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ABSTRAKT: 

Tato práce se zabývá některými prvky informační gramotnosti v propojení se znalostí pojmu 

netiketa. V teoretické části je popisována netiketa a její vztah s etikou a etiketou, organizace 

zabývající se netiketou a dále kyberprostor, jazyková stránka na internetu a vybrané prvky 

informační gramotnosti v souvislosti s počítačovou gramotností. Empirická část se zabývá 

zjištěním znalosti netikety u žáků 4. a 5. ročníků vybraných základních škol na Klatovsku. 

K prozkoumání úrovně informační gramotnosti a znalosti netikety byl použit anonymní 

dotazník. Cílem výzkumu bylo zjistit, na kolik a jak běžně žáci disponují elementárními 

dovednostmi při práci s počítačem, jaké znalosti mají ohledně netikety (jejich chování na 

internetu) a dále zjistit, zda existují rozdíly v těchto znalostech mezi žáky v závislosti na 

velikosti lokality, kde se vyskytuje škola, pohlaví a socioekonomickém statusu žáků. 

Z výzkumu bylo zjištěno, že všichni dotazovaní mají doma moderní technologie a znalost 

netikety, neboli pravidel, jak se chovat na internetu má 27 % žáků na vesnici a 59 % žáků 

ve městě, celkem tedy 43 % respondentů. Z otázek vypracovaných dle pravidel pro pohyb 

v síti vyplývá, že i ti, kteří pravidla znají, je někdy nedodržují. Závěrem se autor zamýšlí nad 

netiketou a její souvztažností k úrovni informační gramotnosti jedinců. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

Netiketa, etika, kyberprostor, počítačová gramotnost, informační gramotnost, rámcový 

vzdělávací program, informační a počítačová etiketa. 

  



 

ABSTRACT: 

This master thesis deals with some elements of information literacy throught the term 

netiquette. The netiquette’s relation with etics and etiquette is described in the theoretical 

part. This part’s interest lies in the organisations engaged in netiquette, cyberspace, language 

and chosen elements of information literacy in connection with the computer literacy. The 

empirical part of the research handles the knowledge of netiquette at 4th and 5th grade 

students of elementary schools. Using an anonymous questionnary, the research’s objective 

was to discover the acquaintance of the term netiquette and to realise the differences of the 

acquirement according to the size of the location of their elementary school, to the sex of 

subject and to the socioeconomic status of students. The research detects the relation of the 

information literacy with more facts, as having computer at home, knowing how to use 

computer and internet, managing the basic manipulation, being familiar with the safety rules. 

According to the investigation, all the asken students have modern technologies at home 

with ratio of 27% of the students on the countryside and 59% of the students living in a town, 

overal 43% of asked subjects are familiar with the netiquette. Even instructed students 

happen to break the safety rules. The author thinks also about the netiquette and its 

correlation to the level of information literacy of individuums.  

KEY WORDS: 

Netiquette, etiquette, cyberspace, computer literacy, information literacy, Frame work 

Education Programme, information and computer etiquette. 
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1 ÚVOD 

Technologický vývoj jde stále kupředu. Odráží se v každodenním životě lidí a stává se 

součástí všech běžných činností. Dříve se jednalo o telegraf, telefon, či televizi, bez nichž 

by si někteří jedinci nedokázali představit další život. Dnes jsou to mobilní telefony, počítače 

a samozřejmě internet, který umožňuje komunikaci komukoli, s kýmkoli, na jakoukoli 

vzdálenost. Vzniká tak zároveň nový prostor, nová dimenze, virtuální realita, tzv. 

kyberprostor. I většina domácích spotřebičů je řízena mikroprocesory a civilizační a 

technologický vývoj přispívá tomu, že dnes můžeme všechny tyto inteligentní systémy 

užívat a ovládat třeba i na dálku. Stroje v dnešní společnosti nahrazují lidskou práci. Tento 

vývoj je nezastavitelný, lze ho jen podporovat a vzdělávat se v tomto směru, aby lidstvo 

mohlo být stále o krok před ním. Existují určité domněnky, jak bude tento vývoj pokračovat, 

ale v tomto případě není budoucnost nikdy úplně jistá a může nečekaně vybočit. Proto je 

vhodné se s tímto světem ztotožnit, a pokud se změní, tak se změnit také.  

Internet se rozšířil po celém světě a existence v online prostředí je dnes samozřejmostí. 

Rodiče, pedagogové a vlastně celá společnost by měla osvětlovat a připravovat na vstup do 

tohoto prostředí především děti. Stejně jako reálný svět, ani svět internetu, není bez rizik, a 

proto by vyspělá společnost měla spolupracovat a učit děti, jak se v tomto prostředí chovat, 

aby bylo zachováno jejich maximální bezpečí. Ne každý, kdo do online prostředí vstupuje, 

zná pravidla pro tuto síť, která by se měla dodržovat. Tato pravidla se nazývají netiketa a je 

přinejmenším žádoucí, aby se každý uživatel internetu ve svých projevech a komunikaci na 

„online“ těmito pravidly řídil. Na internetu by se uživatelé měli chovat se stejnou slušností 

jako ve skutečnosti a být tak příkladem pro ostatní. 

Cílem práce je zjistit, jaké znalosti mají žáci ohledně pojmu netiketa a zda existují 

nějaké rozdíly v těchto znalostech mezi žáky. 

Dílčím cílem je zjistit, jak se žáci na internetu vyjadřují a co na něm dělají, jakým 

„jazykem“ na internetu hovoří, ověřit úroveň informační gramotnosti, stanovit 
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pravidla netikety, která budou aplikovatelná na základních školách při výkladu učiva 

oboru informatiky. 

Dalším dílčím cílem této práce je komparovat znalosti žáků ohledně pojmu netiketa 

s ohledem na následující faktory:  

- pohlaví 

- lokalita 

- socioekonomický status  

 

Škola vždy byla a stále je pro mnohé hlavním zdrojem získávání vědomostí. Dnes v době 

internetu si ovšem dobrý učitel uvědomí, že musí, kromě přímé klasické výuky a vzdělávání 

vůbec, vést žáky ke správným informačním zdrojům, k získávání nejrůznějších informací a 

samostatnosti při jejich zpracovávání. Zařazení informatiky do výuky, a s tím spojená 

informační a počítačová gramotnost žáků, je stejně důležitá jako například gramotnost 

numerická, dokumentová či literární. Podle školského zákona 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, je informační výchova na 1. stupni ZŠ povinná. Předmět informační a 

komunikační technologie umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti. Žáci získávají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky, také se 

naučí orientovat ve světě informací a dále zpracovávat data. Důležitá je samostatnost a 

efektivnost práce žáků. Samostatným zpracováním informací k danému tématu se žáci 

s tímto více ztotožní.  Tuto dobu technického pokroku nelze ani v základních školách 

zanedbat a dále nerozvíjet diskuze na toto téma. Je důležité připravovat žáky pro jejich 

budoucí povolání a významně tak ve škole zasahovat do jejich přípravy na život, který se 

dnes bez technologií jen těžko obejde.  

V rámcovém vzdělávacím programu je vyučování informatiky zařazeno již na 1. stupeň 

s minimální hodinovou dotací. Záleží na řediteli školy, do jakého ročníku předmět 

informatika zařadí nebo zda navýší v rámci disponibilních hodin jeho hodinovou dotaci.  

Ve srovnání s jinými zeměmi na tom Česká republika s výukou ICT není příliš dobře. 

V anglickém vzdělávání je informatika zařazena jako povinný předmět od 1. až do 11. 

ročníku základních škol. Na Slovensku je větší dotace hodin pro informatiku na 1. stupni ZŠ 

a to o 2 vyučovací hodiny pro primární vzdělávání. Lze tedy očekávat, že informační a 

komunikační technologie bude v budoucnu zařazena do vzdělávacího programu ve vyšší 
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hodinové dotaci, abychom se alespoň částečně přiblížili zahraničním kurikulárním 

dokumentům, které mají informatiku zařazenou buď dříve, či s větší hodinovou dotací.  

Rozhlédneme-li se kolem sebe, jsme obklopeni stále modernější a vyspělejší technologií a 

to ve všech prostředích našeho života. V osobních i profesních záležitostech je telefon, tablet 

či notebook našim nerozlučným společníkem kdekoli a kdykoli. Naše děti se seznamují již 

v předškolním věku se smart televizory, s mobilními telefony, herními konzolemi a dalšími 

pokročilými technologiemi současnosti. Stejně tak pro děti, jako pro dospělé, je díky 

nevyhnutelnému kontaktu s informačními technologiemi důležité, učit se tyto ovládat a 

orientovat se ve virtuálním prostředí, kyberprostoru či na internetu nejen v množství 

nepřeberných informací, ale i ve všeobecných pravidlech pohybu v tomto prostředí.  

Základní pravidla chování ve vzdáleně anonymní internetové síti se obecně označují jako 

netiketa. Znalost netikety je v dnešním světě důležitým prvkem i proto, že většina z nás žije 

nemalou část života tzv. „online“. 

Proto je zařazen i dílčí cíl práce, tedy stanovení pravidel netikety, které budou aplikovatelné 

již na 1. stupni základních škol při výkladu učiva oboru informatika.  
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Motto internetu: „Buďte konzervativní při vysílání a 

liberální při příjmu. Sami se pokud možno řiďte netiketou, 

ale pokud to někdo jiný neudělá, snažte se o toleranci. 

Každý někdy začínal a studená sprcha či veřejné 

pranýřování začátky nijak neusnadní. Případné prohřešky 

proti netiketě kritizujte raději soukromým dialogem 

s provinilcem než veřejně. Pouze když víte, že dotyčný se 

nevhodně chová zcela úmyslně, pusťte se do něj naplno 

(pokud na to máte náladu, čas se dá trávit i užitečněji než 

diskusemi s podobnými lidmi).“1 

„Remember that the recipient is a human being whose 

culture, language, and humor have different points of 

reference from your own. Remember that date formats, 

measurements, and idioms may not travel well. Be 

especially careful with sarcasm.“2 

2 NETIKETA 

„Dobří lidé jsou odlišní od zvířat tím, že používají určité principy a pravidla, kterými se řídí. 

Těmito pravidly se všeobecně řídí lidé vzdělaní.“3 Slovo netiketa vzniklo spojením dvou 

slov a sice „net“ a „etiketa“ neboli network – síť a etiquette – etiketa. Sítí je myšlena 

celosvětová síť internet a etikou pak pravidla slušného chování v rámci společnosti. Netiketa 

je kultura na internetu, čili etiketa na síti, tedy pravidla chování na internetu. Lze ji definovat 

i pomyslnou sbírkou všech pravidel, která by se měla dodržovat v internetovém světě, který 

v dnešní době dosáhl takových rozměrů, že zcela nezbytně a razantně zasahuje do světa 

reálného. Díky internetu a jeho možnostem rychlé komunikace mezi jedinci i skupinami po 

celém světě, která mnohdy až nebezpečně nahrazuje komunikaci ve světě reálném, je 

                                                 
1 SATRAPA, Pavel. Lupa.cz: Netiketa [online]. 2005 [cit. 2014-12-21]. Dostupné 

z: http://www.lupa.cz/clanky/netiketa/ 
2 IQ Form: Netiquette guidelines. IQ Form [online]. 2004 [cit. 2014-12-29]. Dostupné 

z: http://iqform.it.helsinki.fi/iqform/?node=iq_tutor_netti_eng 
3 CHILES, David Paul. The Principles of Netiquette [online]. 2014 [cit. 2015-02-24]. Dostupné 

z:http://www.amazon.com/Principles-Netiquette-David-Chiles-ebook/dp/B00H6DM78W, ISBN 

1494310104. 

http://www.lupa.cz/clanky/netiketa/
http://www.amazon.com/Principles-Netiquette-David-Chiles-ebook/dp/B00H6DM78W
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vhodné, dodržovat stejně jako v komunikaci z očí do očí především slušnost a korektnost, 

tedy netiketu. 

Mnoho lidí, zejména dětí, si myslí, že na internetu mají naprostou anonymitu, což není 

zrovna pravda. Každý uživatel internetové sítě se dá docela snadno nalézt. Na internetu by 

se lidé měli chovat tak, jako by seděli třeba v kavárně a povídali si s někým „face to face“. 

V tomto duchu musí být rozvinuty i debaty při vyučování žáků, neboť tento důležitý aspekt, 

by měl být žákům vštěpován od útlého věku, aby ho brali jako samozřejmost.  

Na internetu se píše o netiketě, která se zaměřuje na uživatele počítačové sítě, ale tato 

pravidla by se měla vysvětlovat zejména dětem, které se s internetem setkávají stále v 

dřívějším věku. Primárně by se dnes měly vyskytovat články na téma děti a jejich znalost 

netikety, či jak děti vést ke správnému chování na internetu. Stále menší děti si hrají na 

internetu a komplexně se pohybují v tomto virtuálním prostředí, je tedy nezbytné, aby se 

v něm uměly relevantně a zodpovědně chovat, aby nedocházelo k prohlubování 

neinformovanosti společnosti.  

2.1  Příklady pravidel netikety 

Při práci na počítači zejména tedy na internetu je zapotřebí dodržovat následující pravidla, 

která jsou vyznačena tučně a některá konkrétněji popsána.  

1. Nezapomínat, že na druhém konci jsou lidé!  

2. Dodržovat pravidla slušnosti! 

Tato první dvě pravidla by se měla prolínat. Všichni by se v těchto pravidlech měli shlížet a 

chovat se tak, jak chtějí, aby se ostatní chovali k nim. Akcent by měl být kladen na adresáta 

zprávy, protože vědění komu se zpráva doručuje, napomůže jejímu celkovému sestavení.  

Obecně je netiketa závislá rovněž na prostředí, tak jako etika. Pokud je člověk mezi známými 

lidmi, či v prostředí s neznámými, jeho chování se bude podle toho odvíjet dále. To samé by 

mělo platit i na internetu. Například při soukromém chatu se známou osobou bude jedinec 

komunikovat jinak, než v diskuzi k odborné konferenci. Je tedy vhodné přizpůsobovat 

chování prostředí, ve kterém se člověk nachází.  
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3. Prostřednictvím internetu lze komunikovat s lidmi na celém světě! Co je 

v nějaké kultuře normální, jinde může být nepřípustné!  

Jiný kraj, jiný mrav. Vzhledem ke skutečnosti, že internet je síť celosvětová a mohou se 

spolu bavit lidé z různých kontinentů světa, je tedy nutné vyvarovat se různým narážkám, 

idiomům, sarkasmům, dogmatickým politickým či náboženským názorům apod. Vzhledem 

k jazykové a etnické různosti nemusí být vždy vše pochopeno tak, jak je to myšleno.  
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4. Nezveřejňovat citlivé informace! 

Na internetu je vše dostupné všem. Toto pravidlo by se mělo dětem vštěpovat od útlého věku 

a sdělovat jim, co je správné a vhodné a co naopak nikoli. Kupříkladu není vhodné, psát na 

sociální sítě kdy a kam člověk odjíždí na dovolenou, a zároveň mít na profilu nastavenou 

adresu momentálního bydliště, protože by to byla informace pro zloděje, že na této adrese 

zrovna nikdo není. Zároveň na nevhodnost zveřejňování vlastních fotografií, data narození, 

či rodného čísla a na další taková podobná specifika, by měly být upozorněny zejména děti 

při prvním styku s celosvětovou sítí. 

5. Myslet na autorská práva! 

Všechny informace, které jsou na internetu dostupné, někdo vytvořil, a proto je vhodné je 

řádně citovat. Pro rychlé a správné citace lze použít stránku citace.com. Nevhodné je rovněž 

veřejně sdílet soukromou konverzaci s jiným člověkem, pokud k tomu nedá svolení.  

6. Nerozesílat řetězové e-maily a spamy! 

Není vhodné přeposílat různé vtipné obrázky, či řetězové zprávy typu: „Pošli tyto hvězdičky 

*** 10 lidem, jinak budeš mít smůlu.“, protože pro uživatele mohou být už známé z 

internetu, či ho nemusí zajímat. Obecně není vhodné rozesílat tyto zprávy, neboť se většinou 

považují za spam, čili nevyžádanou zprávu.  

7. Přemýšlet a vše dělat v klidu! 

Vyjadřovat se stručně a věcně, aby došlo ke správnému pochopení dané věci, patří na 

internetu k velmi důležitým aspektům.  

Toto je jen základní výčet pravidel chování na internetu, která by měl každý uživatel 

internetu znát již v momentě prvního připojení. První připojení k internetu se dnes výrazně 

posunuje ke stále mladším dětem. Děti se rodí do doby technologického pokroku a moderní 

technologie jim jsou dnes vlastní, proto by jim měla být tato pravidla vštěpována od útlého 

věku ještě před prvním stykem s internetem. 

Zlaté pravidlo netikety zní: nutno tolerovat chování ostatních, ale být striktní k chování 

svému. 
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Virginia Shea – pravidla Netiquette4 

Autorka uveřejnila a blíže rozepsala 10 pravidel, jak se chovat na internetu. 

1. Pamatovat na člověka. 

2. Dodržovat stejné standardy chování v on-line prostředí, jako v reálném životě. 

3. Zjistit, kde se v kyberprostoru nacházíš. 

4. Respektovat čas ostatních. 

5. Vybudovat si dobrou pověst on-line. 

6. Sdílet odborné znalosti. 

7. Udržet flame wars pod kontrolou. 

8. Respektovat soukromí ostatních. 

9. Nezneužívat svou moc. 

10. Tolerovat chyby druhých. 

 

Institut pro počítačovou etiku - „Desatero přikázání“5 

1. Nepoužívat počítač k poškozování druhých lidí. 

2. Nerušit při práci na počítači. 

3. Neotevírat soukromé soubory jiných lidí. 

4. Nepoužívat počítač ke krádeži. 

5. Nevyužívat počítač k tvorbě křivých svědectví. 

6. Nekopírovat a nepoužívat software nelegálně. 

7. Nepoužívat cizí počítač bez svolení, či vyrovnání. 

8. Nepřivlastnit si duševní výsledky ostatních. 

9. Přemýšlet nad společenskými dopady všeho, co se vytváří. 

10. Používat počítač z důvodu zajištění uznání a respektu blízkých. 

 

                                                 
4 SHEA, Virginia. The Core Rules of Netiquette [on-line]. [Cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 

<http://www.albion.com/netiquette/corerules.html> 
5 RINALDI, Arlene H, FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY. The Net: User Guidelines and Netiquette : 

Index [online]. [1994] , 01 MAY 96 [cit. 2015-02-28]. Dostupný z WWW: 

<http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/>. 

 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html
http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/
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2.2  Etika a etiketa – východiska netikety, úvod do souvislostí 

Nejrychleji rostoucím vědním oborem, v dnešní době, je sektor informační. Každý se 

nějakým způsobem pohybuje v tomto sektoru, proto je důležité zde poukázat na etická 

dilemata, která jsou součástí běžného života a na etiku jako takovou.  

Etika pochází z řeckého slova „éthos“ – mrav. Etiketa je převzata z francouzského 

„étiquette“, význam tohoto slova byl prvotně lístek, štítek s informací, čili etiketa, později 

byl význam slova rozšířen na pravidla zdvořilého chování.  

Za zakladatele etiky je považován všeobecně uznávaný filosof Aristoteles. V antice etika 

odpovídala na otázky co je dobré, co špatné, i na různé teorie způsobu žití. Sókratés tvrdil: 

„Je lépe nesouhlasit s celým světem, než být v nesouladu sám se svým svědomím.“ Ovšem 

nevěděl, že každý člověk má jiné svědomí.  

Etika je disciplínou praktické filosofie, ať chceme nebo nechceme, zasahuje do všech oblastí 

lidského života. „Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které 

usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné 

vůle.“6 Nejobecněji je etika definována jako nauka o morálce. Morálka – to, co se v dané 

společnosti dělá nebo nedělá, vyjadřuje fundamentální hodnoty etablované tradicí v dané 

duchovní oblasti. Hlavním bodem morálky je tradice. 

Cílem této práce není téma etiky, ale s tématem netikety úzce souvisí. Obecná etika jako 

taková je velmi rozšířené téma, ale pro tuto práci postačí uvést v rámci speciálních etik etiku 

informační, která z obecné etiky vychází.  

Definici informační etiky uvedl Karel Janoš takto: „Oblast morálky uplatňované při vzniku, 

šíření, transformaci, ukládání, vyhledávání, využívání a organizaci informací.“7 

Všechny speciální etiky vycházejí z obecné etiky. Pro potřeby této práce vystačí jedna ze 

speciálních etik, a sice informační etika, protože právě z ní vychází hlavní téma této práce, 

netiketa. Se stále rostoucím využíváním informačních a komunikačních technologií, které se 

stále více dostávají do každodenního života, stoupá aktuálnost informační etiky. 

                                                 
6 Etika. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- 

[cit. 2014-12-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika 
7 JANOŠ, Karel. Informační etika. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 134 s. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
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Internet se rázem stal univerzálním médiem, jež umožňuje šíření, ukládání, vyhledávání, 

organizaci, transformaci či zánik nejrůznějších informací, tedy vlastně nekonečný koloběh. 

Informační technologie jsou nyní propojeny s životem a komplexně ovlivňují aspekty 

lidského života, možná i způsob myšlení lidí. Poprvé pojem informační etika použil koncem 

80. let 20. století R. Capurro. Informační etika se podle Capurra zaobírá morálním chováním 

lidí v informačních oblastech, zejména v kyberprostoru a v neposlední řadě také 

informačními mýty. Informační etika, nejobecněji definována jako oblast morálky, je 

uplatněna všude, kde se sejde člověk s koloběhem informace. Z tohoto pohledu je jen etikou 

profesní, která se zaměřuje na informatiku, žurnalistiku, knihovnictví a další profesní oblasti. 

Nejpoužívanější definicí je vymezení informační etiky jako části etiky, zabývající se 

pravidly pro zpracování informací, principy morálky, která zahrnuje etiku tvůrce informací, 

etiku zprostředkovatele a etiku uživatele informací. Informační etika internetu zahrnuje tedy 

práci s informacemi v online prostředí. Velký rozmach informační etiky přišel s velkým 

rozvojem internetu v 90. letech 20. století, kdy se ukázaly nové etické problémy, na které 

mohla reagovat informační etika. S neustálým rozvojem internetu a jeho služeb vznikají stále 

nové problémy a virtuální dilemata etického charakteru, které je třeba řešit. Odpovědi na 

část těchto problémů by mohla poskytnout právě všeobecně platná netiketa, která se zabývá 

pravidly slušného chování uživatelů na internetu. 

2.3  Vývoj netikety 

Netiketa je základem používání internetu, standardem, na kterém lze budovat internetovou 

morálku. Díky rozsáhlé netiketě se lze vyhnout mnoha potenciálním problémům s uživateli 

internetu.  

Historie netikety 

Historie netikety začíná se vznikem internetu. Přenos informací před vznikem a rozvojem 

internetu a dnes se velmi lišil. V počátcích internetu koncem 60. let 20. století nikdo netušil, 

jak se internet bude vyvíjet dále. Z počátku byl internet používán pouze k výměně textových 

zpráv, kdy fungoval jen jako experimentální síť ARPANET8, která byla určená pro vládní a 

vojenské složky Spojených států. V 90. letech 20. století se začaly objevovat první webové 

                                                 
8 ARPA – Advanced Research Project Agency – agentura v rámci Spojených států pod záštitou ministerstva 

obrany, která dohlížela na vytváření internetu. 
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stránky, rychlost internetu byla pomalá a připojení nestabilní. Během pěti let, rychlost 

připojení, výkon počítače a nabídka on-line služeb prudce narostly. Každým dalším rokem 

je patrný další technologický vývoj.  

Cílem této práce není zabývat se historií internetu jako takového a bylo by tedy nadbytečné 

popisovat jej do detailu se všemi fakty a jmény, které s ním souvisejí. V této kapitole je 

nutno uvést souvislosti vývoje internetu a s ním spojené netikety.  

Počátky netikety se pojí s počátkem internetu, úzce spolu souvisí a nelze je oddělit. Poprvé 

se netiketa objevila se vznikem USENETu. USENET vznikl koncem 70. letech 20. století a 

je to jeden z nejstarších síťových komunikačních systémů diskusních skupin tzv. newsgroup. 

Nejprve se jednalo o samostatnou síť, která byla v 90. letech 20. století integrována do sítě 

internet. USENET je předchůdcem internetových fór. Počátkem roku 2010 USENETem 

denně proteklo 5,42 TB dat, počátkem roku 2013 to bylo 11,49 TB9 a objem přenesených 

dat stále stoupá, i když do popředí vstoupily novější služby například fóra, blogy či sociální 

sítě. Vznik netikety je spojen s počátky USENETu, protože bylo zapotřebí vymezit obecné 

zásady slušnosti a zdvořilosti při diskuzích vedených v různých diskuzních skupinách. 

Většinou se netiketa vztahovala k posílání zpráv newsgroups, často však jednotlivé diskuzní 

skupiny měly vlastní vymezenou netiketu, jak je tomu i dnes. Jako první začal v roce 2006 

publikovat pravidla netikety web NetworkEtiquette.net.  

Současnost  

Denně se dnes k internetu připojují miliony uživatelů z různých koutů celé planety, 

s rozdílnými kulturami a odlišným technickým zázemím. Co je v jedné zemi přípustné a 

legální, v druhé může být nepřípustné, či dokonce ilegální. V současnosti lze na 

internetových stránkách vypozorovat netikety mnoha různých skupin. Každá ze skupin si 

vytváří svou netiketu, neboli pravidla chování na svém webu. Definované netikety obsahují 

jen některé oblasti chování, jež je specifické pro danou komunitu nebo skupinu. Všeobecná 

pravidla pro chování uživatelů v síti existují, ale doposud nebyl vydán žádný obecný kodex, 

který by stanovil jasná celosvětově platná pravidla pro práci s internetem. Samotné nepsané 

základy slušného chování jsou po celém světě stejné.  

                                                 
9 Altopia. Altopia [online]. 1995 [cit. 2014-12-20]. Dostupné z: https://www.altopia.com/ 
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Budoucnost  

Neustále měnící se živé a dynamické médium jako je internet, není schopno dostatečně 

rychle reagovat na nově vznikající etické problémy, které by měla komplexně zahrnovat 

netiketa. Pokud by se podle netikety řídili všichni uživatelé internetu, skončila by pro někoho 

protivná móda řetězových emailů a spamů a nastala by éra internetového ráje, kde by nikomu 

nebylo nic vnucováno, podstrkováno, či nabízeno na základě toho, jaké stránky si na 

internetu prohlížel, či na jaké odkazy „klikal“.  

Těžko říci, co internet ještě přinese, ale jisté je, že náš život se bude stále více a častěji 

odehrávat i ve virtuálním prostředí. 

2.4  Kyberprostor a netiketa  

Slovo kyberprostor je používáno pro virtuální svět, tvořený moderními technologiemi. 

Poprvé tento termín použil Wiliam Gibson roku 1984 v knize Neuromancer. V současnosti 

se kyberprostor používá jako inverze reálného světa. Je to místo, kde jsou lidé bez fyzických 

těl. Jako klasický příklad poslouží obyčejný telefonát. Kde se odehrává telefonní rozhovor? 

Je to ve sluchátku, telefonním přístroji, nebo v drátech, které hovor spojují? Tento hovor se 

odehrává právě v kyberprostoru. Kyberprostor se skládá z odlišných síťových domén a 

služeb, z nichž každý má vlastní charakter a s ním spojená pravidla.  

Potenciál kyberprostoru je, být hlavním zdrojem pro studenty a učitele na všech úrovních. 

Internet byl vynalezen jako nástroj pro výzkum, téměř od jeho založení jej používali 

profesoři a studenti na vysokých školách. Nyní se jeho použití šíří směrem dolů na studenty 

středních škol a v neposlední řadě jej používají i děti ze škol základních a mateřských. 

Děti v kyberprostoru 

Chatují, sledují, sdílejí, dávají „like“, tweetují a takto komunikují prakticky celé dny. Děti 

síťové generace, elektronické generace či digitální generace. Toto označení nemají náhodou. 

Nikdy v historii se děti nesetkávaly s více médii a nebyly s nimi v každodenním styku. 

Neměly k dispozici ani takový počet technologií, jaký mají dnes. S chováním dětí 

v kyberprostou se pojí mnoho obav i nadějí. 
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Otázkou stále zůstává, proč se někteří lidé v kyberprostoru chovají jinak než normálně? 

Stejně jako ve světě reálném i v kyberprostoru jsou lidé, kteří se dopouštějí hrubého chování 

nebo dokonce i protiprávního jednání. Ale existují lidé, kteří se v reálu chovají příkladně a 

v kyberprostoru si dokazují svou moc oproti okolí. Jedna z nejhorších druhů netiket je, že 

lidé používají kyberprostor pro získání důvěry druhých, kterou pak využijí v reálném životě. 

Jako hrozný příklad poslouží příběhy pedofilů, kteří poznají děti online, získají si jejich 

důvěru, zapojí je do sexuálního jednání, či dokonce v některých případech zařídí, aby se 

s nimi setkali naživo. V kyberprostoru se to nazývá kybergrooming, tedy nebezpečný druh 

internetové manipulace, který se zaměřuje na děti. Netiketa nepředepisuje žádná zvláštní 

pravidla pro děti v kyberprostoru. Mezi rizika chování dětí, či dospívajících v kyberprostoru 

patří například kyberšikana (šikana prostřednictvím ICT prostředků, internetu, mobilních 

telefonů apod.), kyberstalking (opakované a stupňované obtěžování a pronásledování v 

kyberprostoru), již zmíněný kybergrooming (druh internetové manipulace zaměřené na děti) 

a sexting (rozesílání zpráv, fotografií, či videa se sexuálním obsahem).  

„Zatím se zdá, že chování mladé generace v kyberprostoru nenaplňuje ani ty ryze 

optimistické, ani ty výrazně pesimistické vize, mimo jiné i proto, že dopad technologií na 

lidské chování je jen zřídkakdy přímý a stejný pro všechny uživatele. Jednotné digitální 

prostředí kyberprostoru sice výrazně formuje mladou generaci, avšak způsoby mediálního 

chování v tomto prostředí neméně výrazně varují. Rodinné prostředí, sociální rozvrstvení, 

způsoby výchovy, povaha školského systému a národní kultury, společenské způsoby 

regulace médií – všechny tyto faktory se podílejí na tom, jak budou jedinci média přijímat, 

co s nimi budou dělat a jaký význam budou svému jednání přisuzovat.“10  

2.5  Některé faktory podněcující netiketu v online komunikaci 

Je dobře známo, že komunikace probíhající v kyberprostoru, respektive v části kyberprostoru 

na internetu, je jiná než komunikace „face to face“. Uživatelé se v online prostředí lépe 

uvolní, nemají zábrany, jsou odvážnější, otevřenější a dělají věci, které by si v reálném životě 

z jakýchkoliv důvodů nedovolili. Vědci tomuto rozpornému chování říkají „disinhibition 

efekt“, převzato do češtiny jako disinhibice. Díky disinhibici lze překonávat hranice netikety 

                                                 
10 ŠEBEŠ, Marek. Děti a mládež v kyberprostoru. In: Zvyšování mediální gramotnosti v ČR: Vzdělávací 

portál Média pod lupou[online]. 2013 [cit. 2014-12-23]. Dostupné 

z: http://www.mediapodlupou.cz/lekce/deti-a-mladez-v-kyberprostoru 

http://www.mediapodlupou.cz/lekce/deti-a-mladez-v-kyberprostoru
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na internetu. Co stojí za jejím vznikem a jak lze odlišit kyberprostor a reálný svět? 

Disinhibice může být pozitivní i negativní v rámci kyberprostoru. Dle Johana Sulera11 ji 

podporuje anonymita a možnost změny identity, neviditelnost, možnost překračování 

geografických hranic, absence nonverbální komunikace, rychlost reakce a rovnost postavení. 

Pro podrobnější pochopení jsou zde uvedeny základní faktory podporující právě ono 

neetické chování.  

Anonymita 

Anonymní vystupování či změna identity je jedna z velkých lákadel komunikace přes síť, 

neboť v reálném životě je v podstatě nemožná. Právě díky anonymitě se uživatelé nemusí 

obávat následků za své chování. Takto mohou nabýt falešného dojmu, že mohou právě vše. 

Nevnímají zodpovědnost za své činy a chování v online prostředí. Tato komunikace 

neprobíhá na reálném místě, ale mezi uživateli je jistá vzdálenost. Tato vzdálenost má za 

následek, že si uživatelé nemohou ověřit, s kým ve skutečnosti komunikují. Nezjistí, zda se 

pod přezdívkou ženy neschovává muž nebo naopak, či pod fotografií na smyšleném profilu 

není někdo úplně jiný. V těchto případech není zaručeno, že člověk, s nímž probíhá 

komunikace, je doopravdy on. 

Internet není tak anonymní, jak by si mnoho uživatelů mohlo myslet. IP adresa počítače, 

kontinent, stát, místo a mnohem více je přístupné jen pouhým otevřením webové stránky.  

Je pravda, že tato anonymita je jen zdánlivá, protože zkušení uživatelé mohou zjistit adresu 

počítače, ze kterého jsou zprávy odesílány. Na druhou stranu existují možnosti, jež 

vystupování v anonymitě opravdu umožňují.  

Neviditelnost 

O neviditelnosti se hovoří tehdy, když se obě strany navzájem fyzicky neznají v reálném 

životě. Pak dotyční nevědí, jak uživatel na druhé straně vypadá, jakou má postavu, barvu 

vlasů, čili jeho konkrétní vzhled. Není problém zaslat svou fotografii, ale kde je důkaz, že 

ten, nebo ta na fotografii je opravdu u počítače? Některé stránky a různá diskuzní fóra lze 

                                                 
11 SULER, John. The Basic Psychological Features of Cyberspace : Elements of a Cyberpsychology Model . 

The Psychology of Cyberspace [online]. 2005 [cit. 2015-03-14]. Dostupný z WWW: <http://www-

usr.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html>. 

 

http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html
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prohlížet jako neviditelný. Pokud však uživatel začne komunikovat, stává se pro druhou 

stranu automaticky viditelným. 

Být neviditelný neznamená, že uživatel vystupuje zároveň anonymně. Typicky lze uvést 

příklad, ti co se znají z reálného života a komunikují mezi sebou online neviditelně, pro sebe 

navzájem nejsou anonymní.  

Geografické hranice 

Komunikace online je bezesporu globální záležitost, a proto není problém hovořit 

s kýmkoliv kdekoliv, i když je vzdálený tisíce kilometrů v reálném čase. To by se bez 

celosvětové počítačové sítě jen těžko mohlo uskutečňovat každý den. Svět je z pohledu 

internetu malý. Dnes je velmi snadné navázat spojení, chat, či například videokonferenci 

s kýmkoliv na světě a přitom jen sedět za svým počítačem.  

Překračování geografických hranic, v online komunikaci, je dnes jednodušší prostřednictvím 

internetu, ale nese s sebou jisté problémy. Při komunikaci s lidmi z jiného státu s odlišnou 

kulturou a zvyky, může dojít k nedorozumění či problému. Není v lidských silách znát 

všechny kultury a vědět, co je kde legální. Základní morální principy jsou však bez ohledu 

na etnikum a kulturu u každého jedince očekávanou devizou a základy slušného chování by 

měly být obecně stejné a měly by se dodržovat.  

Absence nonverbální komunikace 

Nastává tehdy, když lidé komunikují prostřednictvím psaného textu, čímž se projev stává 

jednodušším. Užívají se zkratky a mnoho uživatelů píše bez diakritiky, což může mít za 

následek nedorozumění či konflikt. Ve zprávách které jsou posílané online, čili nejsou 

předávané tváří v tvář, nastává absence nonverbální komunikace. Z předané elektronické 

zprávy nelze vyčíst tón hlasu, intonaci, gesta, mimiku, ani výraz v obličeji. To, že příjemci 

zpráv nedokážou rozeznat kompletní pozadí posílané zprávy, může vést ke špatné 

interpretaci a pochopení, což ve finále může mít opravdu nepříjemné následky. 

2.6  Organizace zabývající se netiketou 

Nutno říci, že netiketou samostatně se organizace obvykle nezabývají. Netiketa je součástí 

informační a počítačové etiky. Informační etika dle Rafaela Capurra hodnotí a vysvětluje 
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morální hodnoty v oblasti informací, tvorbu mocenských struktur disponujících 

informacemi, dezinformace, rozpory a záměry v teorii a praxi a vývoj informačních 

konfliktů. Netiketa, jako součást informační etiky, zde ochraňuje nakládání s hodnotami 

v informačních tocích tak, aby bylo zachováno běžné společensky přijatelné dekorum. Při 

aplikaci netikety do RVP až od druhého stupně, kdy se žáci s počítačem a internetem již 

běžně setkávají v mladším věku, dochází k nežádoucím, avšak významným společenským 

dopadům, jimiž se zaobírá počítačová etika.  

Etika na internetu a netiketa je popisována například v těchto vybraných organizacích a 

projektech. 

INSEIT - International Society for Ethics and Information Technology 

Mezinárodní společnost pro etiku a informační technologie byla vytvořena v roce 2000 

s cílem podpořit a usnadnit vzdělávání, rozpoutat debatu a další činnosti, jež se týkají 

etických otázek souvisejících s užíváním informačních technologií. Společnost se také podílí 

na organizaci a dotaci specializovaných konferencí, zaměřených na informační etiku a z ní 

plynoucí filosofické otázky. Každé dva roky je udělována cena INSEIT / Joseph 

Weizenbaum Award jednotlivci, který významně přispěl k oblasti informační a počítačové 

etiky, jejího výzkumu, služeb a vize. První prezidentkou INSEITu byla profesorka filosofie 

Deborah Johnson, která se specializuje na praktickou i profesionální etiku. Mezi další 

významné členy patří Charles Melvin Ess, který je profesorem v mediálním a komunikačním 

ústavu (Institutt for medier og kommunikasjon) a zároveň momentálním prezidentem 

INSEITu. 

ICIE – The International Centre for Innovation in Education 

Mezinárodní centrum pro inovace ve vzdělávání založil roku 1999 Rafael Capurro, jako 

malou skupinu přátel a kolegů, ale velmi rychle se z toho vyvinula mezinárodní a 

interkulturní platforma. ICIE se zavazuje k vývoji všech žáků jako produktivních občanů a 

vůdců v budoucnosti. 

Jednou z částí ICIE je mimo jiné etika internetu a počítačová etika. ICIE vydává elektronický 

časopis IRIE - International Review of Information Ethics, který se věnuje etickým dopadům 
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informačních technologií na lidské činnosti a myšlení, sociální interakce a jiné oblasti vědy 

a výzkumu a společnosti samotné.  

CCSR – Centre for Computing and Social Responsibility  

Centrum pro výpočetní a společenskou odpovědnost získalo impozantní pověst na 

mezinárodní výzkumné síti pro etické a sociální důsledky v ICT12. CCSR založila 

ETHICOMP série konferencí a poskytování evropského fóra, kde se od roku 1995 diskutují 

důsledky sociální odpovědnosti ICT. Je uznáván jako první série konferencí v Evropě. CCSR 

vydává také elektronický časopis ETHICOMP journal, který se primárně zabývá oblastí 

počítačové etiky. 

ACM – Association for Computing Machinery  

Sdružení pro výpočetní techniku patří mezi největší vědecké a vzdělávací společnosti. 

Věnuje se oblastmi výpočetní techniky, zejména počítačům. V rámci tohoto sdružení působí 

speciální skupina SIGCAS, která se zabývá sociálními a etickými důsledky při běžném 

používání počítače.  

  

                                                 
12 ICT – informační a komunikační technologie. 
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3 ONLINE KOMUNIKACE 

Komunikaci na internetu posouvá kupředu neustálý vývoj webu. Pro komplexní pochopení, 

jak se komunikace na internetu vyvíjela, jsou zde etapy vývoje webu, kde byl statický obsah 

webu nahrazen dynamickým sdílením a společnou tvorbou obsahu. Internet je dynamické a 

rychle se měnící médium, ke kterému se denně připojuje stále více lidí.  Web 1.0 datovaný 

přibližně mezi roky 1990 - 2000 je statický, jednostranný a neumožňuje interakci mezi 

autorem a uživatelem. Tok informací přichází jednosměrně od autora k uživatelům a jen 

vybraní lidé mohou vytvářet a publikovat obsah. Tato bariera byla zejména proto, že ne 

každý ovládal psaní HTML13 stránek v kódech.  Okolo roku 2004 se objevuje označení web 

2.0, který disponuje zejména interaktivitou a společnou tvorbou obsahu. Otevřená 

komunikace, sdílení, znovuvyužití informací a lépe organizovaný a roztříděný obsah, jež 

disponuje propracovanou hyperlinkovou strukturou, jsou hlavní charakterové rysy pro web 

2.0. S vývojem webu se objevují nové problémy a není snadné obsáhnout všechny 

problémové kategorie online komunikace. Každá komunita, každý typ online komunikace 

disponuje svými pravidly, svou netiketou, která vznikla ze snahy většiny uživatelů o udržení 

určité úrovně chování a komunikace.  

Největší výhodou komunikace po internetu je bezesporu rychlost. Klasická pošta a 

dopisování, mají i dnes velkou váhu, ale z praktického hlediska je komunikace 

prostřednictvím sítě momentálně nejvíce využívána.  

Svět internetu nabízí dva druhy komunikace, a sice asynchronní komunikaci, která není 

závislá na okamžité reakci uživatele. Jako příklad této komunikace lze uvést e-mail, diskuzní 

fóra, moodle atp. Druhým typem je synchronní komunikace, která probíhá ve stejném čase 

a vyznačuje se přímou interakcí obou uživatelů. Jako příklad komunikace v reálném čase lze 

uvést Skype, Google talk, ICQ, Facebook messenger, Viber atp. Existuje možnost, že 

uživatele přímo nezastihnete sedět u počítače, či jiné technologie, ale mnoho z těchto 

aplikací disponuje chytrou funkcí delší nečinností uživatele, jež ikonku uživatele například 

jinak zabarví, protože neprovedl po dobu několika minut žádnou akci. Mnoho z těchto 

aplikací již disponuje zároveň video-hovorem, kde si lze psát, povídat a vidět se v reálném 

čase, pokud je k tomu daná technologie uzpůsobena a dostatečně vybavena. 

                                                 
13 HyperText Markup Language – jazyk pro tvorbu stránek. 
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S tímto druhem komunikace přišly i problémy, týkající se například vyjadřování a psaného 

projevu.  

 

Jazyková stránka projevu  

Do rodného jazyka uživatelů výpočetní techniky vstupuje stále více počítačového slangu. 

Při komunikaci dochází ke zjednodušování jazyka, protože se lidé v tomto prostředí snaží 

vyjadřovat časově co nejefektivněji, tudíž jazykovou stránku různě zanedbávají či 

„vylepšují“. Například místo dvou hlásek píší často jednu: „jaxe máš, taxe někdy ukaž.“ atp. 

Taková obměna jazyka se přisuzuje časovým a ekonomickým důvodům, hravosti, 

jedinečnosti a u mladé generace zejména odporu ke konvencím. Primárně z důvodů 

ekonomických se začaly užívat akronymy, zkratky slov složené z počátečních písmen více 

slov.  

Akronymy  

Jako akronymy se celosvětově užívají například zkrácené názvy různých firem, institucí, 

státních organizačních složek, systémů atp. (IKEA, UNESCO, NATO, PID). Mohou to být 

také zkratky vytvořené z počátečních písmen více slov po většinou z anglického jazyka 

(LOL, BTW, GN). Tyto zkratky se rozšířily zejména v chatech, messengerech, zejména při 

komunikaci na internetu.  

Nahlédnutím do několika diskuzí, či chatových místností lze zpozorovat několik slov, 

kterým ne každý rozumí. Jedná se o akronymy často užívané kvůli úspoře času v online 

komunikaci. Jako vysvětlení pro úsporu času poslouží to, že většina lidí rychleji mluví, než 

píše, a tak se pro zrychlení komunikace začaly užívat akronymy. 

Mezi nejčastěji užívané české zkratky patří: JJ (jojo), NN, EE (nene), MMNT (moment), 

NJN (no jo no), TTJ (tak to jo), O5 (opět), Z5 (zpět), NZ (není zač), PP (papa). 

Mezi nejčastěji užívané anglické zkratky patří: LOL (laughing out loud – hlasitý smích), 

BTW (by the way - mimochodem), ASAP (as soon as posible – co nejdříve), B4 (before - 

před), F2F (face to face – tváří v tvář), PLS (please - prosím), BRB (be right back – hned 
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jsem zpět), OT (off topic – nepatří k věci), GN (good nigh – dobrou noc), THX (thanks - 

děkuji), WTF (what the fuck – Co to sakra je?), NP (no problem – žádný problém). 

Emotikony 

Jedná se o grafické zkratky, znaky a symboly, které by měly kompenzovat emoci a řeč těla, 

rovněž se jim říká „smajlíci“. Slouží jako obohacující složka pro sdělování s emocemi, a tím 

předchází některým formám nedorozumění v psané konverzaci. Z důvodů absence 

nonverbálních aspektů řeči byla vytvořena soustava šifer, která napomáhá vyjadřovat pocity 

a emoce. Emotikony jsou složené z interpunkčních znamének, číslic, písmen a speciálních 

znaků, které při určitém spojení a otočení o 90° vpravo, interpretují svůj význam. Mezi 

nejznámější z nich patří: úsměv :-), mrkání ;-), smutek či mračení :-(. Zobrazování těchto 

emotikonů je dnes na většině chatovacích serverech, diskuzních fórech, sociálních sítích, či 

jiných internetových stránkách, které zprostředkovávají komunikaci uživatelů, v podobě 

statických či dynamických obrázků. Dnes záleží také na příslušném softwaru – jednotlivé 

programy většinou obsahují nabídku nejrůznějších emotikonů, která usnadňuje uživatelům 

jejich užití. 

V neformálních písemnostech lze pro odlehčení či lepší pochopení situace použít emotikony. 

3.1  Pohyb uživatelů v prostoru internetových a komunikačních sítí 

Každý uživatel internetu si musí uvědomit, že tento svět není ráj naprosté svobody, kde se 

všichni mohou chovat, jak chtějí. V online světě je zapotřebí zodpovědného chování, ke 

kterému slouží pravidla netikety. Tato pravidla jsou pouze doporučená a nejsou právně 

vymahatelná. Pokud však uživatel používá v komunikaci vulgarismy, je možné jej soudně 

potrestat. Tuto skutečnost by měli vědět všichni uživatelé internetu. Za své chování musí 

vést lidé vlastní odpovědnost a to nejen v reálném životě, ale i v tom online. Toto vyjadřuje 

akcent na dodržování pravidel netikety.  

Dnes se v online světě pohybují lidé všech věkových kategorií a do kontaktu s technologiemi 

se dostávají stále mladší děti. Podle školského zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, je informační výchova na 1. stupni ZŠ povinná. Předmět informační a komunikační 

technologie je koncipován tak, aby umožnil žákům dosáhnout základní úrovně informační 

gramotnosti. Pedagogové mají jedinečnou možnost zařadit do výuky informačních předmětů 

pravidla netikety, což jim dnešní RVP ZV přímo na prvním stupni základních škol 
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nepřikazuje. Žákům by v případě zařazení netikety bylo umožněno srovnání osobní a 

virtuální komunikace s ohledem na zneužitelné aspekty komunikace virtuální, kterých by se 

v reálné komunikaci nedopouštěli. 

Pro zřízení lepšího internetu pro děti nemohou společnosti soutěžit, musí spolupracovat. 

Coalition for Education & Outreach (CEO) je neformální koalice pro vzdělávání a přesah, 

která byla zahájena v prosinci 2011. Reaguje na vznikající problémy ve světě online a jejím 

cílem je, aby se internet stal lepším místem pro děti. Způsob, jakým děti používají internet a 

mobilní technologie, se v posledních letech dramaticky změnil. Pokud žáci budou internet 

používat bezpečně a zodpovědně, může jim nabídnout širokou škálu příležitostí a novinek. 

Samoregulace je jedním z nástrojů evropské strategie pro vytvoření lepšího internetu pro 

děti. Aby bylo zajištěno, že děti, rodiče i učitelé mají přístup ke správným nástrojům a 

informacím o bezpečném používání internetu a nových technologií, musí se podpořit 

samoregulace odvětví. To umožňuje vytvořit systém, prostřednictvím kterého lze rychle řešit 

vzniklé bezpečnostní problémy, jež mohou nastat. Spolupracující společnosti se zavázaly 

přijmout pozitivní opatření, které obsahuje například nastavení ochrany osobních údajů k 

odpovídajícímu věku, širší využití klasifikace obsahu, širší dostupnost a používání 

rodičovské kontroly, efektivní zastavení šíření materiálů týkajících se pohlavního zneužívání 

dětí. Neelie Kroesová k tomu uvedla, že děti potřebují kvalitní obsah online, dovednosti a 

nástroje, pro bezpečné používání internetu. Rodiče potřebují podporu a měli by jí dostat. 

Takže se musí spojit síly, aby vše mělo větší dopad. Všichni se shodli, že je důležité dělat 

lepší internet pro děti. Je zapotřebí nalézt součinnost ve školství mezi společnostmi a všude 

jinde. Celá společnost tak musí být velvyslanci dětské online bezpečnosti.14 

Důležitým dokumentem jsou zásady přijatelného užívání An Acceptable Use Policy 

(AUP)15, podepsány žáky a jejich zákonnými zástupci a určují, jakým způsobem se mohou 

digitální technologie s možností připojení k internetu využívat v dané škole. Tento dokument 

obsahuje, jak se žáci mají chovat na internetu a začleňuje širokou škálu otázek kolem práva 

a povinností. Samozřejmě zahrnuje i sankce za jejich porušení při užívání počítače. Aby tyto 

                                                 
14 Překlad autorky; European Commission - PRESS RELEASES - Press release - European, top tech 

executives and Commission affirm commitment to collaborate, not compete to improve the internet for 

kids. European Commission [online]. Brusel, 2013 [cit. 2015-03-14]. Dostupné 

z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-504_en.htm 
15 What is an Acceptable Use Policy?. In: What is an Acceptable Use Policy? A brief explanation [online]. 

2015 [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: http://www.webwise.ie/teachers/what-is-an-acceptable-use-policy-2/ 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-504_en.htm
http://www.webwise.ie/teachers/what-is-an-acceptable-use-policy-2/
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zásady byly efektivně využívány, musí být šité na míru individuálním potřebám pro danou 

školu. Web by mohl sloužit jako skvělý nástroj pro výuku, ale školy potřebují AUP pro 

bezpečné a zodpovědné používání internetu. Tyto dokumenty musí být pravidelně 

kontrolovány, přezkoumávány a aktualizovány. Důležité je všem zúčastněným vysvětlit 

nutnost AUP, jež by mohla obsahovat například upozornění a poučení o soukromých 

informacích, které vedou žáci online, pravidla kyberšikany, pokusy o přístup k nevhodnému 

materiálu a další nevhodné chování na internetu.  

3.2  Porušování netikety 

Mezi klasické příklady nedodržení netikety patří anonymní remailery – přeposílané e-maily, 

spamming - nevyžádané e-maily, troll, trolling - provokace, hate speech – nenávistný způsob 

vyjadřování, flaming – virtuální agresivita a flame wars – příliš ohnivá diskuse a stalking – 

úmyslné, nebezpečné obtěžování až pronásledování. Tyto výrazy se ujaly jako terminologie 

a používají se i u nás, tudíž se neuvádějí většinou žádné české ekvivalentní výrazy k těmto 

slovům.  

Z angličtiny anonymous remailer je mechanismus, díky kterému lze zaslat anonymní 

elektronickou poštu. Tento poštovní server přijme od odesílatele zprávu a svým jménem ji 

pošle na konkrétní adresu určenou odesílatelem. Pro příjemce je tato zpráva zcela anonymní, 

ale příjemce na ni může odpovědět a zpráva se s jistým časovým prodlením dostane 

k původnímu odesílateli. Tyto anonymní remailery mohou být užitečné, ale v nepovolaných 

rukou při nesprávném použití snadno zneužitelné. Při porušení netikety se jedná typicky o 

nevyžádané hanlivé e-maily, falešné obvinění, či jiné zprávy, které poškozují příjemce. 

Adresát těchto zpráv se nemůže bránit, protože neví, kdo tyto zprávy posílá, neboť se jedná 

o fiktivní adresu odesílatele přidělenou remailerem. 

Dalším příkladem nedodržování netikety je dobře známý spam, pod který je zařazen spim, 

spit a hoax. Spam je nevyžádaná zpráva, reklama masově rozšířená prostřednictvím 

internetu. Cílem spamu je oslovit co největší počet lidí a přesvědčit je o jedinečnosti daného 

produktu nebo služby, který zrovna nabízí, tak aby vydělal „spammerům“ finance. Dle 

zákona  

č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti lze šířit obchodní sdělení 

pouze uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Zpráva musí být dále označena jako 
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obchodní sdělení, nesmí utajovat totožnost odesílatele a musí být odeslána z platné adresy, 

aby mohl uživatel reagovat na nevyžádané zprávy.  

Spim vznikl spojením dvou slov spam a instant messaging, tedy hromadná zpráva posílána 

prostřednictvím chatu v reálném čase. Instant messaging je dnes nejrozšířenější 

komunikační prostředek v rámci internetu. Rozesílání zpráv a jejich téměř okamžité přijetí 

prostřednictvím chytrých telefonů patří dnes mezi nejrozšířenější. Spimy často bývají 

rozesílány automaticky a nabízejí pornografii, rychlý výdělek, linky na zavirovaný web atd. 

Zajímavá forma spamu je rovněž spit, jež tvoří slova spam a internet telephony, tedy spamy 

přeposílané prostřednictvím internetového telefonování, využívající technologii Voice over 

Internet Protocols (VoIP). Stále se jedná o nevyžádanou a obtěžující zprávu, která se řadí do 

netikety.  

Hoaxy jsou rovněž spamy, ne v první řadě finančně, ale spíše emočně náročné. Hoaxy 

rozmnožují napálení uživatelé internetu a rozesílají tzv. antireklamu. Slovo „hoax“ 

v překladu znamená falešnou zprávu, podvod, nesmysl a je rozesílán řetězovými zprávami, 

které obsahují falešné emotivní sdělení plné nepravdivých informací. Hoaxy jsou více 

zákeřné a nebezpečné než spamy, protože cíleně zneužívají lidskou vůli a solidaritu. Jedná 

se především o zprávy, obsahující sdělení, že pokud se zpráva nerozešle dále celému 

seznamu, způsobí neštěstí, nemoc atp. Působí na emoční stránku uživatele a někdy může být 

i pro někoho těžké, tuto zprávu nerozeslat dále, protože nabudí strach. Podkategorii hoaxů 

tvoří městské legendy tzv. Urban legends. Městské legendy nepřišly prvotně s internetem, 

ale vyprávějí se již po staletí. S rozvojem internetu se jejich přenos pouze zjednodušil a 

zrychlil. Jedná se o předávání falešných příběhů lidí, které se tváří naprosto důvěryhodně a 

pravdivě. Často mají varovný či moralizující charakter a zásadně se staly někomu ze 

známých, nikdy ne vypravěči.  Hoaxů lze spatřit na internetu mnoho a uživatelé jsou s nimi 

v každodenním kontaktu, proto je důležité klást apel na ty, kteří se s internetem teprve 

dostávají do styku, aby dodržovali pravidla netikety a nevznikaly tak zbytečně, a stále více, 

tyto parazitní zprávy obtěžující společnost. 

V internetovém slangu lze narazit i na anonymního účastníka online diskusních fór, blogů 

nebo chatů, který je označován za trolla. Jeho činnost spočívá v záměrném vyprovokování, 

urážení a neetickém chování na internetu, nazývající se trolling. Snaží se vyprovokovat 

ostatní uživatele k emotivní, nevyrovnané a hrubé odezvě. 
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Hate speech, neboli nenávistná řeč k určité skupině spadá na internetu rovněž mezi netiketu. 

Stejně tak neetické je rozesílání flame wars v překladu „ohnivá válka“. Posílání zlomyslných 

zpráv s jedovatým obsahem, flaming, existoval dříve před internetem, ale s jeho rozvojem 

se přesunul výhradně do online prostředí, které mu nabídlo širší a rychlejší rozvoj.  

Nedodržování netikety s sebou nese jisté postihy a omezení pro toho, jež se nevhodně chová. 

Při nedodržování pravidel vyhrazených na určitých stránkách se uživatel může setkat buď 

s vyloučením z webu, či smazáním profilu nebo příspěvku pro nevhodný obsah atd.  

Agresivita vyskytující se na internetu proti někomu se označuje jako kyberšikana, což je 

druh šikany realizovaný prostřednictvím nových technologií a internetu. Nezkušení 

uživatelé si myslí, že mají na internetu anonymitu, tedy i možnost se agresivně chovat bez 

důsledků, které by za toto chování vyplynuly, ale každé zařízení má v síti své identifikační 

číslo, které lze vyhledat.  
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4 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST 

Pojem informační gramotnost je dnes velmi často užíván. Tento pojem se díky rozvoji 

informačních a komunikačních technologií značně změnil. Podle Hany Landové poprvé užil 

termín informační gramotnost v roce 1974 Paul Zurkowski, který byl prezidentem 

společnosti „Information Industry Association“16: „Za informačně gramotné považoval 

jedince, kteří jsou připraveni používat informační zdroje při práci, kteří se naučili, jak 

využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje při řešení 

problémů.“17 Definice tohoto pojmu, které se objevily v 70. letech 20. století, se shodovaly 

na tom, že informace jsou nezbytné pro společnost, a že je potřeba více dovedností a znalostí 

při práci s nimi. Informační gramotnost byla zanesena do kurikulárních dokumentů, protože 

je považována za čím dál významnější část celkové vzdělanosti a v budoucnosti bude 

rozhodovat o kvalitě života komplexní populace i o pracovním uplatnění jednotlivců.  

Pojem informační gramotnost je mnohdy užíván nepřesně, či se nesprávně zaměňuje za 

pojem počítačová gramotnost, kvůli neznalosti přesné definice pojmu, jež se při rozvoji 

informačních a komunikačních technologií velice změnil.  

„Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou 

znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich mohli učit 

i ostatní. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít 

informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.“18 

4.1 Počítačová gramotnost 

Informační gramotnost odděluje informačně vzdělané, kteří zvládají ovládat technologie a 

tím se lépe k informacím dostávají a tzv. informačně naivní, jež informační technologie 

neovládají a tak mají omezený přístup ke zdrojům informací. S tímto se pojí termín 

počítačová gramotnost, která je chápána jako součást informační gramotnosti. Tyto dva 

pojmy nelze zaměňovat, neboť informační gramotnost je pojem rozsáhlejší. Předpokládá se, 

                                                 
16 Wikiknihovna: Paul G. Zurkowski. Wikiknihova [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné 

z:http://wiki.knihovna.cz/index.php/Paul_G._Zurkowski#IIA_.28Information_Industry_Association.29 
17 LANDOVÁ, Hana. Ikaros: Informacní gramotnost – náš problém(?). Ikaros [online]. 2002 [cit. 2014-12-

26]. Dostupné z:http://ikaros.cz/informacni-gramotnost-nas-problem 
18 DOMBROVSKÁ, Michaela, Hana LANDOVÁ a Ludmila TICHÁ. Informační gramotnost - teorie a praxe 

v ČR. In: Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR [online]. 2004 [cit. 2015-03-24]. ISSN 1212-5075. 

Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0401.html 

 

http://wiki.knihovna.cz/index.php/Paul_G._Zurkowski#IIA_.28Information_Industry_Association.29
http://ikaros.cz/informacni-gramotnost-nas-problem
http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0401.html
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že jedinec počítačově gramotný je zároveň informačně gramotný, naopak to nutně platit 

nemusí. Vzhledem k technologickému rozvoji lze počítačovou gramotnost pokládat za jeden 

z předpokladů k tomu, aby bylo možné dosáhnout dobré informační gramotnosti. 

V počítačové gramotnosti se ukrývají kompetence, jež jsou zaměřeny na ovládání a 

využívání počítače a technologií v životě. Člověk, který dosahuje této gramotnosti, umí 

počítač správně zapnout a vypnout, ovládat jeho základní periferie, pracovat se základním 

softwarem a využívat počítačové sítě, především internet.  

P. Sak a K. Saková uvádějí, že jako vhodné vymezení počítačové gramotnosti jsou 

považovány kompetence, „které umožní jedinci využívat nové technologie pro jeho profesní 

a osobní život v té míře, kdy se necítí komputerově handicapován, není za digitální 

přehradou a jeho osobní i profesní rozvoj prostřednictvím počítače je otázkou jeho volby.“19  

„Vzhledem k  tomu, že se digitální technologie staly v  průběhu uplynulých desetiletí 

klíčovým nástrojem pro získávání a  přetváření informací, začaly se tyto technické 

dovednosti (počítačová gramotnost) a intelektuální schopnosti (informační gramotnost) 

natolik přibližovat, že lze souhrnně hovořit o počítačové a informační gramotnosti. Ta je 

v koncepčním rámci ICILS přesněji definována jako schopnost jedince používat počítače 

k vyhledávání, vytváření a sdělování informací s cílem zapojit se do dění doma, ve škole, na 

pracovišti a ve  

společnosti.“20 

Definicí počítačové gramotnosti bylo zapotřebí také vymezit objektivní minimum znalostí, 

které jsou zapotřebí pro efektivní využívání informačních technologií a výpočetní techniky, 

zejména tedy jejímu programovému vybavení. Koncept ECDL (European Computer Driving 

Licence), v mimoevropských zemích označován jako ICDL (International Computer 

Driving Licence) vznikl s prudkým rozvojem informačních technologií. Přínos tohoto 

konceptu spočívá v tom, že přináší mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou 

metodu, která ověřuje počítačovou gramotnost prostřednictvím praktických testů.21 Vytvořit 

                                                 
19 SAK, Petr a Karolína SAKOVÁ. Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání. In: Lupa [online]. 

2006 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/ 
20 ICILS 2013: Mezinárodní výzkum počítačové a informační gramotnosti. ICILS 2013 [online]. Str. 16, 2011 

[cit. 2015-02-17]. Dostupné z: http://www.icils.cz/articles/files/ICILS_2013_Narodni_zprava_CZE.pdf 
21 O konceptu ECDL. CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ [online]. 2012 [cit. 2014-12-26]. Dostupné 

z: http://www.centrum-vzdelavani.cz/rubriky/dalsi-sluzby/ecdl/o-konceptu-ecdl/ 

http://www.lupa.cz/clanky/pocitacova-gramotnost-zpusoby-ziskavani/
http://www.icils.cz/articles/files/ICILS_2013_Narodni_zprava_CZE.pdf
http://www.centrum-vzdelavani.cz/rubriky/dalsi-sluzby/ecdl/o-konceptu-ecdl/


 

34 

 

něco smysluplného např. při řešení problému pomocí počítače je základem informační 

gramotnosti.  

V mezinárodním výzkumu počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 (International 

Computer and Information Literacy Study) se žáci z ČR umístili na prvním místě. Tento 

výzkumný srovnávací mezinárodní projekt je prvním, který se zaměřuje na mapování 

reálných dovedností a schopností žáků v oblasti používání informačních a komunikačních 

technologií. Tento výzkum se snaží o naplnění diskuze ohledně ICT, o empirické poznatky 

získávané cíleným zkoumáním počítačové a informační gramotnosti mladých lidí a její 

rozvíjení. Zaštiťuje jej mezinárodní asociace sdružující národní výzkumné organizace IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Pro výzkum 

ICILS byly po dvouleté přípravě a pilotním ověřením během roku 2013 rozdány dotazníky 

a testy téměř 60 tisícům žáků 8. ročníků ve více jak 3300 základních školách z 21 zemí po 

světě. Respondenti výzkumu byli i učitelé, ICT koordinátoři a vedení škol. Výzkum probíhal 

tak, že každý ze zúčastněných žáků dostal dotazník, který zkoumal jeho postoje k využívání 

technologií ve výuce i mimo ni. Další částí výzkumu byl ze 4 variant náhodně vybraný 30-

ti minutový test, jehož součástí bylo 5 úloh. Pro tento výzkum bylo vyvinuto prostředí 

v podobě aplikace, které bylo spuštěné na školních počítačích. Jednotlivé úlohy měly 

vzestupnou náročnost, aby bylo možné dle výsledků žáky rozdělit do 4 úrovní jejich 

počítačové a informační gramotnosti. Pro posuzování dovedností žáků byly navrženy 

jednotlivé sady úloh, ve kterých žáci měli např. navrhnout postup při vyhledávání informací, 

ověřit důvěryhodnost získaných informací, vytváření prezentací na určité téma pro předem 

danou populaci, či použití grafického programu pro vytvoření pozvánky. V žákovských 

testech byla také zkoumána bezpečnost při pohybování na internetu, jež je nedílnou součástí 

informační a počítačové gramotnosti. Netiketa určuje základní pravidla pro bezpečné 

pohybování na internetu, její součástí není jen znalost etických a právních zásad při 

používání technologií, ale také jistá rizika zneužití a zabezpečení informací a počítačů 

samotných. V testových úlohách pro tato zjištění mohli žáci vybírat např. nejbezpečnější 

z nabízených hesel, vysvětlovat důsledky publikování osobních údajů v rámci internetu nebo 

objasnit postupy užívané v podvodných emailech. 
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4.2 Informační výchova 

Informační výchova je vhodná pro komplexní formativní proces, „který vede k osvojení 

rozhodujících technologických i kognitivních vědomostí a dovedností, resp. získání 

kompetencí souvisejících s poznáváním informačních potřeb, volbou adekvátních zdrojů 

a prostředků, vyhledáváním, evaluací, zpracováváním, komunikováním a efektivním 

využíváním informací, včetně technologiemi zprostředkovávané či podporované 

komunikace a kooperace a využívání jejich potenciálu při vzdělávání ve smyslu informační 

gramotnosti.“22  

V letech 2012 a 2013 byl na katedře informačních technologií Pedagogické fakulty UK 

realizován výzkumný projekt „Informačně technologické kompetence dětí a jejich rozvoj na 

základních školách“. Z tohoto výzkumu vyplynulo mnoho závěrů. Toto šetření ukázalo, že 

respondenti vidí význam povinného informatického předmětu v kurikulárních dokumentech 

jako základ rozvoje informačně technologické gramotnosti a zároveň požadují rozsáhlejší 

propojení praktických informatických témat do ostatních předmětů v rámci 

mezipředmětových vztahů.23 

4.3 Informační gramotnost v kurikulárních dokumentech 

V mnoha vzdělávacích oblastech je realizována informační gramotnost. Podle rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání poskytuje vzdělávací oblast informační a 

komunikační technologie žákům základní úroveň informační gramotnosti. Žáci získají 

elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních technologiích, orientaci 

ve světě informací, jejich efektivní vyhledávání a další jejich využití ve vzdělávání i v praxi. 

Informační výchova v kurikulu pro základní vzdělávání 

V RVP ZV24 jsou definovány cíle, které jsou naplňovány očekávanými výstupy. Pro 

očekávané výstupy je definováno učivo, jimž se výstupy naplňují.  

                                                 
22 RAMBOUSEK, V.: Dimenze informační výchovy. In Trendy ve vzdělávání 2006. Technika a informační 

technologie. Olomouc : Votobia Olomouc 2006, ISBN 80-7220-260-X. 
23 ŠTÍPEK, Jiří a Petra VAŇKOVÁ. Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje informačně 

technologických kompetencí na základních školách. In: ORBIS SCHOLAE [online]. 2014 [cit. 2014-12-26]. 

Dostupné z:http://www.orbisscholae.cz/archiv/2014/2014_1_03.pdf 
24 RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

http://www.orbisscholae.cz/archiv/2014/2014_1_03.pdf
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V následující tabulce je zpracována oblast ICT z rámcového vzdělávacího programu pro 

první stupeň základní školy. Tabulka ukazuje, jaký je v RVP ZV definovaný obsah pro oblast 

ICT, co bude žák zvládat a učivo, díky kterému jsou cíle, vymezené v RVP ZV, naplňovány. 

Jako očekávané výstupy jsou určeny: 

Tabulka č. 1 Přehled obsahu a učiva pro předmět informatika v RVP ZV pro 1. stupeň. 

Obsah  Žák Učivo  

Základy práce 

s počítačem. 

- využívá základní standardní 

funkce počítače a jeho 

nejběžnější periferie 

- respektuje pravidla 

bezpečné práce s hardware i 

software a postupuje 

poučeně v případě jejich 

závady 

- chrání data před 

poškozením, ztrátou a 

zneužitím  

 

- základní pojmy informační 

činnosti – informace, 

informační zdroje, informační 

instituce  

- struktura, funkce a popis 

počítače a přídavných 

zařízení  

- operační systémy a jejich 

základní funkce  

- seznámení s formáty souborů 

(doc, gif)  

- multimediální využití 

počítače  

- jednoduchá údržba počítače, 

postupy při běžných 

problémech s hardware a 

software  

- zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní 

techniky  

Vyhledávání 

informací a 

komunikace. 

- při vyhledávání informací 

na internetu používá 

jednoduché a vhodné cesty  

- vyhledává informace na 

portálech, v knihovnách a 

databázích  

- komunikuje pomocí 

internetu či jiných běžných 

komunikačních zařízení  

- společenský tok informací 

(vznik, přenos, transformace, 

zpracování, distribuce 

informací)  

- základní způsoby 

komunikace (e-mail, chat, 

telefonování)  

- metody a nástroje 

vyhledávání informací  

- formulace požadavku při 

vyhledávání na internetu, 

vyhledávací atributy  
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Zpracování a 

využití 

informací. 

- pracuje s textem a obrázkem 

v textovém a grafickém 

editoru 

- základní funkce textového a 

grafického editoru25 

 

Žáci takto dosahují základní úrovně informační gramotnosti. Je zde rovněž snaha o 

porozumění těmto vztahům a následnou implementaci ve všech předmětech. Předmět 

informatika má žáky naučit, jak si zjednodušit život a odlehčit svému mozku v tom, že si lze 

určité informace vyhledat, aby si je žáci nemuseli pamatovat.  Žáci získávají elementární 

dovednosti při ovládání moderních informačních technologií, umí se orientovat ve světě 

informací, se kterými pracují a využívají je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. 

V RVP není určena hodinová dotace pro jednotlivé ročníky, ale je určena povinná časová 

dotace, která je složena za celý 1. stupeň, tj. celkem 118 hodin. Ředitelé škol si pak stanovují, 

kolik hodin budou mít v 1. – 5. ročníku ZŠ, kde se na konci 5. ročníku musí shodovat 

s celkovou povinnou časovou dotací. V RVP ZV je stanovena minimální časová dotace pro 

vzdělávací oblast informační a komunikační technologie 1 hodina na 1. stupni. Ředitel školy 

může hodinu informatiky zařadit do kteréhokoliv ročníku na 1. stupni a v rámci 

disponibilních hodin26 navýšit tuto časovou dotaci.  

V RVP nechybí rovněž personální pojetí kurikula, které vychází z potřeb a nadání 

jednotlivých žáků a individualizuje učivo pro rozdílné žáky.  

Standardy informační a komunikační technologie27 jsou v ČR připraveny od dubna 2013. 

Standardy jsou vzorové typy úloh, které by měli žáci zvládat v určitém období na kterékoliv 

základní škole v ČR. Je to velmi dobrý způsob, jak zjistit úroveň žáků v 5. a 9. ročníku ZŠ 

                                                 
25 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v 

Praze, 2007. 126 s. [cit. 2014-12-24], s.35. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-

content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf  UPRAVENÝ RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÝ OD 1. 9. 2013. MŠMT [online]. 2013 [cit. 2014-12-26]. 

Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-

pro-zakladni-

vzdelavani?highlightWords=R%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+program 
26  Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň je 14 hodin. 
27  Standardy vzdělávacích oborů základního vzdělávání. In: Metodický portál RVP [online]. 2013 [cit. 2014-

12-26]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/wp-

content/upload/prilohy/17383/informacni_a_komunikacni_technologie.pdf  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani?highlightWords=R%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+program
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani?highlightWords=R%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+program
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani?highlightWords=R%C3%A1mcov%C3%BD+vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD+program
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/17383/informacni_a_komunikacni_technologie.pdf
http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/17383/informacni_a_komunikacni_technologie.pdf


 

38 

 

a slouží též pro zjištění, zda škola dodržuje výstupy RVP, které má následně zakomponované 

ve svém ŠVP28.  

V roce 2013 došlo k aktualizaci RVP ZV a k předmětu informační a komunikační 

technologie do tohoto dokumentu pojem netiketa, či informační etika pro první stupeň 

základních škol nebyl zařazen. Tento pojem je zařazen v RVP ZV pro druhý stupeň, přičemž 

je patrné, že žáci se s počítačem a internetem setkávají již v mladším věku. Při nedodržování 

netikety žáky prvního stupně základních škol, kteří dnes zcela běžně užívají internet a 

moderní technologie, roste riziko nepříjemných společenských dopadů především 

bezpečnostního charakteru.  

  

                                                 
28  ŠVP - školní vzdělávací program, který si vytváří škola na základě RVP. 
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5 EMPIRICKÁ ČÁST  

Výzkum probíhal v době od listopadu 2013. Pro tuto práci byly zvoleny základní školy 

v okrese Klatovy a okolí do 30-ti km. Nejprve byl proveden předvýzkum na dvou základních 

školách, přičemž byla vybrána jedna škola na vesnici a jedna škola ve městě. Na základě 

tohoto předvýzkumu byl následně sestaven finální anonymní dotazník s uzavřenými, 

polootevřenými a otevřenými otázkami, který je koncipován do tří částí: 

1. část – část obecná a otázka č. 1 

- základní údaje o žákovi a jeho rodině 

Zařazeno pro zjištění socioekonomického statusu žáka, kdy autor zpracovával informace 

týkající se dosaženého vzdělání rodičů, dále zda ovládají rodiče práci s počítačem, jakou 

profesi rodičové vykonávají, zda bydlí ve městě či na vesnici, kolik knih mají doma, zda 

mají doma počítač, či jaký dostali žáci dárek k vánocům; také pro zjištění základních 

dělících faktorů pro následné vyhodnocování dotazníků. 

 2. část – otázka č. 1-13 

- prvky informační gramotnosti 

V této části byly otázky zaměřeny k ověření úrovně informační gramotnosti žáků, ověření 

dovedností žáka při práci s počítačem a pohybu na internetu z hlediska času a morální 

vyspělosti, pro následné vyhodnocení, zda učivo zařazeno k dnešnímu dni v RVP je 

dostačující a vyhovující potřebám dnešní technologicky vyspělé doby. Při konstrukci těchto 

otázek autor vycházel z testů ICILS, RVP ZV informační a komunikační technologie pro  

1. stupeň ZŠ a standardů pro základní vzdělávání informačních a komunikačních 

technologií. 

3. část – otázka č. 8-21 

– zjišťována znalost netikety a její používání 

V této části jsou otázky směřovány ke zjištění, nakolik jsou žáci zapojeni do komunikace na 

internetu, zda mají základní povědomí o sociálních sítích jako je např. Facebook a zda zde 

mají oni sami, případně jejich rodiče, vlastní profil, obecně zda dodržují některá pravidla 

netikety. Otázky jsou stylizovány tak, aby byly zjištěny odpovědi u nejběžnějších způsobů 
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porušování netikety a mohlo být následně vyhodnoceno chování běžného žáka 4. a 5. třídy 

základní školy v internetovém prostředí.  

Otázky se pro jednotlivé části prolínaly. 

Způsob stylizace otázek vzhledem ke sledované souvislosti s netiketou: 

Pravidlo netikety 1, 2: Nezapomeň, že na druhém konci jsou lidé!  

Dodržuj pravidla slušnosti! 

Otázka 10)  Napsal/a si někdy někomu něco přes internet, co bys mu/jí neřekl/a do 

očí? (Uvedeny konkrétní příklady). Respondent vybírá z pěti variant 

odpovědí, či vyplní vlastní:  

- nadával/a jsem 

- posmíval/a jsem se někomu 

- pomlouval/a jsem někoho 

- pochvalu, lichotku, například, že je někdo hezký 

- ne 

- jiné, prostor pro vlastní odpověď 

Odpověď na tuto otázku by měla odhalit, jakým způsobem se děti prezentují na internetu, 

jak se vyjadřují, zda vyjadřují častěji pozitivní či negativní emoce prostřednictvím sítě a zda 

je láká možnost zneužití domnělé anonymity.  

Otázka 11)  Jak se vyjadřuješ na internetu? Respondent vybírá z osmi variant 

odpovědí:  

- píši nespisovně 

- nedělám na začátku velká písmena 

- píši pravopisné chyby 

- píši spisovně 

- píši hovorovou češtinou 

- nedělám tečky ani čárky 

- píši pravopisně správně 

- někdy nadávám 
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Odpověď na tuto otázku by měla odhalit, zda děti při komunikaci na internetu používají 

emotikony, zkratky, akronymy či jiné novodobé komunikační symboly a pomůcky, jakým 

internetovým jazykem hovoří, zda vyjadřují negativní emoce.  

Pravidlo netikety 3:  Děti mohou komunikovat s lidmi na celém světě! Co je někde 

normální jinde může být nepřípustné!  

Používání smajlíků, akronymů nemusí být vždy vhodné či smysluplné. 

I další otázky v rozsahu č. 9 – 21 jsou vždy sestaveny za účelem ověření povědomí žáků o 

netiketě a dodržování pravidel netikety. 

Pravidlo netikety 4:  Nezveřejňuj citlivé informace!  

Otázky týkající se sociálních sítí, nejznámějšího Facebooku. Virtuální naivita uživatele 

internetu může mít za následek zvýšení reálného bezpečnostního rizika. Někteří žáci o sobě 

mohou na sociálních sítích zcela nevědomě poskytnout veškeré citlivé informace a další 

údaje, při jejichž spojení vznikne příležitost pro zloděje, či pro sexuálního devianta. Může 

zde docházet k šíření osobních informací, fotografií, adres. V šetření byla zjišťována 

vlastnictví profilů na této sociální síti. 

Pravidlo netikety 6:  Nerozesílej řetězové e-maily a spamy!  

Odpovědi na otázky, v nichž se dotazovatel zmiňuje o emailu, by měly odhalit, zda děti 

v dnešní době mají přístup k emailu, mají vlastní email, zda ho využívají a případně jak. 

Pravidlo netikety 7:  Přemýšlej a vše dělej v klidu!  

Otázka 8)  Jak se zachováš, když ti neznámý chlapec/děvče pošle zprávu. 

(uvedeny příklady) Odpovíš? Pokud ano, co? 

Tím se dotazovatel snažil zjistit, jakým způsobem žáci reagují na neznámé, reklamní či jiné 

někdy nebezpečné podněty, resp. nakolik jsou žáci vzhledem k povědomí o netiketě 

vystaveni nebezpečí internetového světa. 
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V tabulce je uveden číselný přehled pravidel netikety a otázky z dotazníku, které zjišťovaly 

dodržování těchto pravidel.  

Tabulka č. 2 Přehled pravidel a otázek. 

Pravidlo netikety Otázky vztažené k tomuto pravidlu v dotazníku 

1, 2 10, 11 

3 12, 13 

4 20 

6 6, 7, 15, 16, 17 

7 8 

Zdroj: autor práce 

Celkový popis metody výzkumu: 

Empirická část na téma znalost netikety, byla vypracována na základě výsledků výzkumu 

vyplývajících především z dotazníků předložených na patnácti náhodně vybraných 

základních školách z celkového počtu 46 státních základních škol v okrese Klatovy. 

Konkrétně byly vybrány školy, které se nachází v Klatovech a blízkém okolí přibližně do 

30-ti km. Byl proveden výpis všech škol v daném okolí a rozdělení dle lokality na základní 

školy na vesnici a základní školy ve městě. S ohledem na podobnost kapacit škol na vesnici 

a ve městě bylo vybráno 9 škol na vesnici a 6 škol ve městě, aby bylo dosaženo přibližně 

stejného počtu žáků ve sledovaných třídách. Ve výběru škol jsou všechny státní základní 

školy, malotřídní školy tj. školy se spojenými ročníky prvního stupně a klasické školy 

s prvním i druhým stupněm.  

Ke sběru dat byla použita metoda kvantitativního výzkumu. Respondentům byl předložen 

anonymní dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami, který je součástí této práce jako 

příloha. Dotazník je koncipován do tří částí, které se zároveň prolínají. V první části jsou 

základní informace o žákovi a jeho rodině, pro zjištění socioekonomického statusu žáka. 

V druhé části dotazníku bylo zjišťováno, zda žáci zvládají elementární dovednosti při práci 

s počítačem např. vypnutí a zapnutí, vytvoření složky, vyhledání informace, spuštění 

programu, hry, možnost připojení k internetu apod. Třetí a nejdelší část dotazníku je 

věnována znalosti pravidel internetu, čili netiketě. V několika otázkách je zde zjišťováno, 
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jak žáci v jednotlivých situacích reagují, co na internetu dělají a zda znají pravidla chování 

na internetu.  

Vyhodnocení dotazníků probíhalo na základě základního dělení a to na chlapce a dívky, pak 

dle základních škol, zda se nacházejí na vesnici či ve městě, eventuálně dle 

socioekonomického statusu. Výsledky ve výzkumu jsou členěny dle odpovědí dotazovaných 

na jednotlivé otázky. Pokud byl významnější rozdíl mezi chlapci a děvčaty je provedeno 

další členění v závislosti na to, kde vyplynul rozdíl u odpovědí, většinově na vesnici a ve 

městě. Pokud byly odpovědi procentuálně podobné u všech, je uveden celkový přehled 

v dané otázce. Při zadávání dotazníků byla vždy přítomna autorka tohoto zkoumání, pro 

případné vysvětlení otázek žákům.  

Z patnácti základních škol byli zkoumáni žáci 4. a 5. ročníků, tedy celkem 462 žáků. Na 

vesnici bylo zkoumáno 226 žáků, ve městě dotazník vyplnilo 236 žáků. Na vesnici bylo 

zkoumáno 122 dívek a ve městě 120 dívek, celkem tedy 242 dívek. Na vesnici bylo 

zkoumáno 104 chlapců a ve městě 116 chlapců, celkem tedy 220 chlapců. Tento výzkumný 

vzorek byl vybrán z důvodu zařazení předmětu informatika v RVP na první stupeň 

základních škol.  Výsledná analýza dat je zpracována v programu MS Excel. 

Pro přehlednější popis vzorku poslouží následující tabulka. 

Tabulka č. 3 Popis zkoumaného vzorku. 

 Dívky Chlapci Celkem 

Vesnice 122 104 226 

Město 120 116 236 

Celkem 242 220 462 

Zdroj: autor práce 

Vyhodnocení socioekonomického statusu 

Pro vyhodnocení socioekonomického statusu žáků byly zařazeny otázky v obecné části 

dotazníku a ještě otázka č. 1. Autor zpracovával informace od žáků týkající se dosaženého 

vzdělání rodičů, dále zda ovládají rodiče práci s počítačem, jakou profesi rodiče vykonávají, 
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zda mají školu ve městě či na vesnici, kolik knih mají doma, zda mají doma počítač či jaký 

dostali respondenti dárek k Vánocům.  

Prvním hodnotícím kritériem při vyhodnocování odpovědí z dotazníků byla profese rodičů, 

následně dosažené vzdělání rodičů, zda mají doma počítač, tablet, notebook či mobil, jaký 

dárek dostali respondenti k Vánocům, jak jsou rodiny vybaveny informačními 

technologiemi. 

4.1 Stanovení výzkumných cílů 

Komplexním cílem práce je zjistit povědomí žáků o netiketě a zda existují mezi žáky 

rozdíly v tomto povědomí a dále ověřit úroveň informační gramotnosti žáků z důvodu 

případného zařazení netikety do RVP ZP již pro 1. stupeň základních škol do oboru 

informační a komunikační technologie či v rámci mezipředmětových vztahů. 

Dílčím cílem této práce je komparace znalostí pojmu netiketa v závislosti na:  

- socioekonomickém statusu,  

- genderovém dělení, 

- velikosti obce – město versus vesnice v okrese Klatovy. 

Dalším dílčím cílem práce je rovněž zjistit, zda některý z vybraných faktorů jako jsou 

například socioekonomický status, technologické zázemí žáků, či škola fungující ve městě, 

nebo na vesnici, má vliv na odpovědi žáků v dotazování na znalost a používání netikety.  

Položení výzkumných otázek: 

Jaké technologie mají žáci doma? Má už dnes doma každý počítač nebo notebook? Kolik 

hodin denně u počítače žáci tráví?  

Zvládnou žáci 4. a 5. ročníku na Klatovsku elementární prvky na počítači např. zapnout a 

vypnout počítač, spustit hru, vytvořit či otevřít složku nebo vyhledat informace na internetu?  

Mají žáci doma internet? Co na internetu dělají? Znají žáci pravidla, jak se chovat na 

internetu? Jaká pravidla to jsou? Dodržují tato pravidla při pohybu na internetu? 
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Mají žáci 4. a 5. ročníků základních škol na Klatovsku vlastní účet na Facebooku? Vzniká 

rozdíl u žáků, jež navštěvují školu na vesnici a ve městě, či je z výzkumu více patrný rozdíl 

u žáků majících Facebook, kteří žijí v rodině s nižším nebo vyšším socioekonomickým 

statusem?  

Jak používají počítač rodiče a jak vnímají žáci jejich činnost na počítači? Má to následný 

vliv na děti při jejich práci s počítačem? 

4.2 Výsledky zkoumání 

Rozdělení žáků probíhalo následovně: všichni respondenti byli rozděleni na dívky a chlapce 

žijící na vesnici a ve městě a dále dle hodnoty socioekonomického statusu na vyšší a nižší 

třídu. Do nižšího socioekonomického statusu byli zařazeni žáci, kteří uvedli, že jejich rodiče 

pracují například jako dělníci a mají nižší vzdělání než střední školu s maturitou tj. střední 

školu bez maturity, odborné učiliště či školu základní. U posuzování socioekonomického 

statusu bylo vždy posuzováno více aspektů zároveň individuálně. Pokud žák nevěděl, jakou 

školu mají rodiče vystudovanou, posuzoval se jejich socioekonomický status podle dalších 

aspektů: například kolik knih mají doma, či co dostali za dary k Vánocům.  

Výsledky vyplývající z jednotlivých odpovědí byly rozděleny vždy v závislosti na faktoru, 

u něhož se projevil nejvyšší rozdíl v počtu shodných odpovědí. Pokud byl vyšší rozdíl mezi 

odpověďmi chlapců a dívek, graf je znázorněn v závislosti na tomto parametru, pokud větší 

rozdíl v počtu shodných odpovědí respondentů byl závislý na faktoru umístění základní 

školy na vesnici či ve městě, je pro větší srozumitelnost znázorňován graf právě s důrazem 

na tuto proměnnou.  

Každý z dotazovaných žáků uvedl v otázce č. 1, že má doma některou z technologií, přičemž 

většina dotazovaných uvedla, že mají v domácnosti zároveň notebook, pevný počítač i mobil 

s připojením na internet. Při označení několika možností odpovědí u této otázky autor při 

výzkumu tyto odpovědi využil i k přesnějšímu určení hodnoty socioekonomického statusu, 

přičemž žáci s vyšším socioekonomickým statusem mají doma zároveň technologií více, než 

žáci s nižším socioekonomickým statusem. Nejprve je v grafu celkový počet rozdělených 

žáků, na dívky a chlapce žijící na vesnici a ve městě, následuje kolik z nich má doma různé 

technologie. Z grafu lze pozorovat, že žáci ve městě mají těchto technologií v domácnosti 

nepatrně více, než žáci na vesnici.  
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Graf č. 1 k otázce č. 1 „Zaškrtni, co máš / máte doma.“ 

 

Zdroj: autor práce  

Na otázku, zda umí žáci počítač správně vypnout a zapnout odpovědělo 100 % respondentů 

kladně. Elementární dovednosti jako například vytvořit, otevřít, přesunout nebo zkopírovat 

složku, spustit hru, či program z celkového počtu 462 respondentů zvládá 448. Celkem 14 

dotazovaných na vesnici, odpovědělo, že to neumí. Zároveň se jednalo o žáky s nižším 

socioekonomickým statusem. V této části výzkumu byl nepatrný rozdíl mezi vesnicí a 

městem, neboť 6 % respondentů s nižším socioekonomickým statusem na vesnici 

odpovědělo, že neumí vytvořit složku, kopírovat ji a spustit program či hru. Zároveň tito 

respondenti trávili u počítače méně než hodinu denně a nikdy neslyšeli o netiketě. Ve městě 

nebyly žádné rozdíly mezi dotazovanými a 100 % respondentů potvrdilo znalost 

elementárních dovedností při práci s počítačem.  

Graf č. 2 k otázce č. 2 a 3 „Umíš počítač správně zapnout a vypnout? Umíš otevřít složku, 

program, hru? Umíš složku vytvořit, přesunout a zkopírovat?“ 
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Zdroj: autor práce 

Možnost připojení k internetu nemá z celkového počtu dotazovaných respondentů pouze 

1%, konkrétně 4 žáci ve škole na vesnici. Byli to rovněž žáci s nízkým socioekonomickým 

statusem.  

Žáci na internetu nejčastěji hrají hry, vyhledávají si nejrůznější informace a píší si s 

kamarády. Na částečně uzavřenou otázku v dotazníku odpovídali respondenti genderově 

odlišně. Z grafu je patrný rozdíl mezi dívkami a chlapci. Dívky si více vyhledávají různé 

informace a chlapci spíše hrají hry. Nejčastěji žáci vyhledávají informace do školy na 

referáty, informace potřebné na různé volnočasové aktivity a nejrůznější obrázky či 

obohacující prvky k hrám. Dále žáci na internetu poslouchají hudbu, sledují filmy či seriály 

nebo vytváří různé obrázky.  
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Graf č. 3. k otázce č. 4 „Na co používáš internet?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Na tuto otázku navazuje další otázka a sice, kolik hodin denně žáci u počítače tráví? Nejméně 

času u počítače tráví dívky na vesnici. Na počítači je 76 % dívek na vesnici denně méně než 

hodinu. Ve městě u počítače tráví méně než hodinu 75 % dívek, obdobně jako na vesnici, 

ale ve městě je již 7 % dívek, které jsou u počítače 3 až 4 hodiny a 4 % dívek, které u něj 

tráví svůj čas denně více než 4 hodiny. Na vesnici 66 % chlapců sedí denně před obrazovkou 

počítače  

1 až 2 hodiny, ve městě to je 52 % chlapců, a zároveň 21 % chlapců ve městě a 14 % chlapců 

na vesnici se věnuje této zábavě více než 4 hodiny. 11 chlapců (5 %) dokonce uvedlo, že  

u počítače tráví 5 až 7 hodin denně. Průměrně žáci tráví u počítače 1,8 hodiny denně. 

V prvním grafu k této otázce je přehled chlapců a dívek v konkrétních číslech. Druhý graf 

je podrobněji rozpracovaný a vyjádřený procentuálně. 

Graf č. 4 k otázce č. 5 „Kolik času trávíš denně u počítače?“ 
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Zdroj: autor práce 

 

Graf č. 5 k otázce č. 5 „Kolik času trávíš denně u počítače?“ Podrobněji rozpracovaný. 

 

Zdroj: autor práce 

Z otázky 6 a 7, zda mají žáci vlastní e-mail a jestli umí e-mail poslat vyplývá, že i někteří 

žáci, kteří e-mail nemají, ho umí poslat. Z celkového počtu žáků má 71 % vlastní e-mailovou 

adresu a 81 % umí e-mail poslat.  
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Graf č. 6 k otázce č. 6 a 7 „Máš vlastní e-mailovou adresu? Umíš napsat a poslat e-mail?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Nejméně vlastních e-mailových adres mají dívky na vesnici, tedy 53 % dívek, ovšem poslat 

e-mail umí 70 % dívek ze základních škol na vesnici. Nejvíce e-mailů vlastní chlapci ve 

městě, tedy 82 % chlapců, ale e-mail umí poslat 89 % chlapců. 

Graf č. 7 k otázce č. 6 a 7 „Máš vlastní e-mailovou adresu? Umíš napsat a poslat e-mail?“  

Zdroj: autor práce 

V otevřené otázce 8, jak se zachováš, když ti neznámý chlapec/děvče pošle zprávu: „Ahoj, 

jak se máš? Co dneska děláš? Nemám moc kamarádů a chtěl/a bych si povídat s tebou.“, 

odpovídali žáci různě. Nejčetnější odpověď žáků ve městě byla, že neodpoví. Z celkového 

počtu  

236 respondentů ve městě odpovědělo 85 žáků (36 %), že na zprávu odpovídat nebudou. Na 

vesnici z celkového počtu 226 respondentů by na zprávu neodpovědělo 32 respondentů (14 

%). Chlapci s neznámými dopisovateli chtějí hrát hry. Z celkového počtu 220 chlapců 

odpovědělo 68 chlapců (31 %), že by si mohli spolu hrát hry. Tuto otázku nevyplnilo celkem 
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20 respondentů ze 462 žáků, tedy nevyplnili ji 4 % všech respondentů. Vzhledem k tomu, 

že autor výzkumu byl přítomen u vyplňování dotazníků, procházel mezi žáky a upozorňoval 

na některé nevyplněné odpovědi, mnoho žáků ještě odpovědi doplnilo, proto je procento 

nevyplněných odpovědí nízké. V grafu jsou znázorněny konkrétní počty odpovědí žáků 

v porovnání lokality. 
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Graf č. 8 k otázce č. 8 „Jak se zachováš, když ti neznámý chlapec / děvče pošle zprávu?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Například dalšími odpověďmi respondentů byly: „Jak se jmenuješ, do jaké chodíš školy, 

kolik ti je let?; Tak dobře můžeme spolu kamarádit.; Tak jo, můžeme se sejít u hřiště a 

povídat si.“ Toto je jen výběr z jiných odpovědí, které respondenti uváděli. 

Na otázku číslo 9, zda si žáci píší na internetu s cizími lidmi, odpovědělo ano 26 % žáků 

z vesnice a 7 % žáků z města. Z grafu výše bylo vidět, že na konkrétní otázku by někteří 

respondenti cizím lidem odpověděli. 

Graf č. 9 k otázce č. 9 „Píšeš si s lidmi na internetu, které jsi ještě neviděl/a?“ 

  
Zdroj: autor práce 
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Pro někoho je vyjadřování v kyberprostoru jednodušší, než tváří v tvář. Možnost schovat 

svou tvář za obrazovku počítače již využívají i žáci, což je patrno z odpovědí respondentů 

na otázku 10, zda respondenti napsali někdy něco přes internet, co by jinak do očí neřekli, 

potvrzují, že někteří žáci jsou při kontaktu z očí do očí nesmělejší, nežli ve vyjadřování přes 

internet, kde si dovolí povědět více.  

V polootevřené otázce uvedlo celkem 35 % respondentů, že není nic, co by druhému neřekli 

do očí. Celkem 20 % dívek sděluje prostřednictvím internetu pochvaly, lichotky, například 

že se jim někdo líbí. Tuto možnost zatrhlo 10 % chlapců. Oproti tomu 34 % chlapců a 10 % 

dívek uvedlo, že přes internet někomu nadávají. Dále dívky více než chlapci v rámci 

kyberprostoru pomlouvají. 

Mimo nabízené odpovědi odpovídali také: „Vynadal bych někomu.; Že někoho miluju.; 

Koho miluju.; Že se mi někdo nelíbí.; Aby mi dala svoji fotku.; Aby šel / šla se mnou ven.“ 

V grafu je uveden konkrétní počet odpovědí žáků. 

Graf č. 10 k otázce č. 10 „Napsal/a jsi někdy někomu něco přes internet, co bys mu / jí 

neřekl/a do očí?“ 

 

Zdroj: autor práce 
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Otázka 11 zjišťovala, jak se žáci vyjadřují na internetu. Největší rozdíly zde vyplynuly mezi 

dívkami a chlapci. Rozdíly mezi městem a vesnicí byly zanedbatelné. Možnost „píši 

spisovně“ zatrhlo 48 % dívek a 14 % chlapců. „Píši nespisovně“ zatrhlo 43 % chlapců a 17 

% dívek. Pravopisné chyby píše 47 % chlapců a 14 % dívek. V grafu jsou znázorněny 

konkrétní počty odpovědí žáků. 

Graf č. 11 k otázce č. 11 „Jak se vyjadřuješ na internetu?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Při vyjadřování na internetu žáci občas používají akronymy. Zkracují si určitá slova a utváří 

si dokonce i vlastní zkratky často používaných vět. Mezi velmi časté jiné zkratky patřily 

například: „CDLŠ – Co děláš?“; „JKJ – Jak je?“; „JTCT – Jde to, co ty?“; „NZ – Není zač.“; 

„FB - Facebook“; „ČS - čus“; „YTB - Youtube“; „ČD – Času dost.“; „BFF - baf“, to je jen 

výběr nejčastěji doplňovaných zkratek v dotaznících. Mezi nejčastěji používané zkratky 

patřily: JJ – jo jo, NN – ne ne, NWM – nevím, LOL – laughing out loud – hlasitý smích a 

OMG – Oh my God – O můj Bože. Žáci v dotazníku popisovali, co jednotlivé zkratky, které 

používají, znamenají. V této otázce byl zanedbatelný rozdíl mezi chlapci a děvčaty, ale 

vyplynul zde velký rozdíl mezi žáky na vesnici a ve městě. V grafu je znázorněn konkrétní 

počet odpovědí žáků, jaké zkraty a v jaké míře používají respondenti na vesnici a ve městě.  

70 % respondentů na vesnici nepoužívá žádné zkratky v konverzaci na internetu. Ve městě 

akronymy nepoužívá 33 % žáků. Z celkového počtu žáků používá akronymy celkem 49 % 

žáků. Zkratky více používají žáci ve městě než žáci na vesnici. 
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Graf č. 12 k otázce č. 12 „Používáš při psaní na internetu nějaké zkratky?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Při spojení s učiteli emotikony používá pouze někdy 8 % žáků na vesnici a 11 % žáků ve 

městě, jinak je při rozhovorech s učiteli nepoužívají. Při komunikaci s přáteli ve městě 

používá emotikony 92 % žáků, na vesnici jimi komunikaci doplňuje 88 % respondentů. 

Graf č. 13 k otázce č. 13 „Používáš smajlíky?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Při komunikaci na internetu lze pro údernější pochopení celé zprávy použít emotikony. 

Prostřednictvím „smajlíků“ lze lépe vyjádřit emoce v konkrétní zprávě. Výsledky u žáků na 

vesnici a ve městě byly markantnější než u dívek a chlapců, proto je zde uvedeno rozdělení 

žáků dle lokality. V grafu jsou znázorněny konkrétní čísla, odpovědi žáků. Z grafu je patrné, 

že žáci ve městě používají v komunikaci emotikony více, než žáci na vesnici. Celkem ve 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

NWM

JJ

NN

MMNT

LOL

MT

OMG

GN

BTW

Jiné

Nepoužívám žádné.

Jaké používají žáci akronymy

město vesnice



 

57 

 

městě používá emotikony 92 % respondentů, na vesnici 88 % žáků. „Smajlíky“ dotazovaní 

používají především při dopisování s přáteli, při spojení s učiteli je celkem využívá 9 % 

respondentů. 

Graf č. 14 k otázce č. 13 „Používáš smajlíky?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Na internetu si lze snadněji zaměnit vlastní identitu, nebo sebe nějak modifikovat, což 

v reálném životě, při setkávání „tváří v tvář“ udělat nelze. Například, když se sejde chlapec 

s dívkou, jen těžko zpochybní svůj věk, třeba z 10-ti na 18 let či mohou předstírat, že jsou 

jiného pohlaví. Internet ovšem tuto možnost nabízí a může být zneužit k dalším 

dezinformacím. Nikdy si nelze být na 100 % jistý tím, že na druhém konci internetové sítě 

za monitorem počítače sedí právě ta osoba, jejíž fotografie je uveřejněna u profilu na 

internetu, údaji o věku, pohlaví či jiných datech. Ta mohou být zásadně zkreslena nebo zcela 

smyšlená. Z dotazníkového šetření, v otázce 14, zda si respondenti někdy na internetu na 

někoho hráli, chtěli být v daný moment někým jiným, byl zjištěn rozdíl mezi žáky na vesnici 

a ve městě. Celkem 12 % dotazovaných ve městě odpovědělo, že si hráli na starší, na vesnici 

toto uvedlo 7 % respondentů. Jako důvody žáci uváděli, že na některé webové stránky nemají 

kvůli věku přístup. Na opačné pohlaví si ve městě hrálo 8 % žáků, na vesnici 2 %, protože 

si chtěli udělat legraci z kamarádů. Na někoho jiného si hrálo 10 % žáků ve městě a 4 % 

žáků na vesnici, protože by danou osobou chtěli být v reálném životě. Například si 

dotazovaní hrají na nejrůznější známé osobnosti a jejich vzory. Na vesnici je samo sebou, 

na nikoho si nehraje, celkem 88 % žáků, ve městě 70 % respondentů. V grafu jsou 

znázorněny konkrétní počty odpovědí žáků. 
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Graf č. 15 k otázce č. 14 „Hrál/a sis na internetu někdy na někoho jiného?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Posílání zpráv na internetu je možné na různých sociálních sítích, diskuzních fórech, ale také 

prostřednictvím datové schránky – e-mailu. Denně díky této možnosti rychlé komunikace 

mohou lidé po celém světě posílat zprávy určené známým i zcela neznámým osobám. 

V posledních letech se rozmohla reklama na internetu a rozesílání nejrůznějších „spamů“, 

nevyžádaných zpráv do datových schránek uživatelů. Ve výzkumu byla položena otázka 

žákům 4. a 5. ročníků základních škol na Klatovsku, zda žákům, kteří mají e-mailovou 

adresu, chodí reklamy, přeposílané zprávy nebo spamy a kolik takových zpráv jim denně do 

datové schránky přijde. Výzkumný vzorek byl rozdělen na žáky na vesnici a ve městě, neboť 

rozdíl mezi děvčaty a chlapci nebyl tak markantní. Celkem 46 % žáků uvedlo, že jim chodí 

spamy. Ve městě je spamy zavaleno 53 % respondentů. V grafu lze vidět porovnání mezi 

vesnicí a městem, komu zprávy chodí a kolik těchto zpráv denně respondentům přijde. 

V grafech jsou uvedeny konkrétní počty odpovědí žáků. 

Graf č. 16 k otázce č. 15 a 16 „Přišla ti do e-mailu někdy zpráva, která nevíš, od koho byla? 

Chodí ti na e-mail reklamy, přeposílané zprávy? Kolik ti jich chodí přibližně denně?“ 
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Zdroj: autor práce 

Celkem 43 % žáků tyto zprávy samo rozesílá. Vtipné e-maily, roztomilé obrázky, stejné 

zprávy, nejrůznější odkazy na hlasování a hry rozesílá hromadně 48 % žáků ve městě a 38 

% žáků na vesnici. 57 % dotazovaných uvedlo, že žádné takové zprávy nerozesílají.  

Graf č. 17 k otázce č. 17 „Rozesílal/a jsi někdy stejnou zprávu, odkaz, reklamu více než pěti 

lidem?“ 

 

Zdroj: autor práce 

V poslední části výzkumu se projevil rozdílný výsledek u žáků na vesnici a ve městě. Znalost 

netikety, neboli pravidel, jak se chovat na internetu, má 27 % žáků na vesnici a 59 % žáků 

ve městě. Celkem zná pravidla, jak se chovat na internetu 43 % žáků 4. a 5. ročníků 

základních škol na Klatovsku.  

Graf č. 18 k otázce č. 18 „Slyšel/a jsi někdy o netiketě – pravidla jak se chovat na internetu?“ 
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Zdroj: autor práce 

Otázka číslo 18 v dotazníku byla rozdělena na 3 části. Nejprve žáci odpovídali ano či ne, zda 

slyšeli o pravidlech chování na internetu. Dále byli tázáni, kde se o pravidlech dozvěděli. 

Poslední část otázky byla otevřená a respondenti zde vyplňovali konkrétní pravidla, jak se 

chovat na internetu. Někteří uvedli i více pravidel, jak se podle nich správně chovat na 

internetu.  

V následujícím grafu je konkrétní počet žáků rozdělen dle lokality, kteří znají a neznají 

pravidla chování na internetu, netiketu.  

Graf č. 19 k otázce č. 18 „Slyšel/a jsi někdy o netiketě – pravidla jak se chovat na internetu?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Respondenti, kteří uvedli, že slyšeli o pravidlech, jak se chovat na internetu byli tázáni, kde 

se s těmito pravidly seznámili. 57 % dotazovaných se s pravidly, jak se chovat na internetu 

setkali ve škole, 40 % doma a 3 % žáků neodpověděli.  
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Graf č. 20 k otázce č. 18 „Kde jsi se o pravidlech, jak se chovat na internetu, dozvěděl/a?“ 

 

Zdroj: autor práce 

Nejčastěji uváděná pravidla byla: nepsat si s cizími lidmi, neotevírat .exe soubory, chovat se 

slušně, nedávat nikam vulgární fotky, nikam nepsat své osobní údaje. Z žáků, kteří uvedli, 

že znají pravidla, jak se chovat na internetu v předchozích otázkách uváděli, že přeposílají 

e-maily, odpověděli by neznámému člověku na jeho zprávu, zejména ve hrách a přes internet 

řeknou druhému něco, co by do očí říct nedokázali. Když jim bude psát neznámý člověk, tak 

74 % respondentů na vesnici a 93 % dotazovaných ve městě odpovědělo, že dotyčnému 

neodpoví, či odpoví, že nemají čas. Na konkrétní otázku „Ahoj, jak se máš? Co dneska děláš? 

Nemám moc kamarádů a chtěl/a bych si povídat s tebou“, která je výše v této práci 

rozpracována v grafu, odpovědělo celkem 84 % respondentů na vesnici a 58 % dotazovaných 

ve městě. Přičemž v otázce zda si píší s cizími lidmi, odpovědělo 74 % žáků z vesnice a 93 

% respondentů z města, že si s cizími lidmi nepíší. 

Žáci s vyšším socioekonomickým statusem odpovídali na tuto otázku více konkrétně. 

Uváděli více pravidel, jak se chovat na internetu. V následujícím grafu jsou znázorněny 

odpovědi žáků s odlišným socioekonomickým statusem. O pravidlech, jak se chovat na 

internetu slyšelo celkem 21 % žáků s nízkým socioekonomickým statusem a 69 % žáků 

s vysokým socioekonomickým statusem.  

Graf č. 21 k otázce č. 18 „Slyšel/a jsi někdy o netiketě – pravidla jak se chovat na internetu?“ 
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Zdroj: autor práce 

V následujícím grafu jsou znázorněny konkrétní odpovědi žáků s ohledem na 

socioekonomický status. Z grafu lze pozorovat rozdíly mezi nízkým a vysokým 

socioekonomickým statusem žáků. Žáci s vysokým socioekonomickým statusem uváděli 

více pravidel, jak se chovat na internetu, než žáci s nízkým statusem. Respondenti, kteří 

uvedli, že pravidla neznají, dále otázku nevyplňovali. 

Graf č. 22 k otázce č. 18 „Slyšel/a jsi někdy o netiketě – pravidla jak se chovat na internetu? 

Napiš pravidla, jak se chovat na internetu.“ 

 

Zdroj: autor práce 
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Dnes hrají velký význam na internetu sociální sítě, prostřednictvím nichž lidé komunikují, 

baví se a snaží se zviditelnit. Jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších sociálních sítí je 

momentálně Facebook. Ve výzkumu na základních školách byly otázky týkající se této 

konkrétní sociální sítě a to: zda žáci znají Facebook a mají vlastní účet, zda mají profil jejich 

rodiče. Sociální síť Facebook zná celkem 82 % respondentů. Rozdíly mezi dotazovanými 

byly minimální, proto je zde uveden komplexní přehled všech žáků. 

Graf č. 23 k otázce č. 19 a 20 „Víš co je to Facebook, znáš tuto stránku?“ „Máš svůj vlastní 

účet na Facebooku?“ 

Zdroj: autor práce 

 

Sociální síť má stanovené pravidlo, že minimální věk pro možnost založení profilu je 13 let. 

Žáci na 1. stupni ZŠ dosahují v 5. ročníku věku 11 (maximálně 12) let, přesto 52% žáků 

odpovědělo na otázku, zda mají svůj profil na Facebooku kladně. 

Naproti tomu v otázce 14 uvedlo 79 % respondentů, že si na nikoho nehrají. Ovšem aby se 

mohli přihlásit na tuto sociální síť, musí uvést jiné datum narození, pro založení vlastního 

profilu. Tím pádem si hrají na starší, než ve skutečnosti jsou, což znamená, že konkrétně na 

tuto otázku neuvedli pravdivou odpověď. 

V první a poslední části dotazníku bylo rovněž od žáků zjišťováno, jak využívají počítač 

jejich rodiče a zda mají vlastní profil na Facebooku. Profil na této sociální síti mají spíše 

rodiče žáků ve městě. V tomto grafu jsou odpovědi žáků pro rodiče celkové, tedy u každého 

žáka odpovědi dvě, pro matku i otce. Celkový počet odpovědí žáků na vesnici je 452 a ve 

městě 472. Na vesnici z celkového počtu 452 odpovědí patřilo 149 (33 %) odpovědí 
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rodičům, kteří mají Facebook účet, ve městě to bylo 272 (58 %) odpovědí. Profil na 

Facebooku podle odpovědí žáků nemá 200 (44 %) rodičů na vesnici a 169 (36 %) rodičů ve 

městě. Celkem 103 (23 %) odpovědí žáků u obou rodičů na vesnici neví, zda mají profil na 

Facebooku. Ve městě celkem 31 (7 %) odpovědí, kde žáci uvedli, že neví, zda mají rodiče 

Facebook  Následující graf podrobněji ukazuje odpovědi respondentů ve městě a na vesnici 

u matky a otce.  

Graf č. 24 k otázce č. 21 „Mají tvoji rodiče Facebook?“ 

 
Zdroj: autor práce 

V úvodu dotazníku respondenti vyplňovali, zda jejich rodiče používají počítač a co na 

počítači dělají. Nejvíce si žáci všímají, že jsou jejich rodiče u počítače na internetu, kde si 

vyhledávají různé informace a pracují na něm. Z grafu je patrné, že otcové více hrají hry a 

matky jsou na Facebooku. Dále lze pozorovat rozdíl mezi vesnicí a městem, kde celkem 127 

(28 %) rodičů na vesnici nepracuje na počítači vůbec. Oproti tomu ve městě je to 15 (3 %) 

rodičů. Rodiče na vesnici, dle jejich dětí, neprogramují. Ve městě počítač k programování 

používají, dle respondentů, matky i otcové. Celkově lze z tohoto grafu pozorovat, že rodiče 

ve městě více používají počítač a to ať pro práci, či pro zábavu. V grafu jsou znázorněny 

odpovědi žáků v konkrétních číslech. 

Graf č. 25 z úvodu dotazníku rodiče a počítač: Používají rodiče počítač, pokud ano co na 

něm dělají. 
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Zdroj: autor práce 

Odpovědi na výzkumné otázky: 

Jaké technologie mají žáci doma? Má už dnes doma každý počítač nebo notebook? Kolik 

hodin denně u počítače žáci tráví?  

Z výzkumu vyplynulo, že dnes mají žáci doma některou z nových technologií. Většina 

dotazovaných má doma těchto technologií zároveň více. Například uváděli, že mají doma 

pevný počítač, notebook i mobil s připojením k internetu.  Denně v průměru tráví žáci 4. a 

5. ročníků základních škol u počítače 1,8 hodiny, přičemž chlapci tráví u počítače více času 

než dívky.  

Zvládnou žáci 4. a 5. ročníku na Klatovsku elementární prvky na počítači např. zapnout a 

vypnout počítač, spustit hru, vytvořit či otevřít složku nebo vyhledat informace na internetu?  

S prudkým rozvojem technologií se začala zvyšovat jejich dostupnost a postupně je tak dle 

výzkumu provedeného v klatovském okrese mají všechny domácnosti. Rozmach technologií 

v domácnostech má za následek i snížení věku prvního kontaktu s technologiemi. Děti se 

rodí do nové doby technologického pokroku a práce s technologiemi jim je vlastní. Žákům 

dle výzkumu nedělá problémy technologie využívat a pomáhat si s nimi v různých 

záležitostech. Počítač správně zapnout a vypnout umí 100 % dotazovaných, a dále 94 % 

dotazovaných ovládá elementární dovednosti při práci s technologiemi. Dále 100 % 

respondentů uvedlo, že používají internet, i když jej 1 % dotazovaných nemá přímo doma, 
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používá jej a umí si na něm vyhledat nejrůznější informace. Úkolem pedagogů při vyučování 

tedy nemusí být naučit žáky vyhledávat informace na internetu, ale ukázat jim odlišnost 

nalezených informací. Naučit je, aby si veškeré nalezené informace ověřovali a vše, co 

použijí, řádně citovali, aby se nedopouštěli krádeží. Je zapotřebí uvádět konkrétní příklady 

pro úplné pochopení situace, do které by se mohli snadno dostat. 

Mají žáci doma internet? Co na internetu dělají? Znají žáci pravidla, jak se chovat na 

internetu? Jaká pravidla to jsou? Dodržují tato pravidla při pohybu na internetu? 

Doma má internet k dispozici 99 % respondentů a 1 % respondentů, kteří nemají internet 

doma, jej i přesto navštěvují ve škole nebo u přátel. Nejčastěji žáci na internetu komunikují 

s přáteli, hrají hry, vyhledávají informace, poslouchají hudbu a sledují filmy. Celkem slyšelo 

o netiketě, neboli pravidlech jak se chovat na internetu, 43 % dotazovaných. Na vesnici 

slyšelo o netiketě 27 % žáků a ve městě 59 % dotazovaných. Nikdo z dotazovaných neuvedl 

celistvý přehled pravidel chování na internetu. Nejčastěji žáci psali, že se na internetu musí 

chovat slušně. Dále uváděli, že si nesmí psát s cizími lidmi, nezveřejňovat osobní údaje a 

neotvírat neznámé stránky a soubory. Maximálně uvedli zároveň 3 pravidla pro správné 

chování na internetu. Ideálně by žáci v tomto věku, při prvním kontaktu s internetem, měli 

znát a dodržovat více těchto pravidel současně. Zde je důležitá role pedagogů, aby napravili, 

co žáci při používání internetu ještě nevědí. Konkrétními příklady ukazovali žákům, jak na 

internetu pracovat, co je slušné a žádoucí a co nikoli. Předkládat jim alespoň základní seznam 

netikety a říci jim, že v této celosvětové síti není vše tak jednoduché. Vždyť každá země má 

své zákony a svá pravidla, ale internet je celosvětový, takže neexistuje ucelený soubor 

netikety platící všude stejně. Nejdůležitější je chovat se na internetu slušně, jak uvedla 

většina žáků, kteří odpověděli na otázku, zda slyšeli o pravidlech netikety, ano. Hlavně 

nesmí zapomínat, že na druhém konci je také člověk mající svá práva. Přílohou této práce je 

flash animace, vytvořená autorem, použitelná ve výuce informatiky, která obsahuje základní 

pravidla netikety.  

Mají žáci 4. a 5. ročníků základních škol na Klatovsku vlastní účet na Facebooku? Vzniká 

rozdíl u žáků, jež navštěvují školu na vesnici a ve městě, či je z výzkumu více patrný rozdíl u 

žáků spravujících vlastní účet na Facebooku, kteří žijí v rodině s nižším nebo vyšším 

socioekonomickým statusem?  
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Sociální síť Facebook zná z výzkumu 82 % dotazovaných, přičemž vlastní účet na této síti 

má celkem 52 % respondentů. Dle licence užívání, se k této sociální síti může připojit 

kdokoliv starší třinácti let. Žáci ve čtvrté a páté třídě na základní škole obvykle dosahují 

věku 10 až 12 let. Facebook má v podmínkách použití určená pravidla chování uživatelů 

v této sociální síti. Obecně by rodiče měli naučit své děti pravidlům bezpečné hry na 

Facebooku, učitelé se musí naučit uvážlivému používání těchto médií a předávat své 

zkušenosti dál a teenageři se musí chovat chytře, spoléhat na zdravý úsudek a nezapomínat, 

že jsou online. 29 I přes věk uvedený v licenčních podmínkách Facebooku, má dle výzkumu 

na klatovském okrese ve městě vlastní účet na této sociální síti 57 % respondentů a na vesnici 

o 11 % méně, tedy 46 % respondentů. Žáci si při registraci musí vymyslet datum narození, 

respektive rok narození, aby mohla být registrace provedena, pokud bude věk nižší než 13 

let, Facebook registraci neprovede. Socioekonomický status nehrál ve vlastnictví profilů 

žáků žádný význam. Z výzkumu se neprokázal rozdíl mezi žáky s nižším a vyšším 

socioekonomickým statusem a vlastnictvím profilu na Facebooku.  

Jak používají počítač rodiče a jak vnímají žáci jejich činnost na počítači? Má to následný 

vliv na děti při jejich práci s počítačem? 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina žáků, kteří pozorují častěji činnost svých rodičů u 

počítače a na internetu, dle vzoru svých rodičů rovněž stráví více času obdobnou činností. 

Zde se potvrzuje klasický model rodiny, kdy děti následují rodiče a aktivní účast na internetu 

či čas strávený u počítače dnes běžně slouží, mimo jiné, jako náplň oddychové činnost dětem 

i rodičům. 

Shrnutí výsledků: 

 

Cílem práce bylo zjistit povědomí žáků o netiketě a zda existují mezi žáky rozdíly v tomto 

povědomí a dále ověřit úroveň informační gramotnosti žáků z důvodu případného zařazení 

netikety do RVP ZV již pro 1. stupeň základních škol do oboru informační a komunikační 

technologie či v rámci mezipředmětových vztahů. Znalost netikety, neboli pravidel, jak se 

chovat na internetu potvrdilo 27 % respondentů na vesnici a 59 % respondentů ve městě, 

celkem tedy 43 % všech respondentů. Elementární prvky informační gramotnosti jako je 

                                                 
29 Centrum bezpečnosti: Facebook [online]. 2015 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/safety/ 
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vypnutí a zapnutí počítače zvládá 100 % dotazovaných. Dále otevření, vytvoření či 

zkopírování složky, otevření programu a hry dnes bez problémů zvládá 97 % respondentů.  

Ve výzkumu se projevily rozdíly mezi žáky: 

- vesnice, město, 

- chlapec, dívka, 

- nízký, vysoký socioekonomický status. 

Dílčím cílem práce bylo zjistit, zda některý z vybraných faktorů jako jsou například 

socioekonomický status, technologické zázemí žáků, či škola fungující na vesnici nebo ve 

městě, má vliv na odpovědi žáků v dotazování na znalost a používání netikety. Projevily se 

rozdíly mezi žáky na vesnici a ve městě ohledně znalosti a používání netikety. Více žáků ve 

městě zná pravidla, jak se chovat na internetu, i když ne všichni tato pravidla respektují a 

dodržují. 

Celkové shrnutí výsledků je prováděno ze dvou hledisek pro větší přehlednost. Prvním 

hlediskem jsou zjištění směřující k ověření úrovně informační gramotnosti respondentů. 

Druhým hlediskem jsou pak zjištění vedoucí k určení povědomí o netiketě. 

Ověření úrovně informační gramotnosti: 

Všichni dotazovaní mají dnes doma některou z moderních technologií například počítač, 

tablet, notebook, které zároveň různými způsoby využívají. Z výzkumu se ukázalo, že 

většina žáků má těchto technologií doma zároveň hned několik. Ze všech respondentů 

uvedlo 99 %, že má doma připojení k internetu a průměrně tráví žáci u počítače denně 1,8 

hodiny. Informační gramotnost, respektive využívání některých prvků z informační 

gramotnosti tak, jak o ni vypovídají odpovědi respondentů, jsou všeobecně na podobné 

úrovni u všech respondentů, všichni žáci z provedeného výzkumu jsou schopni korektně 

zapnout a vypnout počítač. Dále mezi elementární prvky ovládání počítače lze obecně 

zařadit otevření, vytvoření, zkopírování a přesunutí složky nebo spuštění programu, či hry. 

Tyto konkrétní elementární dovedonosti práce s počítačem ovládá 97 % respondentů. 

Všichni dotazovaní se zároveň při práci na počítači setkali s internetem. 

V úvodu dotazníku respondenti zaznamenávali, zda používají jejich rodiče počítač a co si 

myslí, či vidí, že rodiče na počítači dělají. Výzkum ukázal, že ve městech, kde rodiče 
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využívají moderní technologie a počítač více aktivně, se dle tohoto vzoru obvykle chovají i 

děti a rovněž tráví u počítače více času.  

Na internetu si žáci nejčastěji dopisují s kamarády, hrají hry a vyhledávají si nejrůznější 

informace. Z celkového počtu 462 respondentů uvedlo celkem 392 (85 %) žáků, že si přes 

internet píší s přáteli. Dále 377 (82 %) respondentů uvedlo, že hrají hry a 366 (79 %) žáků 

si vyhledává nejrůznější informace. Prostřednictvím internetu žáci mimo jiné uváděli, že 

poslouchají hudbu a sledují online seriály a filmy.  

Určení povědomí o netiketě žáků: 

V následujících otázkách dotazníku bylo konkrétními otázkami k pravidlům netikety 

zjišťováno, jak se žáci na internetu vyjadřují a chovají. Následně byla položena otázka, zda 

vědí, co je to netiketa a jaká pravidla netikety znají. Žáci, kteří odpověděli, že pravidla, jak 

se chovat na internetu neznají, v předchozích otázkách uváděli neetické chování v této síti. 

Rozesílání řetězových zpráv a spamů, odpovídání na zprávy od neznámých uživatelů či 

zaměňování vlastní identity není pro některé žáky nic, co by se podle nich v síti nemělo 

dělat. Celkem 198 (43 %) respondentů rozesílá řetězové zprávy, odkazy či obrázky dalším 

uživatelům v síti. Například ve městě rozesílá spamy více žáků než na vesnici, konkrétně 

113 (48 %) žáků, a zároveň 139 (59 %) žáků ve městě uvedlo, že znají pravidla pro pohyb 

na internetu. Na zprávu od neznámého člověka by odpovědělo 325 (70 %) dotazovaných, 

ale 387 (84 %) žáků v další otázce uvedlo, že si s cizími lidmi nepíší a 75 (16 %) žáků 

uvedlo, že si s lidmi, které ještě neviděli, píší. Zkreslování vlastní identity, dle výzkumu, 

fakticky provádí 240 (52 %) respondentů, protože mají vlastní profil na Facebooku, který 

má stanovená pravidla pro registraci uživatele. Jedním z pravidel je právě věk uživatele a 

nejdříve si profil může založit 13-ti letý jedinec. Odlišně se na internetu vyjadřují chlapci a 

dívky. Dívky uváděly, že píší pravopisně správně a spisovně, chlapci spíše uváděli, že píší 

nespisovně a dělají jazykové chyby. V používání akronymů vyplynuly z výzkumu rozdíly 

mezi vesnicí a městem. Respondenti ve městě používají při komunikaci na internetu více 

zkratek, než žáci na vesnici. Na vesnici nepoužívá zkratky celkem 158 (70 %) žáků, ve 

městě zkratky nepoužívá 76 (32 %) dotazovaných. Žáci v dotaznících uváděli zároveň více 

zkratek, které používají a dále výčet autora doplnili o další jimi používané akronymy. Žáci 

zkratky při komunikaci používají vědomě a znají jejich význam. Dále rovněž při 

komunikaci na internetu používají emotikony. Celkem 416 (90 %) respondentů používá 



 

70 

 

„smajlíky“ při psaní s přáteli a 42 (9 %) respondentů při komunikaci s učiteli. Z toho 

vyplývá, že žáci odlišují různé druhy komunikace a hledí na vhodnost použití „smajlíků“.  

Tyto otázky zjišťovaly, jak se žáci na internetu chovají a co na něm dělají. Další otázka 

položená ve výzkumu zjišťovala, zda znají pravidla při pohybu na této síti. O netiketě 

slyšelo z celkového počtu 462 respondentů celkem 199 (43 %) žáků. Z výzkumu je patrný 

rozdíl mezi žáky na vesnici a ve městě, a také žáky s odlišným socioekonomickým statusem. 

Na vesnici uvedlo 60 (27 %) respondentů a ve městě 139 (59 %) dotazovaných, že zná 

pravidla chování na internetu. 57 % žáků, kteří v dotazníku uvedli, že znají pravidla chování 

na internetu, se o nich dozvěděli ve škole. I když žáci uváděli, že znají pravidla pro tuto síť, 

je ještě otázka, do jaké míry se jimi doopravdy řídí. Dle odpovědí z tohoto šetření je patrné, 

že žáci ve městě, kteří více znají pravidla, jak se chovat v síti, tato pravidla zároveň porušují, 

ať už posíláním hromadných e-mailů, změnou či nějakou úpravou vlastní identity nebo 

vyjadřováním při komunikaci a konverzací s cizími lidmi. S ohledem na socioekonomický 

status odpovědělo 147 (69 %) respondentů s vysokým a 52 (21 %) žáků s nízkým 

socioekonomickým statusem, že zná pravidla chování na internetu. Žáci s vysokým 

socioekonomickým statusem uváděli zároveň průměrně více pravidel pro chování v síti. 

Ovšem celkem 263 respondentů (57 %) uvedlo, že pravidla, jak se chovat na internetu 

neznají.  

Netiketa je pro společnost velmi důležitým tématem, neboť nové technologie a internet se 

staly součástí každodenních aktivit jedinců ve společnosti, a proto by všichni měli vědět, 

jak se v této síti korektně chovat. Vzhledem k tomu, že se u těchto technologií vyskytují 

stále mladší děti, je zapotřebí je s pravidly netikety seznamovat, protože vytvořit zcela 

bezpečnou a separovanou síť pro děti a dospělé zatím není zcela možné. Lze samozřejmě 

na technologiích zakázat přístup na určité stránky, ale kde je jistota, že se děti na tyto stránky 

nedostanou z jiného počítače, například v kavárně. Ve výzkumu žádný žák neuvedl 

komplexní seznam základních pravidel, které by měl každý uživatel dodržovat na internetu.  

V následující tabulce je uveden stručný přehled odpovědí žáků na konkrétní otázky ohledně 

znalosti netikety. Nejprve jsou uvedeni žáci, kteří znají pravidla, jak se chovat na internetu. 

Poté jsou do tabulky zařazeny odpovědi na konkrétní otázky zpracované dle pravidel 

netikety. Tabulka je rozdělena dle pozice škol na žáky na vesnici a žáky ve městě a následně 

jsou odpovědi sečteny v celkovém sloupci. 
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Tabulka č. 4 Stručný přehled některých odpovědí na otázky z výzkumu. 

 Žáci - vesnice Žáci - město Celkem 

Znalost pravidel netikety. 60 (27 %) 139 (59 %) 199 (43 %) 

Rozesílání hromadných e-mailů. 85 (38 %) 113 (48 %) 198 (43 %) 

Jakákoli změna identity (věk, pohlaví 

atd.) se součtem těch, kteří vlastní 

profil na Facebooku, protože si museli 

zadat vyšší věk. 

133 (59 %) 205 (87 %) 338 (73 %) 

Odpovědění na konkrétní otázku 

neznámému člověku. 
189 (84 %) 136 (58 %) 325 (70 %) 

Zdroj: autor práce 

I když někteří žáci neuváděli konkrétní pravidla při pohybu na internetu, odpovídali na 

některé otázky vzhledem k netiketě správně.  

Na jednotlivých školách, kde probíhal výzkum, byli žáci po vyplnění a odevzdání dotazníku, 

seznámeni s pojmem netiketa, tedy konkrétními pravidly, jak se chovat na internetu. 
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6 DISKUZE  

Z výzkumu ICILS 2013, mimo jiné vyplynulo, že socioekonomický status rodiny se podílí 

na vědomostech a dovednostech žáků. Ve všech zemích žáci z nejvyšší kategorie 

socioekonomického statusu dosahovali nejlepších výsledků při práci s technologiemi. Ve 

všech zkoumaných zemích se potvrdilo, že čím vyšší je dosažené vzdělání rodičů, tím lepší 

byly výsledky žáka v testu.  

Žáci s vyšším socioekonomickým statusem, kde jejich rodiče využívají moderní technologie 

aktivněji, sami také dělají mnoho věcí s pokrokovými technologiemi a u počítače tráví více 

času. Pokrokové technologie aktivněji používají a znají některé hrozby, které je mohou 

potkat na internetu. Obecně mají žáci s vyšším socioekonomickým statusem vyšší přehled 

o konkrétních pravidlech chování na internetu.   

Stejné dotazníky byly dány žákům na jedné základní škole v Praze. Z výsledků navazujícího 

výzkumu vyšly velmi podobné výsledky. Žáci odpovídali na otázky shodně, jako žáci 

z městských základních škol na Klatovsku.  

Vzhledem k tomu, že 57 % respondentů nikdy neslyšelo o netiketě a na internetové síti se 

běžně pohybují, plyne z toho doporučení pro všechny pedagogy, kteří učí žáky na 1. stupni 

informatiku, aby zahrnuli do vyučování téma netikety. V příloze č. 3 jsou stručně vypsány 

základní pravidla netikety, která jsou přizpůsobená pro žáky na prvním stupni základních 

škol. Při sestavování a výběru těchto pravidel autor práce vycházel z pravidel dle Virginie 

Shea a desatera přikázání z institutu pro počítačovou etiku. Při jejich zpracování zohlednil 

jazyk a jednoduchost sdělení, aby byla vhodná pro žáky 1. stupně základních škol. Tato 

aplikace je vhodná pro spuštění na interaktivní tabuli, či na počítači s projekcí pro žáky. 

Mezi jednotlivými pravidly je tlačítko a po jeho stisknutí se na tabuli vypíše další pravidlo. 

Pedagog má tak možnost k danému pravidlu uvést konkrétní příklady, diskutovat s žáky, či 

provést nějaké cvičení k němu vhodné.  

Z výzkumné části vyplývá, že žáci, jakožto uživatelé internetu, nemají komplexní znalost 

netikety, proto autor doporučuje zahrnout téma netikety do RVP ZV již na 1. stupeň 

základních škol, ještě před seznámením s internetem. Již není zapotřebí žáky učit 

elementárním prvkům na počítači, neboť běžně počítač zvládají ovládat a učit žáky 
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konkrétně „klikat“ nemá v dnešní době smysl, protože se software i hardware neustále vyvíjí 

a mění. 

Pro zamyšlení nad souvztažností úrovně informační gramotnosti a netikety lze dodat, že 

velké procento lidí a tedy i dětí, v dnešní době, se již s moderními technologiemi někdy 

setkalo. Lze stejně tak konstatovat, že jen málo z nich bylo předem seznamováno s pravidly 

chování při jejich užívání, v prostředí do kterého se skrze ně vstupuje, tedy ve virtuálním 

prostředí.  Dnešní dospělá generace skočila do světa virtuálního tzv. rovnými nohami, neboli 

střemhlav bez rozsáhlejší informovanosti o všem, co toto prostředí nabízí a jakému riziku se 

tímto vystavují.  

Některé děti dnes v obsluze technologických zařízení někdy dalece předčí i své rodiče a to 

jen proto, že rodiče pracují v zaměstnáních, kde primárně znalost obsluhy např. počítače, či 

komunikaci skrze internet nevyužívají. I tito rodiče by měli své děti vychovávat v souladu 

se společenskými kodexy a seznamovat je s pravidly slušného chování. Učit děti jak se 

chovat, jak mluvit, jak vystupovat, co se hodí a co ne v každodenních situacích a 

mezilidských vztazích, což lze i bez internetu. Děti pozorující své rodiče se obvykle chovají 

v konkrétních situacích stejně nebo alespoň podobně jako oni. Stres a tlak společnosti 

mnohdy strhne i člověka s vysokou morálkou k neslušnému či nechvályhodnému jednání. 

„Chovejme se tedy tak, jak bychom chtěli, aby se k nám chovali ostatní a to vždy a všude, i 

tam kde nevidíme, tedy v síti, pravidla se nemění.“  

Tato generace dětí a jejich potomci mají šanci udělat svět lepší a to i ten reálný i ten virtuální. 

Chce to jen nabídnout jim pomoc a pokusit se jim vštípit jejich individuální morální kodexy, 

seznámit je s netiketou. 
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7 ZÁVĚR 

V dnešní uspěchané době, přesycené vyspělou technologií, se považuje za zcela běžné 

využívání technologií jako např. mobilních telefonů a různých aplikací, počítačů, tabletů a 

dalších přístrojů. Dále je obvyklé, že většina lidí dnes umí využívat elektronickou poštu, 

tedy vlastní emailovou adresu a případně i účet na sociální síti. Za nejznámější se dnes, jak 

je všeobecně známo, považuje Facebook, kde má v dnešní době svůj profil cca 1,23 

miliardy30 uživatelů. Většina lidí se alespoň uživatelsky umí pohybovat v internetovém 

prostředí.  

I z výsledků výzkumu v této práci vyplynulo, že pokud je zde řeč o lidech, určité procento 

uživatelů internetu tvoří děti ve stále nižším věku. 

Většina lidí dnes běžně realizuje své nákupy přes internet vzhledem k úspoře času, kterou 

tato možnost nabízí. Stejně tak mnoho lidí dnes před osobním setkáním upřednostní rychlejší 

a třeba i vtipnější způsob komunikace s přáteli, kolegy z práce, obchodními partnery, členy 

rodiny a dalšími osobami prostřednictvím celosvětové internetové sítě, která nabízí 

neskutečnou škálu příležitostí a je jen potřeba se jich chytit. Vzhledem k vývoji webu není 

v dnešní době problém, aby uživatelé přispívali a tvořili obsah. Dříve tuto možnost měli 

pouze ti, kteří rozuměli kódování a psaní webu - „vývojáři“. Děti se chovají dle vzoru svých 

rodičů, pokud je pro rodiče běžné trávit spoustu času u počítače, děti často dělají totéž, 

dokonce některé mají vlastní zařízení, které jim umožňuje být stále tzv. online. 

Spousta lidí je dnes zaneprázdněna v mnohem větším časovém rozsahu, než byli lidé kdysi, 

ačkoli by si člověk mohl myslet, že kdysi byl život mnohem složitější a především 

náročnější, jelikož nenabízel takový komfort, který dnes lidem umožňuje technická a 

informační evoluce a vývoj stále nových technologií. Společnost nastoluje díky ambicím 

jednotlivců poměrně vysoké tempo a bohužel i trh jako takový se již nikterak nezvětšuje. 

Pohybování se v koloběhu životních situací a s tím souvisejících různých emocí, které mají 

přímý vliv na lidské možnosti a schopnosti prožít život tak, jak by chtěli, někteří např. 

v celku klidném a pohodovém tzv. bezstarostném stylu ke své vlastní spokojenosti. U lidí se 

běžně střídá pozitivní období s negativním, a to v určitých nepravidelných časových 

                                                 
30 Na Facebooku jsou už přes čtyři miliony Čechů. In: Na Facebooku jsou už přes čtyři miliony 

Čechů - Aktuálně.cz [online]. 2014 [cit. 2015-03-28]. Dostupné 
z:http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/na-facebooku-jsou-uz-pres-ctyri-miliony-
cechu/r~59b3dcee8cba11e3ab550025900fea04/ 

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/na-facebooku-jsou-uz-pres-ctyri-miliony-cechu/r~59b3dcee8cba11e3ab550025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/na-facebooku-jsou-uz-pres-ctyri-miliony-cechu/r~59b3dcee8cba11e3ab550025900fea04/
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intervalech v závislosti na psychické odolnosti jedince. Děti jsou vystaveny dnes emocím 

vlastním, a ve společnosti také obklopeni tzv. internetovými přáteli. Bohužel velmi lehce 

dnes uvěří zájmu internetových přátel o jejich osobu, jelikož se jim věnuje intenzivně 

prostřednictví např. společné online hry v průměru hodinu denně, což je v některých 

případech více, než dokážou dát svým dětem zaneprázdnění a stále stresu vystavení někteří 

rodiče.  

Lidé běžně tráví v závislosti na jejich socioekonomickém statusu více než 8 hodin denně 

v práci a někteří stejný tento čas stráví před monitorem počítače nebo s telefonem u ucha. 

Motto dnešní doby: „Být vidět a být stále dostupný pro ostatní, být stále online.“ Většina 

běžných lidí sleduje televizi, než jde spát, případně někteří hrají online hry či komunikují 

s přáteli např. ze zahraničí díky možnostem video hovorů. 

Každý jeden dospělý a dnes i téměř každé dítě žijící ve vyspělých částech světa, se setkává 

s technologiemi, s virtuálním světem, s internetem. Realita, v níž žijeme, je díky sociálním 

sítím sdílena po internetu včetně doprovodných fotografií, raději sdílíme své pocity, emoce, 

zážitky prostřednictvím těchto sítí, než s přáteli v rozhovorech u kávy. Kde se tedy mimo 

reality odehrává ještě náš život? Virtuální svět jako by se prolínal se světem reálným. Toto 

propojení a virtuální prostředí samo o sobě s sebou přináší mnoho možnosti, ovšem přináší 

i nemalá rizika, a tudíž by se mělo vážně pomýšlet nad způsoby a metodami zajištění 

bezpečnosti především dětem. Zajištění jejich přirozeného průběhu vyspívání díky určité 

filtraci dostupnosti informací a případně jejich vybavení znalostmi a schopnostmi orientace 

a dostatečné ostražitosti, může předejít a zabránit velmi neblahým dopadům, o nichž se autor 

zmiňuje v průběhu této diplomové práce. Netiketa má poslání nejen jako pravidla chování 

na internetu, či základní pravidla pro uživatele internetu. Netiketa by měla sloužit jako 

morální kodex, který je přirozený jak pro mezilidský reálný kontakt, tak pro veškerá virtuální 

setkání prostřednictvím sítě. Děti by měly mít včasné informace o všech zásadách, 

pravidlech, hrozbách a možnostech sítě. Používání všech pravidel netikety znamená přispět 

k lepšímu a přátelskému klimatu v prostředí celého internetu. 

Moderní doba se vyznačuje tím, že je nutné rozšiřovat si nové obzory s novými 

technologiemi a nebýt pozadu. Kvůli neustálému rozvoji technologií a především 

dynamičnosti internetu, zatím nevznikla obecně platná netiketa.  



 

76 

 

„Je to poprvé v historii lidstva, kdy úkolem nás učitelů je připravit žáky na budoucnost, 

kterou neumíme jasně popsat.“31 

 

  

                                                 
31 David Warlick 
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