogový katalog a vyhledávač umožňující vyhledávání podle různých kategorií
a klíčových slov, který monitoruje a indexuje již přes 133 milionů blogů. Čísla
ročního shrnutí stavu blogosféry publikované Technorati z roku 2008 /74/naznačují,
že blogování je velmi populární myšlenka, ale že opravdu pravidelně a aktuálně
bloguje jen cca 1% autorů (1,5 milion blogů s alespoň jedním příspěvkem za
posledních 7 dní). Zároveň podle počtu příspěvků evidovaných denně to vypadá, že
fenomén blogování se zpomaluje, jak naznačuje třetinový pokles v porovnání mezi
lety 2007 a 2008.
Posun lze spatřit v odklonu od samotného blogování a přechod na tzv. mikroblogování, které je zaměřeno na krátké (kolem 150 znaků), ale častější příspěvky,
jejichž téma se většinou točí kolem „co právě dělám?". Typicky je to například
update statusu na Facebooku, MySpace nebo populárním mikroblogovacím serveru
Twitter, jimž se práce bude věnovat později.
3.2.2

Podcasty

Podcast je forma blogu, kde se místo textu publikuje audio či video soubory, na které
autor odkazuje pomocí speciálně uzpůsobeného RSS. Ten pak specializovaný
program průběžně monitoruje a nové soubory sám stahuje a nahrává do uživatelova
osobního přehrávače. Tento systém by se dal připodobnit к rádiu, kde jsou však
jednotlivé pořady к dispozici ke stáhnutí a poslechu v libovolnou dobu.
Využití podcastingu pro výuku se přímo nabízí. Ať už se jedná o zajímavou formu
získávání informací к danému tématu či třeba výuku angličtiny. Problematice
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výukového využití podcastu se věnuje např. zahraniční blog Dana Schmita KidCast
(http://www.intelligenic.com/blog/).
3.2.3

Wiki

Wiki je označení webů, které umožňují uživatelům přidávat či měnit obsah dané
stránky online přímo v prohlížeči; v přeneseném smyslu se jako wiki označuje
software, který takovéto weby vytváří. Jedna z definičních charakteristik wiki
technologie je snadné vytváření a aktualizace stránek. Obecně není před přijetím
stránky prováděna žádná kontrola a většina systémů wiki je otevřena veřejnosti nebo přinejmenším komukoli, kdo má přístup na wiki server. [15]
moje diskusi

2

Přihlášení / vytvoření účtu

J«
Wikipedie
Wicipedi« (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipcdia; kombinace slov w i k i a
encyklopedie)

j e mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným)

WikipediE

obsahem, n a j e j í ž tvorbi spolupracuji dobrovolní přispívatelé z celého svita Jejím

Otevřená encyklopedie

cílem Je tvorba a celosvětové šíření volni přístupných encyklopedických informaci.

hledání
l
.__....
J ft пл I

Wikipedie existuje ve více než 2 5 0 jazykových verzích různého rozsahu, z nichž
___J
Hledat I

z h r u b a t ř e t i n a j e spiše symbolická.
Wikipedie j e jedním z projektů Nadace Wikimedia, s nimiž j e vzájemné provázána. Ke

navigace

koordinaci projektů slouží projekt Meta-Wiki.

•
•
•
•

Hlavní it rana
Portál Wikipedie
Aktuality
Pod lipou

takřka libovolný £ lánek může zmínit ( a r už pouze opravit překlep, zkorigovat vicnou

•
•
•
•

Poslední znrôny
Núhotbý č lónek
Nópovéda
Podpořte Wikipedi i

musí nezaujati prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by

Wikipedie funguje na principu tzv. wiki, což znamená, že nový Î lánek může vložit a
chybu, S lánek výrazni rozšířit nebo zcela přepsat) takřka kdokoli s přístupem na web.
Tato otevřenost ovšem s sebou nese také riziko nepřesnosti i i vandalismu. Jedním ze
základních pravidel prosazovaných uživateli Je tzv. nezaujatý úhel pohleduM - články
nikterý vydávaly za Jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnosti 2 ] údajů v
článcích j e uplatňován zejména u kontroverzních údajů a témat.

nástroje
•

O b s a h [skrýt]

O d k a z y je s e m

• Související zmäny
• Speciální stránky
• Verze k tisku
• Trvalý od<az
• Citovat stránku

v ч ,>4 т.

1 Historie a rozsah

-f-ir
< • -r. л , :

2 Jaz>kové verze
2.1 Poměr к počtu uïivatelij jazyka
3 Licencování obsohu

4 S o f t w a r e a technika
v Jiných Jazycích
• Afrikaans

4.1 Pomůcky k uiívání Wikipedie

Úvodní strana Wikipedie

í

3
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Obr. 3 - [16] Wikipedie, asi nejznámější online encyklopedie fungující na principu
wiki
Wiki fungují nejen ve veřejném webovém prostoru, ale i v intranetech škol i firem.
Princip otevřenosti a "kolektivní inteligence" je v řadě oblastí použití wiki
bezkonkurenční.
Zájemce o problematiku wiki odkáži na článek Jana Wagnera „Wiki v éře Web 2.0"
[17], kde je mimo jiné i seznam a minirecenze některých wiki stránek.
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3.2.4

VoIP

Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umožňující přenos
digitalizovaného

hlasu

prostřednictvím

počítačové

sítě nebo jiného

prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování

média,

prostřednictvím

internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.[18]
Nejenže telefonování přes internet šetří peníze, ale je to služba podporující
myšlenku webů 2.0, protože umožňuje snadnou online audio komunikaci v podstatě
kohokoliv s kýmkoli.
Známým programem využívajícím technologii VoIP je Skype, který kromě audio
přenosu zprostředkovává i přenos videa a službu IM (Instant Messaging, podobně
jako například ICQ). Výhody Skype objevili nejen obchodnicí, kteří pomocí něj
nabízejí online podporu svého produktu či výuku cizích jazyků, ale i rodičové, kteří
Skype používají jako prostředek komunikace se svými ratolestmi.

3.3 Nástroje podporující tvorbu
Tvorba v tomto kontextu je spíše chápána jako uchopení již existujícího obsahu
a přetvoření, uzpůsobení a znovuvyužití v rámci různých aplikací. Jedná se
především o sdílení různého obsahu jako jsou záložky (tzv. social bookmarking),
videa, audia, obrázků, dále různé spisovatelské workshopy, stránky s fanouškovskou
fikcí (tzv. fan fiction) a media mashupy. („Vezměte svoji myšlenku a sílu cizí
aplikace. To je mashup, česky míchanice." [19])
Tyto nástroje umožní studentům nejen myslet jako skupina, ale i uchopit již
existující zdroje a manipulovat s nimi v rámci úplně nové formy komunikace.
Všechny takové aktivity samozřejmě nabývají na hodnotě s tím, jak v nich roste
komunita.
Rizika, která s sebou přinášejí, zahrnují problematiku soukromí,
autorských práv či prosté přetížení a přehlcení informacemi.
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porušování

3.3.1

Záložky - Delicious.com a Digg.com

Delicious, dříve známá svou originální adresou Del.icio.us, je webová služba
umožňující ukládání, třídění, sdílení a objevování záložek (uživatelem uložených
internetových odkazů), což by se dalo shrnout pojmem „social bookmarking".
Delicious používá nehierarchický systém ke klasifikaci záložek pomocí libovolných
štítků (angl. tags). К dispozici je také souhrn všech záložek s daným štítkem, či
možnost vidět uživatele, kteří mají v záložkách daný odkaz. RSS feed je
samozřejmostí.
Zřejmá výhoda spočívá tedy nejen v možnosti přístupu к vlastním záložkám
odkudkoliv, ale též ve sdílení v rámci určité specifické skupiny.
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Obr. 4 - [20] Popular education Bookmarks na Ddelicious.сот
Dalším zástupcem zařaditelným pod pojem social bookmarking je Digg. Digg je
webová služba pro sdílení a objevování obsahu odkudkoliv na internetu, a to pomocí
zveřejňování odkazů, novinek a krátkých příběhů, o kterých pak uživatelé komunity
hlasují a komentují je. Pozitivní či negativní hlasování je základní funkcí Diggu
a ovlivňuje, které příspěvky se objeví či neobjeví na titulní stránce, či které se zařadí
do RSS feedu populárních odkazů.
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3.3.2

Hudba - Last.fm

Last.fm je internetové rádio, hudební encyklopedie a systém pro doporučování
hudby, který se spojil se sesterským produktem Audioscrobbler v srpnu 2005.
Systém automaticky vytváří profil hudebního vkusu každého uživatele a ukazuje
jeho oblíbené umělce a písničky na jeho osobní stránce. Potřebné informace získává
ze skladeb, které uživatel poslouchal pomocí stáhnutého Audioscrobbler pluginu
nainstalovaného do jeho hudebního přehrávače.
Uživatelé Last.fm mohou budovat svůj hudební profil použitím dvou metod:
posloucháním své hudební sbírky ve vlastním přehrávači s nainstalovaným
pluginem, nebo posloucháním Last.fm rádia, většinou pomocí přehrávače Last.fm.
Přehrané písničky se ukládají do databáze, ze které se sestavují žebříčky a hudební
doporučení. Uživatelské stránky také zobrazují nedávno hrané skladby, které jsou
dostupné i ve formě obrázku nebo XML dokumentů, a tak se dají zobrazit i na blogu
a osobních stránkách.
Doporučení se vytvářejí pomocí kolaborativního filtrovacího algoritmu, takže si
uživatelé mohou prohlížet seznamy umělců, které nemají ve svém vlastním profilu,
ale mají je v profilech jiní uživatelé s podobným hudebním vkusem. Last.fm také
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umožňuje ručně doporučovat umělce, písničky, nebo alba dalším uživatelům (pokud
jsou v databázi).[22]
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Obr. 6 - [23] Profil uživatele na last.fm
3.3.3

Video - YouTube.com

YouTube je největší internetový server pro sdílení filmových souborů, kde mohou
uživatelé nahrávat, sledovat, komentovat a sdílet videoklipy. Zatímco neregistrovaní
uživatelé mohou video pouze sledovat, registrovaní mohou neomezeně vkládat. Ke
každému účtu jednotlivých registrovaných uživatelů náleží vlastní „kanál", kde si
může kdokoliv prohlížet všechna videa, která daný uživatel nahrál. U kanálu je
možno se dokonce přihlásit k odběru, a dostávat upozornění, přibude-li nové video.
Před spuštěním YouTube v roce 2005 bylo jen málo jednoduchých a rychlých
způsobů, jak mohl průměrný uživatel počítače nahrát video na internet. Byl to právě
YouTube, se svým jednoduchým uživatelským rozhraním, kdo tuto možnost nabídl.
Dnes je sdílení videa jedním z nejdůležitějších aspektů internetové kultury. Od
9.10.2008 má YouTube i české rozhraní, což tuto službu zpřístupnilo komukoliv
v České Republice, kdo ji doposud nevyužíval z důvodu jazykové bariéry.
YouTube je nejvíce kritizováno za porušování autorských práv u videí, která
uživatelé nahrávají. Není totiž možné shlédnou a schválit každé video, dříve než se
nahraje. S tím souvisí nahrávání nevhodného obsahu (pornografického, násilného
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apod.). YouTube sice obě praktiky ve svých licenčních podmínkách zakazuje, ale
v praxi se to dá ohlídat nesnadno a v podstatě se spoléhá na samotné uživatele, že
nevhodný obsah označí. Z tohoto důvodu je YouTube v některých zemích dokonce
úplně blokováno.
V dnešní době lze pozorovat trend, kdy video pomalu nahrazuje psané slovo a stává
se preferovanou formou získávání informací. Podle jednoho článku publikovaného
v NY Times [24] už děti dokonce začínají YouTube používat jako jimi preferovaný
vyhledávač, co se informací týče. Teprve když na YouTube nenaleznou nic
vhodného, začnou hledat v jiných vyhledávačích jako je například dnes populární
Google.
Pokud bychom se zajímali o konkrétní využití YouTube ve výuce, nelze nezmínit
TeacherTube (http://www.teachertube.com/). TeacherTube byl spuštěn v březnu
roku 2007 a zaměřuje se na sdílení instruktážních videí vhodných pro výuku. Tyto
videa jsou orientována jak na učitele samotné, tak i na samotné žáky. Více viz článek
na Spomocnik.cz (http://www.spomocnik.cz/index.php7id document=2344).
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3.3.4

Obrázky - Flickr.com

Flickr je populární webová služba pro ukládání a sdílení obrázků (v poslední době
i videí). Fotografie lze popisovat, upravovat, označovat štítky, zařazovat do alb,
umístit do mapy a různých tématických skupin. Podle všech těchto charakteristik
lze fotografie na Flickru vyhledávat a následně komentovat, ukládat do oblíbených,
případně stahovat. К dalším funkcím patří např. RSS nebo možnost zobrazování
fotek z blogu.
Kouzlo Flickru spočívá též v tom, že u každé fotografie je vedená statistika o počtu
přístupů, komentářů a uložení do oblíbených, či o tom, z kterého vyhledávače či
stránky se prohlížející к fotce dostali.
Flickr umožňuje uživateli po nahrání fotografie zvolit, pod jakou licencí bude jeho
snímek šířen. Protože mnoho snímků uložených na této službě je šířeno pod licencí
umožňující další použití (Creative Commons), dalo by se říct, že do jisté míry plní
Flickr funkci fotobanky.

3.4 Nástroje podporující sdílení s následným zapojením
Třetí Dedeho kategorie se točí kolem fenoménu sociálních sítí a společně provedené
sociální změny. Výhoda sociálních sítí je ta, že spojuje dohromady rozdílné lidi
s různými zájmy. Slabá stránka přílišné socializace může spočívat v tom, že se nesdílí
nic moc intelektuálního. Společně provedenou sociální změnou se myslí použití
technologií к posílení ekologického smýšlení, lidských práv a dalších vždy
aktuálních problémů lidstva.
Participace v sociálních sítích s sebou nese jisté nároky. Člověk musí brát ohled na
to, co před zraky dané komunity dělá i kdo všechno je její součástí, což je jistě
dovednost, která se hodí i v normálním životě.
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3.4.1

Facebook.com

Facebook původně vznikl jako systém pro spolupráci a výměnu informací mezi
vysokoškolskými studenty. Pro svou velkou úspěšnost se postupem času (tedy asi od
roku 2004) stal neobyčejně populárním serverem a službou sociální sítě.
Umožňuje uživatelům sdružovat se v rámci skupin na základě příslušnosti například
ke stejné škole, firmě, ročníku nebo proto, že pocházejí ze stejné oblasti. Aplikace
obsahuje celou řadu nástrojů, které umožňují uživatelům ve stejné lokální síti
spolupracovat, počínaje společnou nástěnkou, přes kalendář, fotografickou galerii
a množství dalších funkcí.
Kromě tvorby sociálních sítí Facebook nabízí komunikaci mezi uživateli, sdílení
multimediálních dat, udržování vztahů a zábavu. Se svou více než

miliardou

přístupů měsíčně [26]je momentálně nejpopulárnější sociální sítí na světě.
Našla by se celá řada důvodů, proč se Facebook těší tak velké oblibě. Mimo
neutuchající inovace a možnosti v podstatě neomezeně rozšiřovat původní aplikaci
a zdokonalovat ji o nové funkce a doplňky (mashupy), je to i volitelností, kolik toho
o sobě zveřejníme a komu. Mezi další důvody může patřit například čistý a jednotný
vzhled, provázání na další sociální služby jako jsou YouTube, Last.fm, Flickr ad.,
pokročilé sdílení fotografií včetně možnosti komentářů a označování přátel, či
přístup na Facebook z mobilu. Poslední bariéra širokého rozšíření v ČR padla
v červnu 2008, když se Facebook lokalizoval do češtiny.
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Obr. 8 - [27] Ukázka domovské stránky uživatele na Facebooku.
3.4.2

MySpace.com

MySpace - „místo pro přátele" - je další příklad sociální sítě. Vyznačuje se
interaktivní a uživateli tvořenou sítí přátel, osobními profily, blogy, skupinami
a videi či muzikou pro teenagery i dospělé po celém světě. Tento výčet samozřejmě
není vyčerpávající. MySpace je nejpopulárnější sociální sítí v USA, kde se dokonce
v roce 2006 stal nej navštěvovanějším webem vůbec. [28]
Kromě běžných uživatelů je nejvýraznější samostatnou částí MySpace Music, která
je v ČR asi nejznámější. Vzhledem к systému unikátních a zároveň snadno
zapamatovatelných adres lze relativně bez problému zjistit, zda má ten který
hudebník či skupina svoji stránku. Právě hudební část MySpace výrazně pomohla
rozšíření této aplikace, když ji objevily skupiny snažící se ukázat svou tvorbu. Jejich
fanoušci je následovali, a nakonec se MySpace rozšířil do celého světa.
3.4.3

Twitter.com

Twitter je typický představitel tzv. mikro-blogování v sociální síti. Služba umožňuje
uživatelům psát a číst krátké vzkazy, známé pod termínem „tweets" (anglický termín
pro pípání). Tweety jsou dlouhé maximálně 140 znaků a kromě toho, že se zobrazí
na stránce profilu daného uživatele, jsou poslány všem, kdo se přihlásili к odběru 25

ať už formou SMS, RSS či speciálních aplikací. Twitter je někým označován jako
„SMS internetu" [29] a je populární především díky tomu, že к zaslání tweetu není
třeba navštěvovat samotnou stránku Twitter, ale lze tak učinit skrz širokou škálu
aplikací či webových služeb.
3.4.4

Ning.com

Ning je online platforma pro snadné a rychlé vytváření vlastních sociálních sítí
s konkrétním zaměřením. Je na webu к dispozici od roku 2005. Nabízí možnost
vlastního grafického designu, specifický výběr poskytnutých prvků a v podstatě
plnou kontrolu obsahu. Stejně jako další podobné stránky spojené s fenoménem
Webu 2.0 zažil Ning rychlý nárůst - na konci roku 2007 bylo s jeho pomocí
vytvořeno 144 000 sociálních sítí, na konci roku 2008 již toto číslo překročilo
700 000. [30]
Za zmínku stojí stránka Ning in Education (http://education.ning.com/), která
sdružuje komunitu učitelů používající Ning к vytvoření výukových sociálních sítí.
Zajímavý projekt vytvořený s pomocí Ningu je také sociální síť Classroom 2.0
(http://www.classroom20.com/), jež se specializuje na užití Webu 2.0 a technologií
pro spolupráci ve výuce.
3.4.5

České sociální sítě v kontextu světových

Obecně zahraniční weby 2.0 u nás nejsou tolik úspěšné kvůli jazykové bariéře,
к většímu rozšíření většinou dojde po lokalizaci do češtiny. To se stalo v případě
Googlu i v případě Facebooku.
Rozšíření Facebooku v ČR po jeho lokalizaci začalo stabilně narůstat a od roku 2009
je jeho nárůst tak rapidní, že se v brzké době předpokládá absolutní dominance
v oblasti českých sociálních sítí. Facebook předběhl v návštěvnosti LíbímSeTi.cz
a polučáci.cz již v únoru 2009 a na Lidé.cz v době psaní této práce již nebezpečně
dotahuje.
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• spoliizdci.cz

•
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•
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Obr. 9 - [31] Graf denních unikátních přístupů na stránky sociálních sítí v ČR
Úspěšnost Facebooku není typická jen pro Českou Republiku, ale odráží celosvětový
trend, kde Facebook předehnal MySpace na přelomu roku 2008/2009. Za zmínku
stojí i stoupající popularita Twitteru, který má neuvěřitelný 1200% roční nárůst.
U Facebooku je to "pouze" 200% Proto lze mezi těmito weby v blízké budoucnosti
očekávat tuhý souboj o prvenství.
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Obr. 10 - [32] Graf unikátních návštěvníků na stránky sociálních sítí z celého světa

3.5 Virtuální prostředí (SecondLife.com)
Multiuživatelské virtuální prostředí (MUVE) integrují počítačovou grafiku, zvukové
simulace a princip síťové komunikace tak, aby co nejlépe simulovaly zkušenosti
reálného světa a zprostředkovaly interakci mezi vícero uživateli ve sdíleném
trojdimenzionálním virtuálním světě. V oblasti elektronického vzdělávání mohou
být tyto aplikace použity pro cvičení, simulaci reálných situací, výuku, virtuální
setkání, konference apod. Rozdíl mezi tradičními komunikačními nástroji a MUVE
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spočívá zejména v umožnění simulace reálného prostředí prostřednictvím 3D
grafických objektů, 3D grafické reprezentace každého uživatele (avatara) a virtuální
komunikace „tváří v tvář" v reálném čase. [33]
Second Life (SL) je 3D virtuální svět vyvíjený firmou Linden Research, který od
svého vzniku v roce 2003 explozivně roste; na začátku roku 2008 byl obydlen více
než dvanácti miliony obyvateli. Je to paralelní virtuální svět, ve kterém jeho
obyvatelé žijí - komunikují spolu a potkávají nové přátelé, budují cokoli je napadne,
poznávají nová místa, nakupují, vzdělávají se, chodí na přednášky, baví se
v kavárnách a barech, tančí na diskotékách. [34]Dalo by se říci, že žijí „druhý" život.
SL jako virtuální prostředí může plnit více funkcí. Pro někoho plní úlohu sociální
sítě, pro někoho je to čistě forma odreagovaní, relaxace a hry nebo možnost být
někým jiným. Nezanedbatelnou část tvoří uživatelé, kteří chtějí něco vytvořit,
vydělat peníze či se vzdělávat.
Velmi progresivní oblastí v SL je právě vzdělávání. Možnost setkávání lidí různých
národností, kultur i sociálního postavení umožňuje zakládání zcela nového druhu
komunit. Výměna znalostí probíhá snadněji než v reálném světě. Řada univerzit,
škol i firem objevila možnosti, které jim SL nabízí a vytváří zde své virtuální
kampusy, prezentační místnosti či pořádá vzdělávací kurzy.
Problematice vzdělávání prostřednictvím světa Second Life se zabývá blog SLED
(http://www.sl-educationblog.org/).
Dalším

známým

příkladem

MUVE

je

například

Active

Worlds

(http://www.activeworlds.com/).

3.6 Google - http://www.google.com/
Poslední kapitola v této sekci je věnována americké společnosti Google, jejíž
produkty se plošně prosazují. Založena byla roku 1998 a během posledních let se
stala zcela nepřehlédnutelnou. Její raketový růst stále pokračuje.
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Růst Googlu s webem 2.0 úzce souvisí. Nejen že celkové jeho fungování vychází do
značné míry z aktivity uživatelů, ale týká se to i modelu AdWords, hlavního příjmu
společnosti. Dále pak celá řada produktů Google zcela nepochybně patří do kategorie
web 2.0: Orkut, Google Maps, Google Does, Google Reader, Google Video a další.
Společnost také koupila některé úspěšné služby a integrovala je do svého portfolia.
Nejvýznamnější byla v říjnu 2006 koupě YouTube, ale významné bylo i převzetí
společnosti Pyra Labs provozující jednu z nejrozšířenějších služeb pro provoz blogů,
blogger.com v roce 2003 nebo firmy Upstartle a jejího produktu Writely, z nějž se
vyvinul Google Does, na jaře 2006.
Google, jako

hnací

síla webu

2.0 [7] vykazuje většinu

výše

zmíněných

charakteristických znaků. Poskytuje především služby, individualizuje své produkty,
využívá dlouhý chvost nejen ve vyhledávání, ale zejména ve své obchodní strategii
(obrovské množství jeho zákazníků by si nemohlo klasickou reklamu dovolit)
a neustále mění a inovuje svoje produkty.
Ačkoliv

naprostá

a AdWords/AdSense

většina

příjmů

(cílená reklama

Googlu

je

spojena

s vyhledáváním

podle vyhledávání či obsahu

stránky),

a vyhledávání zůstává hlavní částí výzkumu a vývoje, aktivity společnosti se
zaměřily i směrem к web 2.0 projektům.
3.6.1

Google Maps - http://maps.google.com/

Google Maps patří к nejznámějším web 2.0 aplikacím z dílny Googlu. Zobrazuje
klasickou i satelitní mapu a umožňuje po ní jednoduchý pohyb, změnu měřítka
a nově i například vyhledávání spojení mezi dvěma body.
Popularita Google Maps vděčí za možnost ji zdarma použít a přizpůsobit (mashup)
pro vlastní účely. Vzniklo tak tisíce služeb, které Google Maps nějakým způsobem
individualizují.
Seznam mashupů specializovaných

na mapy lze najít například na stránce

Programmable Web (http://www.programmableweb.com/tag/mapping),
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dokonce

existuje

i neoficiálni

blog

Google

Maps

Mania

(http://googlemapsmania.blogspot.com/) který si dal za cíl sledovat stránky, mashupy
a nástroje ovlivněné Google maps.
Některé konkrétní Google maps mashupy:
•

Kulturní mapa Prahy (http://www.prague-spot.com/prague-map)
o

•

Realitní vyhledávač (http://www.mapmap.cz/)
o

•

Mapa turisticky zajímavých míst v Praze pro zahraniční návštěvníky.

Vyhledávač nemovitostí pomocí interaktivní mapy.

Frappr (http://www.frappr.com/)
o

Frappr napomáhá budování sociálních kontaktů uvnitř skupiny lidí,
kteří mají nějaký společný zájem.

•

FluTracker (http://flutracker.rhizalabs.com/)
o

3.6.2

FluTracker mapuje rozšíření H1N1 prasečí chřipky po světě.

Google Reader - http://www.google.com/reader/

Online RSS čtečka, ve které je možné organizovat svoje zdroje do kategorií,
exportovat a importovat seznam kanálů, sledovat novinky ve dvou verzích náhledů
ad.
3.6.3

Google Video - http://video.google.com/

Tato služba nabízející video hosting v porovnání s konkurencí nijak výrazně
neuspěla (tzn. nedominovala trh jako se u Google produktů stalo zvykem). Google
nakonec koupil YouTube a rozhodl se, že Google Video bude především
meta-videovyhledávačem.

30

3.6.4

Google Docs - http://docs.google.com/

Jedná se o online aplikace zastávající funkci textového procesoru, tabulkového
procesoru, tvorby prezentací a dotazníků. Důležité na této službě je, že dovoluje
online editaci, spoluprácí a sdílení s dalšími uživateli současně. Dokumenty se dají
buď importovat či vytvořit přímo v aplikaci.
3.6.5

Google Wave - http://wave.google.com/

Google Wave je žhavá novinka, která byla poprvé představena na Google I/O
konferenci 28. května 2009 [35] a do plného provozu má být uvedena ještě na
podzim tohoto roku. Jedná se o dynamickou webovou komunikační a kolaborační
platformu kombinující funkce emailu, chatu, wiki a sdílení obrázků.
Tato super-aplikace má velký potenciál změnit tvář online vyučování právě díky
možnosti týmové spolupráce v reálném čase a širokou paletou prostředků, které
urychlí komunikaci a učiní ji více interaktivní a skutečnou.
Díky otevřenému API budou moci do Google Wave přidávat vlastní aplikace i třetí
strany.
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4 Výzkumy v zahraničí
V zahraničí už nějakou dobu probíhají výzkumy o tom, jak internet a internetové
technologie ovlivňují nás i svět kolem nás a vznikají teorie, které se tento vliv snaží
vysvětlit. Po funkční a technické stránce současný vývoj nejlépe vystihuje tzv. Cloud
computing (http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud computing). Vliv technologií na
výukový proces má přímou souvislost s odlišnostmi přicházejícími s tzv síťovou
generací.

4.1 Nejmladší generace na Internetu
Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA podle Pew Internet & American Life
Project z roku 2005 [36] a 2007 [37]
"Použití webu 2.0 - ať už se jedná o blogování, účast v sociální síti či tvorbu
digitálního obsahu - je ústřední bod v životě pro mnoho teenagerů. "
Až 93% všech teenagerů vůbec používá internet a více než kdy jindy jej považují za
prostředek sociální interakce - místo, kde mohou sdílet své výtvory, vyprávět
příběhy a dozvídat se stále něco nového
V minulé době (web 1.0) byl podíl tvůrců online obsahu připodobitelný к pyramidě:

Z

\

A

1%

tvůrců obsahu

10%

se aktivně podílí

100%

konzumentů

Obr. 11 - [38] Pyramida tvorby online obsahu podle

B.Holowitze

Podle statistických údajů z roku 2005 bylo v USA 57% a v roce 2007 již 64% všech
teenagerů na internetu tvůrci nějakého obsahu - vytvořili web, provozovali blog,
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vystavili vlastní umělecké dílo, fotografii, příběh či video nebo jen použili a smíchali
stávající obsah do svého vlastního originálního výtvoru.
Další získané poznatky ukázaly, že
•

39% online teenagerů na internetu sdílí své výtvory (obrázky, fotky,
povídky či videa) - nárůst z 33% v roce 2005

•

33% tvoří nebo pracují na webové stránce pro kamaráda či někoho jiného
nebo v rámci školního projektu - nezměněno oproti roku 2005

•

28% teenagerů vytvořilo svůj online deníček či blog. V roce 2005 to bylo
pouze 19%. Tento nárůst mají na svědomí především dívky, které výrazně
převyšují chlapce v tvorbě blogů, 49% online teenagerů pak čtou blogy
ostatních - nárůst z 38% z roku 2005

•

27% udržuje své vlastní osobní webové stránky - nárůst z 22% z r.2005

•

26% kombinuje stávající obsah do svého vlastního originálního výtvoru,
nárůst z 19% z roku 2005

•

64% online teenagerů, nebo 59% všech teenagerů vůbec dělá alespoň jednu
z pěti výše jmenovaných tvořivých aktivit

Kromě tvorby obsahu:
•

55% online teenagerů si vytvořilo profil v nějaké sociální síti jako je
Facebook či MySpace

•

47% online teenagerů nahrálo fotky někam, kde je mohou vidět ostatní
(a většinou od nich také obdrží nějaké komentáře), ačkoliv nějakým
způsobem omezí, kdo všechno k nim má přístup

•

14% online teenagerů nahrálo na internet vlastní video a 57% videa prohlíží
(převážně na Youtube), zde vedou především chlapci

Výzkum z roku 2007 také ukázal, že blogeři vynikají mezi ostatními jako tvůrci
obsahu.
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Online teenageři

Online teenageři

s blogem

bez blogu

66%

29%

40%

20%

53%

17%

54%

25%

Co

Sdílejí vlastní výtvory (kresby, povídky, fotky
či videa)
Použijí a smíchají stávající obsah do svého
vlastního originálního

výtvoru

Vytvořili si osobní webovou stránku
Vytvořili nebo pracovali na webových
stránkách pro kamaráda či školní projekt

Tab. 1 - Pew Internet & American Life Project survey of teens and parents, OctoberNovember 2006.

4.2 Generace online v roce 2009 [39]
Mladí lidé ve věku 18-32, kteří vyrostli v informačním věku, jsou přezdíváni síťovou
generací. Ale přestože jsou tito "digitální domorodci" zdatnější v inovativním použití
technologií, některé způsoby využití internetu stále ještě převládají u starší generace.
Rok narození, stáří
v r.2009

% z celkové dospělé
populace

% ze všech lidí
používajících internet

1977-1990, 18-32 let

26%

30%

1965-1976, 33-44 let

20

23

1955-1964, 45-54 let

20

22

1946-1965, 55-63 let

13

13

1937-1945, 64-72 let

9

7

-1936, 73+ let

9

4

Tab. 2 - Jednotlivé generace na internetu [39]
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Více než polovinu internetové populace tvoří mladší generace mezi 18-44 lety. Starší
populace ale nezahálejí a jejich počty na internetu rostou, stejně jako jejich online
aktivity.
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Obr. 12 - Američané online podle věku [39]
Instant Messaging (zkratka IM, rychlé posílání zpráv neboli chatování např. pomocí
ICQ), sociální sítě a blogování jsou coby komunikační prostředek na rychlém
vzestupu, avšak nejpopulárnějším nástrojem i nadále zůstává email, především
u starších generací. Například ve věkové skupině 64+ používá email 74% uživatelů,
což tuto činnost činí zdaleka nejpopulárnější. Oproti tomu

u teenagerů došlo

u použití emailu к poklesu z 89% na 73%.
U teenagerů (12-17) a generace 18-32 let převládá využití internetu pro zábavu a pro
komunikaci s přáteli a rodinou. Z toho teenageři výrazně preferují zábavu formou
online videí, online her a virtuálních světů, zároveň s oblibou stahují hudbu
к pozdějšímu poslechu. Společně tato mladá generace v porovnání se staršími
uživateli internetu více čte a píše blogy, používá sociální sítě ke komunikaci
a udržování kontaktů s přáteli a také si více posílá zprávy prostřednictvím IM.
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К nejoblíbenějším aktivitám teenagerů na internetu patří hraní online her (78%)
a posílání emailů (73%).
Starší generace využívají internet méně pro zábavu a socializaci a více jako
prostředek

pro

vyhledávání

informací,

emailování,

nakupování

a

online

bankovnictví. Specifikem starší generace je vyhledávání informací ohledně svého
zdraví, náboženství a návštěva stránek státní správy.
Některé činnosti, které byly dříve dominantou buď pro mladší či pro starší generaci,
jsou nyní využívány více nastejno. Patří k nim stahování videa, rezervace týkající se
cestování a vyhledávání pracovních příležitostí.
Podrobné rozdělení online aktivit podle věku je v Příloze 1.

4.3 Síťová generace
V poslední době lze pozorovat jako běžný jev, že znalosti a schopnosti dětí jsou
v určitých aspektech na vyšší úrovni než u jejich rodičů. V této souvislosti mluvíme
o vzniku tzv. Síťové generace (Net Generation). [40] Je to generace dětí, kteří jsou
odmalička obklopeni síťovými technologiemi a jejich užívání je pro ně zcela
přirozené a leckdy neuvědomělé.
Jaké vlastnosti má síťová generace zkoumá celá řada teoretiků, například B.Horovitz
(Creators, Synthesizers, and Consumers), A.Lenhart (Teen Content Creators and
Consumers), M.Madden (Young and wired), D.Oblinger (Is It Age or IT: First Steps
Toward Understanding the Net Generation), M.Prensky (Digital Natives, Digital
Immigrants) a další.
Zásadní rozdíly mezi starší a síťovou generací lidí by se daly shrnout v následující
tabulce.
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Starší generace

Síťová generace

•

běžné tempo

"

nespojité tempo

•

mono-tasking

•

multi-tasking

•

lineární přístup

"

nelineární přístup

•

zpracování jedné informace naráz

•

přerušované zpracování informací

•

vnímání čtením

•

ikonické vnímání

•

samostatnost

•

propojenost

•

ctižádostivost

•

spolupráce

•

pasivní

•

aktivní

•

učení a hraní odděleno

•

učení hraním

•

klid

•

stále ve střehu

•

realita

•

fantazie

•

technologie jako nepřítel

•

technologie jako přítel

Tab. 3 - [41] Tabulka shrnující rozdíly mezi starší a síťovou generací podle

B.Brdíčky

Jak je z tabulky patrné, způsob práce s technologiemi zjevně ovlivňuje vývoj myšlení
a formuje přístup к řešení problémů.
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5 Vlastní výzkum použití webu 2.0 mladými lidmi
„Je to výzkum

zabývající se aktuální problematikou

a jsem zvědavá na jeho

výsledky:-)" (tato a další následující citace jsou použity z odpovědí na dotazník)
Cílem této práce je ověření toho, do jaké míry odpovídá vývoj v zahraničí, vývoji
u nás. Proto byl v období mezi listopadem 2008 a březnem 2009 realizován vlastní
ověřovací výzkum vlivu internetových technologií na vývoj mladých lidí formou
online dotazníku s názvem "Jak využíváte služby Internetu „druhé generace"?" (viz
Příloha 2). Dotazník se orientoval na mladé lidi ve věku 18-251et, především na
studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odkaz na dotazník byl
hromadně šířen mezi spolužáky a známé pomocí online komunikačních prostředků
a technologií (email, sociální sítě, IM) a jeho vyplnění bylo dobrovolné. Před
samotným puštěním dotazníku do oběhu byl proveden předvýzkum na malém
vzorku dotazovaných a na jeho základě byl dotazník dopracován do konečné
podoby.

5.1 Věk a pohlaví respondentů
Na 13 otázek odpovědělo celkem 59 respondentů, z toho 14 mužů (24%) a 45 žen
(76%). Jejich průměrný věk byl 23,32 z intervalu 16 až 35.
Věk respondentů odpovídal záměrům průzkumu. Jejich počet, složení a způsob
výběru však nedovoluje výsledky zcela zobecnit na celou populaci mladých lidí.
Rozhodně je ale možné výsledky považovat za relevantní pro vysokoškoláky budoucí pedagogy pracující s internetem.
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Věk
7%
5%

5%
ir-—

8%

10%

15%

17%
23%
10%

Graf 1 - Podrobné rozdělení věku respondentů

5.2 Zaměstnání respondentů
Z celkového počtu respondentů bylo 8 pracujících (14%) a 51 studentů (86%),
přitom 17 studentů (29% ze všech respondentů a 33% všech studentů) přiznalo, že
při studiu zároveň i pracují vesměs na částečný úvazek.

29%

Graf2 - Rozdělení respondentů podle
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zaměstnání

5.3 Čas strávený na internetu
Více než polovina (57%) respondentů tráví na internetu týdně více než 10 hodin
a 37% dokonce 16 hodin a více, což je průměrně více než 2 hodiny denně. Je
zajímavé, že zatímco muži odpovídali 16 hodin a více ve většině případů (71%)
a zbytek u nich připadl na 6-15 hodin, u žen byly odpovědi vyvážené pro všechny
odpovědi, kde nejdelší dobu týdně na internetu jich strávilo jen 27%.
Vzhledem к množství času, který dnešní mladý člověk stráví na internetu, by bylo
vhodnější, kdyby se dotazník zaměřil na čas strávený na internetu denně.

14%

37%

20%
Graf3 - Odpovědna otázku „Kolik času týdně strávíte na Internetu?"

5.4 Použití internetu v konkrétních oblastech
Další část dotazníku zjišťovala, к čemu konkrétně respondenti používají internet na
škále 1 (nikdy) až 5 (velmi často). U mužů vycházel aritmetický průměr (dále jen
průměr) stejný či vyšší ve všech oblastech. Odpovědi se lišily podle toho, kolik daní
respondenti tráví času na internetu. Výrazně nejmenších průměrů dosahovali
respondenti, kteří na internetu tráví nejméně času (2 a méně hodin týdně). Další
větší zápornou odchylku od průměru tvořila skupina respondentů, kteří stráví na
internetu 6-10 hodin týdně. Tato skupina zaostávala za celkovým průměrem ve
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všech oblastech až na jednu a to využití internetu pro práci, kde se umístili na
prvním místě s průměrem 3,91. Tento jev by snad bylo možno vysvětlit tak, že podíl
pracujících v této skupině byl velmi vysoký, což by vysvětlovalo jejich vedení
v použití internetu pro práci. К zjištění, zda výrazný podíl pracujících v této skupině
je náhoda nebo to má souvislost není dostatek dat.
5.4.1

Zábava a rozptýlení

Pro zábavu a rozptýlení se internet používá průměrně často (průměr 3,37). Muži
přitom častěji (4,00) než ženy (3,18). Nejvíce (3,86) pak internet pro zábavu
a rozptýlení používá skupina, která tráví na internetu nejvíce času (16 hodin a více).
5.4.2

Práce

Častěji než pro zábavu se internet používá pro práci (3,49). U mužů stejně často
(4,00) jako pro zábavu a jsou to tedy ženy, které na internetu více pracují (3,33) než
se baví (3,18). Nejčastěji (3,91) na internetu pracuje skupina respondentů, která na
internetu tráví 6-10 hodin týdně.
5.4.3

Škola a studium

Využití internetu pro školu a studium je druhé nejčastější (4,34) a zhruba stejně časté
u mužů (4,21) i u žen (4,38), Nejčastěji (4,67) pak na internetu studuje skupina, která
zde stráví 3-5 hodin týdně.
5.4.4

Hledání informací

Hledání na internetu se věnují respondenti nejčastěji (4,64) ze všech zmíněných
oblastí činností a to stejně muži i ženy. Nejvíce (4,86) na internetu hledá informace
skupina, která zde tráví i nejvíce času celkově.
5.4.5

Komunikace

Třetí nejčastější činnost na internetu je komunikace (4,19), pro muže je to dokonce
druhá nejčastější aktivita (4,43), častější než u žen (4,11).
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Stejně jako je tomu

u hledání informací, nejčastěji (4,73) internet ke komunikaci využívá skupina, která
na internetu stráví nejvíce času.
5.4.6

Navazování a udržování vztahů

Nejméně často (s průměrem 2,83) se používá internet к navazování a udržování
vztahů, přitom muži (průměr 3) používají internet к tomuto účelu o trochu více než
ženy (2,78). Nejčastěji (3,17) pak na internetu navazuje a udržuje stávající vztahy
skupina, která zde stráví 3-5 hodin týdně.

5.5 Výhody internetu a jeho hlavní užitek
Nejčastěji zmiňovanými výhodami internetu je levná a jednoduchá komunikace
a spolupráce i na velké vzdálenosti mezi přáteli nebo kvůli škole, zaměstnání či
obchodu, a to nejčastěji přes email, sociální weby, ICQ a Skype; a rychlý a snadný
přístup к mnoha aktuálním informacím, datům a zahraničním zdrojům, často pro
studijní účely, a to vše z pohodlí domova nebo kdykoliv a odkudkoliv s připojením
na internet. Byla ale zmíněna i nutnost к získaným informacím přistupovat kriticky.
Další častý užitek respondenti spatřovali v nákupu, vyhledávání a srovnávání
produktů a služeb online a internetovém bankovnictví.
Užitek internetu jako zdroje zábavy byl zmíněn minimálně, a to ve spojení se
sledováním TV, filmů a seriálů. Přitom z předešlé sekce dotazníku vyplynulo, že pro
zábavu je internet využíván průměrně často. Nesrovnalost lze vysvětlit tak, že mnozí
si neuvědomují užitečnost zábavy, odreagování a relaxace pro celkovou psychickou
i fyzickou pohodu člověka.
Odpovědi byly v naprosté většině pozitivní, jediný výrazně skeptický postoj zaujala
respondentka, která tráví na internetu 2 a méně hodin týdně:
nespatřuji žádné výhody. Lidi jsou na něm zbytečně

závislí - společnost je

internet a počítač používat. Já osobně bych internet i počítač zrušila.
bez nich byla lepšia kvalitnější. "
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„Vinternetu
nutí

Komunikace

5.6 Využití služeb internetu 2. generace
Drtivá většina (93%) respondentů využívá služby internetu 2. generace. Ti, kteří
tyto služby nevyužívají, jsou ženy, které tráví na internetu do 10 hodin týdně.

93%

Graf 4 - odpovědna otázku „ Využíváte služby Internetu 2. generace?"
5.6.1

Sociální sítě

• neznám žádné či nepoužívám • používám pasivně (čtu)
• používám aktivně (i přispívám)

Graf5 - odpovědna otázku „Vy a sociální sítě" - použití
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Twitter, Linkedl,
Plaxo, Lidé.cz ad.

Spolužáci

FaceBook

MySpace

LibimSeTi

Ш 2

10

15

20

25

30

35

40

Graf 6 - odpověď na otázku „Vy a sociální sítě"
5.6.2

Služby pro sdílení a hodnocení obsahu

Většina respondentů se shodla na pasivním využívání YouTube. Další populární
volbou byly weby pro sdílení obrázků, ať už se jednalo o Flickr, Picasaweb, český
Rajce.net či další.

24%

67%

• neznám žádné či nepoužívám • používám pasivně (čtu)
• používám aktivně (i přispívám)

Graf 7 - odpovědna

otázku „Vy a služby pro sdílení a hodnocení obsahu " - použití
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Picasaweb,

^ ^ ^ ^

CSFD.cz, ad.

Del.icio.us

H2

YouTube

50

Podcasty

[8

Last.Fm

Flickr

•
10

Graf 8 - odpovědna
5.6.3

20

30

40

50

60

otázku „Vy a služby pro sdílení a hodnocení obsahu "

Wiki

Zde, ještě výrazněji než jak tomu bylo u YouTube, jasná většina respondentů pasivně
využívá Wikipedii.

7%

5%

88%

• neznám žádné či nepoužívám • používám pasivně (čtu)
• používám aktivně (i přispívám)

Graf 9 - odpovědna otázku „Vy a
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wiki"-použití

u

10

20

30

40

Graf 10 - odpověď na otázku „Vy a wiki"
5.6.4

Blogy

• neznám žádné či nepoužívám • používám pasivně (čtu)
• používám aktivně (i přispívám)

Graf 11 - odpovědna otázku „Vy a blogy"
5.6.5

Diskusní a chatovací služby či aplikace

Aktivní využívání IM (Instant Messaging) služeb jako ICQ. se stále drží velké
popularity, využití aplikací pro přenos hlasu a videa jako je například Skype už ale
začíná dotahovat.
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•

n e z n á m ž á d n é či nepoužívám •

•

p o u ž í v á m a k t i v n ě (i p ř i s p í v á m )

používám pasivně (čtu)

Graf 12 - odpověď na otázku „Vy a diskusní a chatovací služby či aplikace" - použití

Aplikace pro přenos
1

hlasu a/nebo videa

32

(Skype,...)
Instant Messaging
systémy (ICQ, AIM,

45

Yahoo, MSN...)

Chaty (xchatapod.)

Diskusní servery (Nyx,
Slashdot, 4chan)
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Graf 13 - odpověď na otázku „Vy a diskusní a chatovací služby či aplikace"
5.6.6

Jiné služby webu 2.0

Mezi další služby webu 2.0, které v dotazníku nebyly zmíněny, ale uživatelé je
uvedli, patří především Google Apps a pak další jako Ping.fm, Microsoft Live,
Wordpress, Pandora.com, bandzone.cz, online aukce a nákupy, Citeulike.org ad.
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5.7 Splnění očekávání

8%

• Ano • Ne • Nedokáži posoudit

Graf 14 - odpověď na otázku „Splnily tyto služby Vaše očekávání, když jste je začali
používat?"

5.8 Jak se weby 2.0 šíří
Užívání webů 2.0 se šíří především na doporučení kamarádů a rodiny, tedy přesně
v duchu jejich základních principů.

až z tohoto dotazníku

№
l4

z rozcestníku

И 18

náhodou

-

sami aktivním
hledáním

—и22

od přátel či rodiny

1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Graf 15 - odpověď na otázku „Jak jste o těchto službách dozvěděli?"
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5.9 Konkrétní užitek webu 2.0
Často uváděným osobním užitkem bylo navázání dávno ztracených kontaktů s lidmi
z minulosti nebo velmi vzdálenými, či využití wiki při učení, výuce nebo
к vypracování referátů do školy. Dále pak к nalezení práce, doučování či jiné osoby
konkrétního zaměření na doporučení ostatních.
Zde jsou některé zajímavé reakce na dotaz „Dokázali byste si vybavit konkrétní
případ, kdy jste díky používání některé výše jmenované služby zaznamenali osobní
přínos?"
•

„Díky diskusi na beremese.cz (byť si o to úrovni debat tam myslím své) jsem
se dozvěděla o skvělém oddávajícím a sehnala levné místo na oslavu. "

9

„Když jsme naši hudební skupinu začali prezentovat na webových
a ještě zmíněném

stránkách

bandzone.cz - zaregistrovali jsme spoustu ohlasů a návštěv

od veřejnosti. "
•

„Facebook mi pomáhá udržovat kontakt se svými kamarády ze zahraničí.
I díky němu jsme zorganizovali společné silvestrovské setkání v Barceloně. "

•

„Díky FaceBook jsem sehnala doučování. "

•

„Domlouvání
efektivnější

srazu pres

Tymuj,

Spolužáci

nebo

blog se ukázalo

a levnější než přes telefon nebo sms. Z francouzské

Wikipedie jsem

si tento

týden

udělal francouzský

referát na

být

mutace
hodinu

francouzštiny. Když mi onehdy bylo smutno, pustil jsem si na YouTube stará
videa České sody, a hned mi bylo veseleji. "
•

„Citeulike.org mi dost výrazně pomohlo s organizací referencí к diplomce.
Delicious používám prakticky

neustále, protože často pracuji na

počítačích, operačních systémech a prohlížečích,
záložky ručně je moc práce. "
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a synchronizovat

různých
lokální

5.10 Rizika webu 2.0
Na závěr dotazníku byla položena otázka, jaký mají respondenti názor na služby
webu 2.0. Reakce by se daly rovnoměrně rozdělit na ryze nadšené, kritizující
a pozitivní uvědomující si i negativa.
„Jako oheň - dobrý sluha, ale zlý pán. "
Kromě již mnoha vzpomenutých výhod lidé spatřují úskalí v několika oblastech:
•

„žrout" času, lehce vytvořená závislost

•

odosobnění a virtuální komunikace na úkor té reálné

•

zpohodlnění fyzické i psychické

•

narušení soukromí sdílením osobních dat

•

strach ze zneužití informací (institucemi pro kontrolu a monitoring)

•

různá úroveň a nespolehlivost některých informací

•

tlak společnosti tyto služby využívat

„Služby \vebu2.0 nejde přímo srovnávat s ničím jiným, je to prostě nový typ sdílení
informací

a obsahu. Mně

osobně

velmi

vyhovuje

- zjednodušuje

nalezení

relevantních informací, jako kdybych měl na dosah klávesnice někoho se stejným
vkusem jako já. Ať už se týká wikipedie pro "opravdické" informace nebo last.fm
rádia pro hudbu.

Výhody komunikátorů

jsou nepopiratelné,

sociální sítě navíc

přidávají možnost spojit se s "kamarády kamarádů ", plus typicky nějaký

newsfeed

o tom co se děje (vlastní zpravodajský server zaměřený na moje přátele?) A že
"internet odcizuje"? No, to je na hlubší debatu a podle mě pokud se jeden naučí ty
služby používat, tak o nějakém odcizování nemůže být řeč. Podobně jako jsme si
museli zvyknout na všudypřítomné mobily a naučit se je vypínat... "
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6 Závěr
Web 2.0 přináší mnohá pozitiva a otvírá nové obzory v mezilidské komunikaci i při
rozvoji člověka jako kulturního a sociálního individua. Jako všude jinde i zde je ale
nutný kritický přístup při zpracování informací a obezřetnost a soudnost při styku
s neznámými lidmi stejně jako v reálném životě. Jak potvrzují respondenti našeho
výzkumu, i zde platí - všeho s mírou.
„Myslím, že se lidé velmi upjali na služby, které zmiňujete. To může do budoucna
mít dalekosáhlé následky. Nelíbí se mi dnešní uspěchaný a technologizovaný

způsob

života a stále si pokládám otázku: Kam toto všechno vlastně spěje?"
Závěrem této práce porovnáme výsledky našeho výzkumu se zahraničními.
Vypadá to, že zkoumaný vzorek českých studentů od zbytku světa (v této práci se
prezentovaly především americké studie) v podobné věkové kategorii nijak zvlášť
nevybočuje. 1 u nás je patrný přesun zájmu к službám internetu 2. generace, ale
zároveň přetrvává stabilita v používání tradičnějších způsobů komunikace jako je
Instant Messaging a email. Účast v sociálních sítích je běžná ve výrazně
nadpoloviční většině zkoumaných případů podobně jako ve světě a i zde naprosto
dominuje Facebook. Koresponduje i popularita sledování videa online především na
YouTube a využití Wikipedie jako rychlého zdroje informací. Rozdíl oproti
zkoumaným zahraničním studiím byl nalezen v případě práce s blogem. V zahraničí
byl menší podíl tvůrců oproti uživatelům než u nás, kde tento podíl vyšel
srovnatelný. Dá se ovšem předpokládat, že důvodem je výběr vzorku respondentů,
který u nás zahrnoval větší podíl vysokoškolských studentů.
Problémem s takto rychle se rozvíjející oblastí internetu je právě to, jak rychle se
nějaké studie a informace stávají neaktuálními. Již jen za čas potřebný к napsání této
práce se mnohé věci změnily natolik, že bylo nezbytné provádět zpětné úpravy nebo
doplnit nové informace. V možnostech této práce nebylo postihnout problém v celé
jeho šíři ani hloubce, do budoucna by jistě bylo třeba podniknout rozsáhlejší
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výzkum na pečlivě zvoleném reprezentativním vzorku mladé generace. Bylo by
dobré se více zaměřit na problematiku z pedagogického hlediska a hledat pravidla a
souvislosti, které pomůžou

praktickému využívání Informačních technologií

v edukaci.

52

Literatura a použité zdroje
1. POHLOVÁ, Věra. Můj názor. Metro. 17.9.1999, č. 153, s. 12.
2. České internetové

memy : Wikipedie [online], 15. 3. 2009 [cit. 2009-06-24].

Dostupný z W W W : <http://cs.wikipedia.org/wikiČeské_internetové_memy>.
3.

Věra Pohlová : Face book [online], c2009 [cit. 2009-06-02]. Dostupný
z W W W : <http://www.facebook.com/pages/Vra-Pohlova/37431345981>.

4. Statistika připojení českých domácností a jednotlivců

к internetu

[online].

BusinessInfo.cz, 23.10.2008 [cit. 2009-06-24]. Dostupný z W W W :
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/demograficke-a-socialni-udaje/csuinternet-domacnosti-jednotlivce-2008/1000451/50559/ >.
5. Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci [online]. ČSÚ, c2009
[cit. 2009-06-24J. Dostupný z WWW:
<http://www.czso.ez/csu/redakce.nsf/i/domacnosti_aJednotlivci>.
6.

The huge cloud lens bubble тар web2.0 [online]. Kosmar.de, 11.11.2005 [cit.
2009-06-24]. Dostupný z W W W : http://kosmar.de/archives/2005/l 1/11/thehuge-cloud-lens-bubble-map-web20/

7. O'REILLY, Tim . What Is Web 2.0 [online], 09/30/2005 [cit. 2009-06-24].
Dostupný z WWW: <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>.
8. Dot-com bubble [online]. Wikipedie, 23 June 2009 [cit. 2009-06-24]. Dostupný
z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Dot_com_crash>.
9. O'REILLY, Tim. Web 2.0 Compact Definition: Trying Again [online], 10.12.06
[cit. 2009-06-24]. Dostupný z WWW:
<http://radar.oreilly.com/archives/2006/12/web-20-compact.html>.
10. Web 2.0 [online], Wikipedia, 14.5.2009 [cit. 2009-06-24]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>.

53

11. ANDERSON, Chris . The Long Tail. Wired [online]. 2004, is. 12.10 [cit.
2009-06-25]. Dostupný z W W W :
<http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html>.
12. RIEDEL, Chris . The Evolution of Education : Empowering Learners To
Think, Create, Share, and Do [online], THE Journal, 01/30/09 [cit. 2009-0625]. Dostupný z W W W : http://thejournal.com/articles/2009/01/30/theevolution-of-education-empowering-learners-to-think-create-share-anddo.aspx
13. RSS [online], Wikipedie, 15. 3. 200 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/RSS>.
14. State of the Blogosphere 2008 [ online]. Technorati, [2008] [cit. 2009-06-25].
Dostupný z W W W : <http://technorati.com/blogging/state-of-theblogosphere/>.
15. Wiki [online], Wikipedie, 23.4. 2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki>.
16. Wikipedie : otevřená encyklopedie [online], 15. 6. 2009 [cit. 2009-06-25].
Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/>.
17. WAGNER, Jan. Wiki v éře Web 2.0 [online], LUPA, 18.3.2008 [cit. 2009-0625]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/wiki-v-ere-web-2-0/>.
18. Voice over Internet Protocol [online], Wikipedie, 12. 6. 2009 [cit. 2009-06-25].
Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol>.
19. ZANDL, Patrick. Mashup aneb Míchanicepro

Web 2.0 [online], Čertoděj,

21/05/2007 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://certodej.mypublicsquare.com/view/mashup-aneb-m>.
20. Popular education Bookmarks [online], Delicious, [2009] [cit. 2009-06-25].
Dostupný z WWW: <http://delicious.com/popular/education?detail=l>.

54

21. All News, Images, & Videos : Top in 24 Hr [online]. Digg, c2009 [cit. 2009-0625]. Dostupný z WWW: <http://digg.com/all/popular/24hours>.
22. Last.fin [online]. Wikipedie, 19. 6. 2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Last.fm>.
23. Matejcik's Music Profile [online], Last.fm, c2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný
z WWW: <http://www.last.fm/user/matejcik>.
24. At First, Funny Videos. Now, a Reference Tool, [online]. The New York Times,
January 17,2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://www.nytimes.eom/2009/0 l/18/business/media/18ping.html?_r=2>.
25. TeacherTube [online], c2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://www .teachertube ,com/>.
26. Site Profile for facebook.com [online], c2000-2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný
z WWW: <http://siteanalytics.compete.com/facebook.com/>.
27. Facebook : Home [online]. c2009 [cit. 2009-03-20J. Dostupný z WWW:
<http://ww w .facebook .com/home .php?>.
28. TANCER, Bill. MySpace Moves Into #1 Position for all Internet Sites [online].
Hitwise Intelligence, July 11, 2006 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://weblogs.hitwise.com/billtancer/2006/07/myspace_movesjnto_l_position.html>.
29. Twitter [online], Wikipedie, 25 June 2009 [cit. 2009-09-25]. Dostupný z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter>.
30. Ning : About: Press [online], c2009 [cit. 2009-03-01]. Dostupný z WWW:
<http://about.ning.com/press.php>.
31. Google Trends for Websites : spoluzaci.cz, libimseti.cz, lide.cz,

facebook.com

[online]. c2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z W W W :
<http://trends.google.com/websites?q=spoluzaci.cz°/o2C+libimseti.cz%2C+lide
,cz%2C+facebook.com&geo=CZ&date=all&sort=0>.
32. Site Comparsion of : facebook.com,

myspace.com,

twitter.com

[online].

Compete.com, c2000-2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z W W W :
55

<http://siteanalytics.compete.com/facebook.com+myspace.com+twitter.com/?
metric=uv>.
33. MAREŠOVÁ, Hana. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí.
JTIE : Časopis pro technickou

a informační

výchovu [online]. 1/2009, sv. 1,

č. 1 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z W W W :
<http://www.jtie.upol.cz/clanky_l_2009/maresova.pdf>. ISSN 1803-537X.
34. Vítejte na portále o Second Life [online]. 16. Březen 2007 [cit. 2009-06-25].
Dostupný z WWW: <http://www.secondlife.cz/vitejte-na-portale-wvvwsecondlife-cz>.
35. Google I/O [online]. C2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://code.google.com/intl/cs/events/io/>.
36. LENHART, Amanda , MADDEN, Mary. Teen Content Creators and
Consumers [online]. Pew Internet & American Life Project, Nov 2, 2005 [cit.
2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://www.pewinternet.org/Reports/2005/Teen-Content-Creators-andConsumers.aspx>.
37. LENHART, Amanda, et al. Teens and Social Media [online]. Pew Internet &
American Life Project, Dec 19, 2007 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://pewinternet.org/Reports/2007/Teens-and-Social-Media.aspx>.
38. HOROWITZ , Bradley . Creators, Synthesizers, and Consumers [online].
Elatable, February 16,2006 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://blog .elatable.com/2006/02/creators-synthesizers-and-consumers ,html>.
39. JONES, Sydney, FOX, Susannah. Generations Online in 2009 [online]. Pew
Internet & American Life Project, Jan 28,2009 [cit. 2009-06-25]. Dostupný
z WWW: <http://www.pewinternet.org/Reports/2009/Generations-Online-in2009.aspx>.
40. TAPSCOTT, Dan. Growing Up Digital : The Rise of the Net Generation, [s.l.] :
McGraw-Hill, 1999. 325 s. Dostupný z WWW:
<http://www.growingupdigital.com/>. ISBN 0-07-063361-4.

56

41. BRDIČKA, Bořivoj. Vzdělávání a internet 2. generace [online]. Česká škola.cz,
6.12.2006 [cit. 2009-06-25]. Dostupný z WWW:
<http://www .ceskaskola.cz/ICTveskole/ Ar ,asp?ARI= 103468&C AI=2129>.
ISSN 1213-6018.

57

8

Přílohy

Přílohou bakalářské práce je CD s textem této práce a souborem s výsledky
dotazníku.
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8.1 Příloha 1 - Podrobné rozdělení online aktivit podle věku
Generational Differences in Online Activities
Online
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4
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Read blogs
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6
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6

6
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Make travel reservations

•

65
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•
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9
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Rate a person or product
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Nov 2004 Margin of error is t -IV
• N,/ ter.n data tor these activities.

|ljp Pew Internet

59

•

J

8.2 Příloha 2 - Dotazník (táž na http://go.to/dotaznik)
Jak využíváte služby Internetu „druhé generace"?
Jmenuji se Andrea Patáková a jsem studentkou 3.ročníku PedF UK v Praze.
Provádím průzkum, jak dnešní mladí lidé (se zaměřením na studenty PedF)
využívají služby Internetu tzv. 2.generace. Vy mi v průzkumu můžete pomoci
vyplněním tohoto anonymního dotazníku. Vaše odpovědi budou použity pouze ke
studijním účelům v rámci mojí bakalářské práce. Předem děkuji za Vaši pomoc.
Prosím před samotným vyplněním si přečtěte toto vysvětlení klíčových pojmů:
Internet

2.generace

(Web

2.0) je

termín

popisující dnešní

trend

použití

Internetových technologií, které se zaměřují na tvořivost, komunikaci, bezpečné
sdílení informací a spolupráci. Tyto koncepty vedly к vývoji různých webových
komunit a aplikací, jako například
•

stránky sociálních sítí (MySpace, Facebook, Orkut, Libimseti...)

•

služby pro sdílení a hodnocení různého obsahu - videa, linků, obrázků,
písniček (YouTube, Del.icio.us, Flickr, Last.fm, Podcasty ...)
Wikiny (Wikipedia,...)
blogy (Blogger.com, Bloguje.cz, ...)
a další (Google Maps, Google Docs, Skype,...)

•
•
•

* Povinné
1. Pohlaví * Jaké je Vaše pohlaví?
•
•

muž
žena

2. Věk * Kolik je Vám let?
3. Zaměstnání * Co momentálně děláte ?
•
•
•
•

studuji
pracuji na plný úvazek
pracuji na částečný úvazek
Ostatní:

3.a) Upřesněte Váš obor. Vašeho aktuálního/ukončeného studia či zaměstnání.
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4. Kolik času týdně strávíte na Internetu? *
•
•
•
•
•

2 hodiny či méně
3-5 hod
6-10 hod
11-15 hod
16 hodin více

5.a) Používáte Internet pro zábavu a rozptýlení? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
5.b) Používáte Internet pro práci? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
5.c) Používáte Internet pro školu a studium? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
5.d) Používáte Internet pro hledání informací? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
5.e) Používáte Internet pro komunikaci? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
5.f) Používáte Internet pro navazování a udržování vztahů? *
(nikdy) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (velmi často)
6. V čem spatřujete výhody Internetu nebo jeho hlavní užitek pro Vás?
7. Využíváte služby Internetu 2. generace? * (viz vysvětlení tohoto pojmu v úvodu)
•
•
•

ano
ne
nevím a/nebo nerozumím tomuto pojmu

8.a) Vy a sociální sítě *
•
•
•
•
•

neznám žádné či nepoužívám
používám pasivně (čtu)
používám aktivně (i přispívám)
Orkut
Libimseti
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•
•
•

MySpace
FaceBook
Ostatní:

8.b) Vy a služby pro sdílení a hodnocení obsahu *
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neznám žádné či nepoužívám
používám pasivně (nepřispívám)
používám aktivně (i přispívám)
Flickr
Last.Fm
Podcasty
YouTube
Del.icio.us
Ostatní:

8.c) Vy a Wiki *
Wikiny
•
•
•
•
•
•

neznám žádné či nepoužívám
používám pasivně (čtu)
používám aktivně (i přispívám)
Wikipedia
Wikia
Ostatní:

8.d) Vy a blogy *
•
•
•
•

neznám žádné či nepoužívám
používám pasivně (čtu)
používám aktivně (i přispívám)
Ostatní:

8.e) Vy a diskusní a chatovací služby či aplikace *
(Toto jsou spíše předchůdci či součásti služeb webu 2.0)
•
•
•
•
•
•
•
•

neznám žádné či nepoužívám
používám pasivně
používám aktivně (i přispívám)
Diskusní servery (Nyx, Slashdot, 4chan)
Chaty (xchat apod.)
Instant Messaging systémy {ICQ AIM, Yahoo, MSN...)
Aplikace pro přenos hlasu a/nebo videa (Skype, ...)
Ostatní:
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8.f) Používáte ještě jiné služby webu 2.0, které zde nebyly zmíněny?
Zde máte prostor je napsat.
9. Splnily tyto služby Vaše očekávání, když jste je začali používat?
(Vyplňte pouze, pokud jste u otázky č.7 zvolili Ano)
•
•
•

ano
ne
nedokážu posoudit

10. Dokázali byste si vybavit konkrétní případ, kdy jste díky používání některé výše
jmenované služby zaznamenali osobní přínos? Zkuste ten zážitek popsat.
11. Jak jste o těchto službách dozvěděli? *
•
•
•
•
•
•

od přátel či rodiny
sami aktivním hledáním
náhodou
z rozcestníku
až z tohoto dotazníku
Ostatní

12. Jaký je Váš názor na tyto služby? *
(Ne)líbí se Vám? V čem spatřujete (ne)výhody?
13. Chcete něco dodat?
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