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Úvod

„Svět se mění. A s ním náš život. Pod rukama se nám pomalu rozpouš-
tí papíry i tužky a nahrazují je ovládací klávesy nejrůznějšího charakteru. 
Brána do světa bez hranic se otevírá. Vzniká docela nová realita – realita 
mimo prostor. Prostupuje naše životy a stává se jejich součástí… není o nic 
méně reálná, než šumění stromů za oknem. Dokážeme otevřít oči před sá-
lajícím světlem displejů a monitorů? Rozumíme tomu, co se děje kolem nás, 
co to pro nás znamená? Umíme skutečně zodpovědně žít v našem novém 
digitalizovaném a virtuálním světě?“

Úplně první myšlenka, na základě které se na jaře 2009 začíná připravovat 
projekt Live On Line

Internet je médium, které dnes už ze značné části utváří naší společnost 
a vyžaduje konstruktivní, kritické a reflexivní zamyšlení. Je to fenomén, kte-
rý nám téměř každý den přináší nové a nové možnosti jak spolu komuniko-
vat a setkávat se. Ale je tohle všechno od základů „nové“ nebo už tu všech-
no bylo a teď jsme tomu dali jen nový kabát? Usnadňuje nám opravdu Síť 
naplňování hlubokých lidských potřeb vzájemného sdílení? Nebo vede na-
opak k větší povrchnosti vzájemných kontaktů? Internet dnes vyžaduje po-
zornost a reflexivní přístup v kontextu všech (nejen společenských) věd. 

Projekt Live On Line je reakcí na řadu provokativních myšlenek vznášejí-
cích se jako opar nad miliony pracujících počítačů, spojených nejrůznějšími 
technologiemi. Nešlo o to rozehnat takovou mlhu jednou pro vždy, ale klást 
ty správné otázky, propojovat souvislosti a možná i docela jednoduše začít 
si vážně té mlhy všímat. Vybrali jsme šest témat, propojili jsme nejrůzněj-
ší vzdělávací metody a zkusili rozkřesat jiskry kritického přemýšlení. Jiskry, 
které sami o sobě nezhasnou hned po svém vzniku, ale budou moci provo-
kovat a zapalovat v dalších lidech další otázky. Jednou z těch jisker by měl 
být i text, který držíte v ruce. 

Metodika zážitkového vzdělávacího projektu Live On Line v sobě shrnu-
je naši činnost od nejobecnější vize, přes teoretický background až ke kon-
krétním použitým vzdělávacím metodám (aktivitám). Naleznete zde vysvět-
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lení i konkrétní aktivity týkající se bezpečnosti na internetu, vnímání, chá-
pání, využívání a práce se sociálními sítěmi. Dále pak podklady k reflexivní-
mu pohledu na vlastní „identitu, mezilidskou komunikaci v kyberprostoru, 
ale i informace o tom jaké je historické zakotvení internetu, jak funguje, jak 
vypadá, jak jsou v něm uspořádány informace a jakým způsobem se v nich 
efektivně orientovat a vyhledávat. Tato metodika by měla být odpovídajícím 
průvodcem pro lidi, kteří mají chuť dál rozkřesávat kritické zamyšlení nad 
tématem internetu ať již metodou zážitkové pedagogiky či jiným způsobem. 
Text, který držíte v ruce, by měl být zajímavou inspirací a pomocníkem při 
hledání odpovědí na řadu populárních otázek s často příliš mělkým a nevě-
rohodným vysvětlením. Koncepce projektu a především tato metodika před-
pokládá nejen možnost zopakování všech aktivit, tak jak jsme je realizova-
li, ale nabízí i možnost vyžívat jeho dílčích částí a zkušeností pro nejrůzněj-
ší cílové skupiny. Vnímáme jako velmi vhodné jeho využití např. u studentů 
středních škol, v různých zájmových kroužcích mladých lidí apod.

Projekt Live On Line vznikal přesně 12 měsíců, za velikého nasazení kme-
nového šestičlenného týmu, s  nemalým přispěním řady spolupracujících 
odborníků, kolegů i přátel. Projekt byl realizován za podpory Nadace Voda-
fone Česká republika a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Všem těm-
to lidem i organizacím patří dík za veliký kus práce, jejíž výsledky, jak věří-
me, najdou své místo i po skončení tohoto projektu. 
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O projektu 

“Vesmír je velký. Fakticky velký. To byste nevěřili, jak je hrozivě obro-
vitánsky velký, že z toho zůstává rozum stát. Myslíte si třeba, že drogerie 
ve vaší ulici je daleko, ale proti vesmíru je to úplný houby.“

Douglas Adams, 
Začátek příručky Stopařův průvodce po galaxii ze stejnojmenné knihy 

S podobnými pocity, s jakými začíná slavná příručka pro vesmírné sto-
paře, jsme stáli na  samotném začátku před slovem INTERNET. Tisíce otá-
zek, myšlenek, obrazů, pochybností, váhání – byl před námi prostor doslo-
va bezbřehý, těžko uchopitelný, a přesto neustále útočící svou naléhavostí. 
Po řadě velice náročných diskuzí jsme se rozhodli zaměřit náš pohled jen 
na několik témat a dohodnout se maximálně konkrétně na tom, čeho pro-
jektem Live On Line chceme dosáhnout. Nezbývalo, než formulovat jasnou 
vizi.

Vize
Zaměřili jsme se na  vysokoškolské studenty, coby skupinu s největším 

potenciálem z hlediska dalšího šíření myšlenek projektu. Zároveň jsme však 
chtěli, aby všechny aktivity byly realizovatelné se skupinou středoškolských 
studentů (příp. jinou věkově odpovídající skupinou), kterou z různých důvo-
dů spatřujeme jako nejdůležitější cílovou skupinu pro vzdělávání o internetu.  

Rozhodli jsme se zaměřit celkem na šest klíčových témat:
 — Historii, vývoj a architekturu internetu
 — Virtuální identitu
 — Interpersonální komunikaci v prostředí internetu
 — Sociální sítě a sociální kapitál
 — Bezpečnost na internetu
 — Vyhledávání informací
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Těchto šest témat jsme pak během přednáškové části doplnili pro kon-
text a zajímavost ještě o téma Digital divide (nerovnost v přístupu k inter-
netu), Etika v kyberprostoru a o právní aspekty internetu. 

Pokud stručně  shrneme naše cíle, usilovali jsme o následující:
 — Předat účastníkům projektu potřebné znalosti a základní informace.
 — Uvést tyto znalosti do  aktuálního multidisciplinárního kontextu 
v současné společnosti.

 — Podnítit kritické přemýšlení, aktivní kladení netriviálních otázek 
a hledání odpovědí.

 — Podporovat vytváření vlastního názoru a postoje k možnostem i rizi-
kům, které s sebou nová technologie přináší.

 — Nabídnout účastníkům silný emocionální prožitek vybraných aspek-
tů internetu jako účinného prostředku pro zapamatování a interna-
lizaci tématu.

 — Předat účastníkům takové informace a  dovednosti, které ve  svém 
praktickém životě budou moci využít.

 — Podnítit angažovanost účastníků v dalších činnostech souvisejících 
se vzděláváním o internetu.

Metody
Další a další diskuze přivedly projekt k otázce, jakým způsobem cíle efek-

tivně naplnit. Původní představa zážitkového kurzu se pomalu měnila v ně-
kolikahodinový jednolitý vzdělávací přednáškový blok, ve kterém bylo ne-
zbytné předat účastníkům takové množství informací, že by s tím měli pro-
blém i studenti medicíny. Bylo tedy nutné najít takovou formu, která nám 
dá prostor jednak přednést účastníkům všechny nezbytné teorie a fakta, zá-
roveň však nabídne příležitost vlastního hlubokého prožitku dané proble-
matiky a bude za určitých okolností použitelná i pro skupinu středoškol-
ských studentů (a podobné skupiny). Další využitelnost vytvořeného pro-
jektu byla totiž také jednou z klíčových myšlenek. Z těchto úvah nakonec 
vznikla realizovaná koncepce propojující tři základní metodické prvky: 
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1. Vysokoškolský  vzdělávací kurz
 — Klasický vysokoškolský kurz pro relativně neomezené množství studen-
tů (přihlásilo se 98 studentů) realizovaný pod záštitou Fakulty sociál-
ních věd Univerzity Karlovy v Praze obsahující celkem 12 přednášek.

 — Přednášková část měla za cíl především předat účastníkům všechny 
základní informace potřebné k reflexivnímu pojímání problematiky.

 — Přehled přednášek, jejich obsah nejčastěji ve formě prezentací a video-
nahrávky přímo z jejich konání jsou dostupné na www.liveonline.cz

Stručné  zhodnocení: Přednášková část se ukázala jako velice podstat-
ná a nosná část projektu. V některých ohledech nás překvapila svou 
náročností, nezakrytě poukazovala na další a další cesty, kterými 
jsme se již nemohli vydat, tedy obrovskou šíři tématu. V tuto chví-
li pro nás bylo velice podstatné držet se předem jasně stanovené 
a vymezené vize. Dobře se nám osvědčila spolupráce s dalšími od-
borníky v oboru, kteří přinášeli vždy zasvěcený a zajímavý pohled, 
na druhou stranu ale také přinášeli do realizace kurzu řadu organi-
začních komplikací. On-line předakce – aktivita, která měla propojit 
přednáškovou část a zážitkový kurz – se ukázala jako velice nároč-
ná jak pro realizační tým, tak pro účastníky (více o aktivitě v druhé 
části metodiky). Protože ji i tak spatřujeme jako nosnou, doporuču-
jeme v případě dalšího použití dobře promyslet její realizaci. Z hle-
diska účasti byla přednášková část velice úspěšná (zejména v po-
rovnání s obdobnými kurzy probíhající v témže prostředí s podob-
nou cílovou skupinou).  

2. Zážitkový  vzdělávací kurz
 — Čtyřdenní intenzivní kurz (39 hodin programu) pro 21 účastníků vy-
užívající metody zážitkové pedagogiky a kooperativního učení.

 — Zážitkový kurz měl především účastníkům zprostředkovat silný 
osobní kontakt s tématem a přímo vyvolávat jejich angažovaný pří-
stup k moderní technologii.

 — Přehledný a podrobný popis všech použitých aktivit naleznete ve 
druhé části této metodiky.
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Stručné  zhodnocení: Z dramaturgického hlediska došlo na kurzu k mi-
nimálním změnám oproti předpokládanému harmonogramu. Kurz 
fungoval a dobře plnil stanovené cíle. Vzhledem k potřebě velkého 
množství počítačů připojených k internetu nebylo organizačně nej-
jednodušší kurz technicky zajistit. Zejména u aktivit, kde byl veli-
ký důraz na techniku (ITER, Sociální sítě atd.) nastávaly v příprav-
né fázi komplikace. Přesto se nám podařilo celkem bez problémů vy-
tvořit funkční vzdělávací prostor v příjemném prostředí a atmosfé-
ře. Osvědčila se dobrá připravenost řady složitých aktivit, které by 
bez takové přípravy nemohly fungovat. Důležité aktivity jsme před 
kurzem navíc testovali, čímž se nám podařilo eliminovat další veliké 
množství nepředvídatelných komplikací. Z hlediska celkové drama-
turgie kurzu bylo do programu zařazeno hodně velice silných aktivit. 
Díky intenzitě programu pak někdy nebylo příliš mnoho času na to, 
aby aktivity dozněly. Přesto se však drtivá většina očekávaných cílů 
splnila a kurz tak přispěl svým dílem k naplnění naší vize.  

3. Metodika projektu
 — Publikace shrnující strukturu, obsah a zkušenosti z projektu vydaná 
po skončení dvou předchozích částí

 — Metodika má především zhodnocovat zkušenosti z námi realizované-
ho projektu a zprostředkovávat je dalším lidem k přímému využití.

 — Metodika vyšla v tištěné podobě v omezeném nákladu. Dostupná je 
také z webových stránek www.liveonline.cz
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Tým projektu

Na  projektu od  jeho počátku pracoval šestičlenný tým dobrovolníků 
s poměrně širokým polem odborností.

Martin Kozel
 — FSV UK – magisterské  studium Sociologie
 — Jules a Jim, o.s. (hlavní  lektor, vedení), Median s.r.o. 
(project manager), Junák (vedoucí  a instruktor vzdě-
lávacích akcí)

 — Dlouholetá praxe v realizaci zážitkových kurzů pro 
děti a mládež.

Magdalena Kabelková
 — FF UK – magisterské  studium Učitelství pedagogiky, 
PedF UK – magisterské  studium Učitelství společen-
ských věd, filosofie a etiky

 — ADRA, o.s. (lektorka rozvojového vzdělávání pro děti 
a učitele)

 — Dlouholetá praxe ve vzdělávání dětí i dospělých.

Martin Buchtík
 — FSV UK – doktorandské  studium Sociologie
 — g82 s.r.o. (analytik), FSV UK (vyučující)
 — Hluboké odborné  znalosti v oboru sociologie, dlou-
holetá praxe v realizaci dramatických her (LARP). 

Jakub Chour
 — FSV UK – magisterské  studium Sociologie
 — QED GROUP a.s. (Chief informatik officer, konzultant)
 — Praxe s  pořádáním zážitkových kurzů, designer 
a specialista přes vychytávky. 
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Markéta Dufková
 — FF UK – bakalářské studium Andragogiky a personál-
ního řízení

 — Kraft Foods (HR trainee), United Studies – LBS s.r.o. 
(supervizor, course manager), Junák (vedoucí oddílu, 
organizátor větších akcí)

 — Dlouholeté zkušenosti s  organizačním zajištěním 
velkých i malých akcí. 

Filip Kábrt
 — MFF UK – absolvent Mgr. studia Informatika
 — Qi Analytical s.r.o. (vývoj software, konzultant), Velký 
Vůz o.s. (lektor kurzů, místopředseda)

 — Výborné technické  znalosti v  IT, dlouholetá praxe 
lektora zážitkových kurzů. 

Tým strávil přípravami kurzu přesně jeden rok. Pro každého z nás zna-
menal Live On Line stovky hodin práce, několik víkendů týmových porad, 
ale také setkání se skvělými lidmi a práce ve výborně fungujícím týmu. Ač-
koli nikdo z týmu nebyl oceněn finančně, všichni si odnesli ohromné množ-
ství zkušeností vysoce převyšující jejich vklad.

Poděkování
Kromě týmu se na projektu podílela ještě celá řada spolupracujících or-

ganizací, odborníků a kolegů. Kurz vznikl za podpory:
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Dále děkujeme spolupracujícím organizacím:

Median s. r. o.
 — Výzkum trhu, médií  a veřejného mínění
 — Zapůjčení 24 počítačů s příslušenstvím. 

Jules a Jim o.s.
 — Občanské sdružení  poporující rozvoj kolektivu školních tříd i klimatu školy.
 — Materiální  a metodická podpora projektu.

Velký  Vůz o. s.
 — Občanské sdružení  pořádající širokou paletu vzdělávacích a zážit-
kových akcí zaměřených na rozvoj osobnosti pro širokou veřejnost

 — Metodická  podpora, podpora propagace projektu.  

Junák  – svaz skautů a skautek ČR
 — Skauting je celosvětově  největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi.
 — Materiální  a metodická podpora, zázemí  pro přípravu projektu. 

 M77 – Digitální tvorba a dlaší vzdělávání
 — Podpora umělecké  tvorby s využitím nových technologií a postupů.
 — Technická  podpora, metodické rozšíření  projektu o téma Etiky v kyberprostoru. 

Děkujeme také spolupracujícím odborníkům, kolegům a přátelům: 

Mgr. Petr Lupač
 — Absolvent magisterského studia na katedře sociologie FF UK a přidru-
ženého magisterského studia pedagogiky. Student doktorského stu-
dia na FF UK, výzkumný vědecký  pracovník na Ústavu morální a po-
litické filosofie AV ČR, od roku 2008 asistent na katedře sociologie 
FF UK. Člen Světového projektu o Internetu (World Internet Project).

 — Do projektu přispěl tématem digital divide. 
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Mgr. Jan Huňka
 — Studium práva na  Právické fakultě UK ukončil diplomovou prací  
na téma Správní činnost Českého telekomunikačního úřadu. V roce 
2005 se aktivně se zúčastnil procesu implementace Regulačního rám-
ce EU 2002 do českého práva. Od roku 2006 pracuje ve společnosti 
GTS NOVERA s.r.o. na pozici právník regulace a propojování.

 — Do projektu přispěl tématem právní aspekty internetu. 

Mgr. Barbora Poláková
 — Student oboru Informační zaměření na Ústavu informačních studií  
a knihovnictví FF UK. Odborník v oblasti problematiky webových vy-
hledavačů, uživatelského rozhraní, informačních potřeb a informač-
ního chování uživatelů, vyhledávání v přirozeném jazyce.

 — Do projektu přispěla tématem struktury informací  na internetu a je-
jich efektivního vyhledávání.  

Mgr. Jan Sládek
 — Absolvent magisterského studia na katedře sociologie FF UK a stu-
dent doktorského studia na téže fakultě. Člen týmu socio-ekonomie 
bydlení na SoÚ  AV ČR s výzkumným projektem Sociální nerovnosti 
a tržní  rizika vyplývající ze spotřeby bydlení.

 — Do projektu přispěl tématem Sociální  sítě a sociální kapitál. 

Petr Špiřík
 — V profesním životě  i volných chvílích se zabývá sítěmi a bezpečností, 
zejména z pohledu člověk - technologie. Od roku 2006 pracuje ve spo-
lečnosti Anect a.s. jako systémový inženýr se zaměřením na bezpečnost.

 — Do projektu přispěl konzultací  tématu Bezpečnost počítačových sítí 
a Internetu.
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Přednášky

Sociální sítě

Úvod 
Sítě jsou téma, které je s naší představou o Internetu pevně spjato. In-

ternet je sám o sobě obrovskou pavučinou a sdružuje lidi, kteří tvoří růz-
né sociální sítě. Obě témata jsou sice spojena a spojení přichází z různých 
směrů, které mají určitou vzájemnou souvislost, avšak často jenom vzdále-
nou. Budeme tak míchat dva různé typy sítí: sítě sociální a síť Internetu. 

Abychom se nezabývali trivialitami, které jsou nám všem jasné, vybra-
li jsme několik témat, které považujeme za zajímavé nebo důležité a ty se 
pokusíme spojit v jeden příběh. Tento příběh se bude pohybovat po ose In-
ternet-sítě-společnost. Jeho prostřednictvím bychom chtěli představit něko-
lik zajímavých prvků (a na více než prvky nemáme ambice), které by měly 
být zajímavé a přínosné, a vzájemně je propojit. Chtěli bychom dnes pově-
dět příběh o sítích.

Nejprve si představíme koncept sociálních sítí, pak se budeme věnovat 
některým důležitým pojmům social network analysis, sociálnímu kapitálu 
a konečně také síťovým rolím, které souvisejí s naší pozicí v síti.

Sítě a síťky
To, co je potřeba ihned z  počátku mít na  paměti je, že v  běžné řeči 

používáme pojem „sociální sítě“ poměrně volně. Označujeme tak v zásadě 
dvě různé roviny. Jednak social network analysis1 a za druhé social ne-
twork sites2. Jistě, obě témata mají spolu hodně společného, ale v zása-
dě jsou popisována a zkoumána samostatně.  Zkrátka nejsou sítě jako sítě.  

My se budeme věnovat především sítím obecně a také social network analysis. 
Právě tyto obecnější znalosti by měly být klíčem k tomu, jak fungují social network 
sites a jaké je postavení každého z nás v nich. Případně také, co to znamená.

1 Ta se zabývá, v kostce řečeno, vlastnostmi sítí, ať již jde o silnice, molekuly nebo společen-
ská uspořádání.

2  Tedy sociální sítě ve smyslu různých webových portálů, jako je Facebook, MySpace, Flickr atp. 
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Téma sítí je v módě, což s sebou nese několik efektů. Prvním z nich je 
bezpochyby nekritická fascinace síťováním jako takovým (sítě jsou všude 
a  jsou cestou k  opravdovému poznání). Druhou fascinací jsou „Faceboo-
ky“ – tedy servery nazývanými jako social network sites (v češtině se pou-
žívá komunitní servery).

Z toho vyplývá fakt, že sociálním sítím jako tématu se nemůžeme vy-
hnout, protože bychom přinejmenším nebyli „IN“. Toto téma nicméně není 
příliš probádané, často jde jenom o různé spekulace a koncepty toho, jak 
by to mohlo být.

V sítích se začalo uvažovat hned v několika rovinách. Pro nás je důleži-
té, že máme dva základní zdroje. Jednak přírodní vědy (viz. Barabászi 2005), 
kde jsou dominantním konceptem „malé světy“ (které krátce představíme 
v  zápětí). Zde panuje podezření, že se sítě chovají podle stejných pravi-
del v naprosto odlišných světech (od molekulární biologie po šíření nových 
trendů v módě). 

Druhým zdrojem je pro nás sociologie nebo spíš obecně teorie sociál-
ních věd. Tento zdroj je spojen s řešením druhé krize modernity (srv. Keller 
2004:34) a tedy transformací společnosti3. 

Postihuje změnu vazeb společnosti, při které ustupuje hierarchické roz-
dělení, a vzniká tak potřeba hledat nové formy sociální kontroly a rozhodo-
vání - ty nabízí teorie sociálních sítí. Jinými slovy, už daleko víc záleží na na-
šich sítích, které si dokážeme vybudovat a udržet než na danosti postave-
ní ve struktuře společnosti. 

Důležité je, že myšlenka sítí se zdaleka netýká jenom sociálních věd, ale 
má mnohem rozsáhlejší struktury ve vědě, ale i každodenním světě. 

Síťování ve  společnosti není samozřejmě nic nového. Každá vesnice 
byla odjakživa hustou sítí, ke každému malému městu neodmyslitelně patří 
„paní“, která se dívá z okna a je právě tím uzlem, který je napojen na uzly 
další – a to prosím v podstatě bez toho, aby musela opustit svou pozici!

U malých každodenních sítí je to věc triviální. Přesto existovaly i sítě 

3 Tady se hodí zdůraznit, že pojem sociální sítě se úzce váže k pojmům jako sociální soudrž-
nost, koheze a solidarita, ale také sociální kapitál. Často jde o spojené nádoby, ale právě v sou-
vislosti s tzv. druhou krizí modernity se dočteme spíš o úpadku soudržnosti než o sociálních sí-
tích přímo. Sítě jsou nabízeným pohledem na řešení tohoto problému. 
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„globální“. Například římské impérium byla propracovaná síť, která umož-
ňovala flexibilně distribuovat lokální zdroje, vojenskou sílu a moc. Přesto 
byly společnosti odjakživa hierarchické a o síťování hovoříme až v posled-
ní době. Proč?

Přestože, jak si za  chvíli ukážeme, má síťové uspořádání řadu výhod, 
do dnešní doby převládalo hierarchické uspořádání (ať již ve společnosti 
nebo v kartotékách). Všechny sítě totiž vyžadují poměrně vysoké transakč-
ní náklady. V případě sítí sociálních jsou to náklady na komunikaci nějaké-
ho druhu. Významný sociolog Manuel Castells  [2009: 22] vyslovil hypoté-
zu, že omezení plynoucí z nedostatečných komunikačních technologií zvy-
šovaly náklady na existenci necentralizované sítě do té míry, že se přiroze-
nou cestou udržela organizace hierarchická. Ta byla dlouhou dobu reálně 
efektivnější. Samozřejmě postupně vznikly určité sítě (obchodní zaoceánské 
plavby, rychlí posli), ale ty byly spíše výjimkou z pravidla. Pro běžného člo-
věka je klíčová rychlost odpovědi, a ta byla nedosažitelná. 

Není tajemstvím, že s příchodem elektronických médií, tedy především 
Internetu, tato omezení padla. Mobilní a internetová komunikace nám umož-
ňuje komunikovat kdekoliv a kdykoliv s relativně nízkými náklady.  Sítě se 
tak stávají stále rozšířenější formou sociální komunikace, a to zejména ze 
tří důvodů (Ibid: 23):

1. Flexibilita: Schopnost přizpůsobit se změně a dosáhnout cílů pouze 
za cenu výměny některých částí, schopnost překonat překážky v ko-
munikaci přidáním relevantních uzlů (například nového člena týmu).

2. Rozšiřitelnost: Schopnost sítí zvětšovat se a zmenšovat se bez vel-
kých nákladů.

3. Schopnost přežití: Díky tomu, že nejsou vázány na  jedno centrum 
a jsou schopny fungovat v různých konfiguračních módech, jsou sítě 
schopny přežít výpadek jednotlivých uzlů, jsou schopny přežít ataky 
zvnějšku. Není to samozřejmě tak, že by najednou všechno bylo síťo-
vé, to rozhodně ne. Ale trend síťování zde existuje. 
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Social network analysis
Social network analysis je disciplína která se zabývá sítěmi a jejich vlast-

nostmi.  Je dobré některé pojmy znát, abychom s nimi mohli dále pracovat 
(ale hlavně trochu nahlédli na problematiku). 

Typy sítí
Každá síť má svou topologii, tedy podobu. Rozeznáváme tři různé podo-

by sítí (Barabási 2005, 142). Centralizovanou, decentralizovanou a roz-
ptýlenou. Internet má například z makropohledu rozptýlenou strukturu 
- klíčové body jako jsou routery a směrovače národních poskytovatelů, vy-
sokokapacitní kabely apod. jsou daleko od sebe, dublují se, nejsou ovlivně-
ny náhodným výpadkem (Barabási 2005, 146). Zblízka je internet struktu-
rou decentralizovanou - stačí nám pohled na to, jak jsme připojeni doma, 
nikoli k páteřní síti, ale přes menší poskytovatele (kabelová televize, wifi, 
modem…), kteří jsou lokálním „centrem“, k větším. 

Obrázek 1 - druhy sítí. Vlevo je síť centralizovaná, uprostřed decentralizovaná, vpravo  
rozptýlená. Zdroj: Barabási 2005, 42
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Uzly a hrany
Nejjednodušší sítí je vztah mezi dvěma uzly (nodes). Mluvíme-li o sociál-

ní síti, budou takovými uzly dvě osoby. Vztah vyjadřuje čára (hrana) mezi 
nimi. Na obrázku je vztah bezrozměrný a může například vyjadřovat, že oba 
lidé jsou ve stejné místnosti. (Kadushin 2004, 3).

Obrázek 2 - bezrozměrný vztah

Hranou můžeme vyjádřit i vzájemnou závislost nebo symetričnost vzta-
hu, pokud k ní přidáme ještě šipky symbolizující směr závislosti. V  tom-
to případě se může jednat o vzájemnou závislost třeba na základě znalos-
ti jména druhého, kdyby vedla šipka jen od a k b, znamenalo by to, že pou-
ze a zná jméno b. S tímto typem zobrazení první přišel již zmiňovaný Jacob 
Moreno (J. Scott 2000, 9-10).

Obrázek 3 - Nejjednodušší sociální síť

Triáda a Klika
Zařazením další osoby do grafu vzniká tzv. triáda. Počet vztahů mezi jed-

notlivými osobami se exponenciálně zvýšil. Zatímco před chvílí to byly dohro-
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mady čtyři stavy (a zná jméno b, b zná jméno a, nebo oba znají či neznají svá 
jména), při třech osobách je už možných vztahů 9 (Wasserman a Faust 1994). 

 Trojici se vzájemnými vazbami se přezdívá 
triáda. Aby se triáda stala úplnou, je pod-
mínkou, aby byl počet vazeb plně saturován. 
Ale ne každá plně propojená triáda je záro-
veň klikou.  Aby mohla uplatňovat svůj vliv, 
musí též být propojena se zbytkem sítě (Bor-
gatti, Basic Social Network Concepts 2002, 
49). Teprve v takovém případě se stává tzv. 
klikou (clique). 

Obrázek 4 - triáda

Ta se výrazně liší od dvojice ve vyjednávání, tvorbě koalic a jiných týmo-
vých procesech (Kilduff and Tsai 2003, 6). V klikách, na rozdíl od dyád, do-
chází ke snížení konfliktnosti, jednak díky umenšené vyjednávací moci jed-
notlivce - hrozba odchodu ještě neznamená konec vzájemných vztahů, jed-
nak protože v případě hrozícího konfliktu může nastoupit třetí člen jako vy-
jednavač, moderátor apod. (Nooteboom a Six 2003, 33).

Jak tušíme, důvod vzniku klik je vzájemná (vnímaná) blízkost, či něja-
ká společná vlastnost (homophily). Např. výzkum tisíců obyvatel federál-
ních věznic (Killworth a Bernard 1997) ukázal stovky různých skupin a klik, 
rozdělených podle rasy, země původu a zločinu, kterého se vězni dopustili. 
Ve věznici našli jedinou kliku, která se vymykala – 3 vězni, spojení pevný-
mi vazbami, kteří neměli společného téměř nic. Zatímco výzkumníci tápali 
nad původem kliky, všichni tři z věznice uprchli. Společný cíl je také dosta-
tečnou motivací k vytvoření kliky (Rosen 2002, 63).

Slabé vazby propojují skupiny spíše než jednotlivce v  jedné skupině 
a jsou vhodné k šíření nových idejí nebo zpráv, oproti tomu silné vazby se 
hodí nejvíce k „akci“ (Mayfield 2003) nebo k šíření inovací pomocí opinion 
leaderů (Borgatti 1998). 
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Malé světy

Už dvakrát za krátkou dobu jsem se dotknul malých světů – u Milgrama 

a nyní u přírodních věd. O co jde? Představte si situaci, že by každý z nás 

měl kamarády pouze mezi lidmi, kteří bydlí v okruhu 5 kilometrů od místa 

jeho bydliště. Někoho, kdo bydlí třeba 230 kilometrů daleko (vzdálenost Pra-

ha-Brno) bychom tak znali přes cca 40 lidí. Lidé, kteří žijí na ostrově, by byli 

úplně mimo tuto síť. Stačí však pouze několik málo vazeb, které pravidlo pěti 

kilometrů porušují a náš svět se rázem výrazně „zmenší“. Už se známe mno-

hem „lépe“. Pro sociální sítě tedy platí, že pokud se jednotlivé uzly vzájem-

ně spojují do té míry, že tvoří shluky (tedy vzdálenost je uvnitř subskupin li-

mitní 1 = každý zná každého) a existují vazby, které přemosťují tyto skupiny, 

pak je vzdálenost jednotlivých uzlů v síti relativně nízká. Opět odkážu na to, 

že pro nás bude zajímavé zabývat se tím, co vlastně tvoří vazbu. Jinými slo-

vy, fenomén malých světů odkazuje na to, že i v obrovských sítích s několi-

ka miliardami uzlů, dochází k tomu, že od jednoho uzlu k druhému je to jen 

velmi malý počet kroků. 

 
Centralita (Centrality)

Centralita udává, jak je jednotlivý bod v sítí důležitý, vzhledem ke své po-
zici (Freeman 1979, 217). Centralita je vhodná pro určení tzv. sociometrických 
hvězd, neboli hubů, což jsou uzly s mnoha hranami a vysokým propojovacím 
potenciálem. Při měření vztahů ve školách to mohou být populární studen-
ti, v potravním řetězci nejdůležitější organismy nebo ve firmě tzv. spojovatelé 
(více o nich později). Na obrázku 5 je uzel s nejvyšší centralitou osoba a, kte-
rá vlastní nejvíce hran a jejím odstraněním by se síť rozdělila na dvě menší. 
Typů měření centrality je několik (University of Notre Dame 2006):
a. Počet hran (Degree Centrality). Spočívá na myšlence, že nejdůleži-

tější uzly mají nejvíce hran.
b. Prostřednictví (Betweenness). Kolikrát uzel „stojí v cestě“ všem ostat-

ním při kalkulaci nejkratší tras. Číslo je průměrováno (Brass 1998).
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c. Blízkost (Closeness). Jak daleko má uzel v počtu propojení k ostat-
ním, s tím, že přímé spojení má váhu 1 a každá další hrana méně 
a méně.

d. Vážený počet hran (Eigenvector Centrality). Je podobný měření De-
gree centrality a přidává převažování parametrem „důležitosti“ uzlů

Koeficient shlukování (Clustering coefficient)
Máte hodně přátel, ale každého z jiné planety? Nebo se přátelíte pouze 

s lidmi, kteří bydlí ve vašem slumu? A jaká je pravděpodobnost, že se zna-
jí navzájem? V prvním případě rozhodně menší, než ve druhém – tolik nám 
řekne selský rozum. Ale jak takovou věc změřit? Na to odpovídá koeficient 
shlukování, měřící „hustotu“ sítě kolem určitého bodu. Čím blíže maximální-
mu stupni provázání (1), tím lépe. Čím blíže 0, tím více se naši přátelé na-
vzájem neznají (Barabási 2005, 51).

Řekněme, že našimi přáteli jsou uzly b, c, d a  i  z  obrázku 5, tedy do-
hromady 5 vazeb (hran). Vazby na  ostatní si odmysleme. Podle vzorce  
[n (n-1)/2] si spočítáme maximální možný počet vazeb (10) a vydělíme ho sku-
tečným počtem vazeb (Brass 1998, 17). Koeficient shlukování vyšel 0,5, tedy ne 
příliš propojená síť. S upraveným koeficientem shlukování pracují modely „ma-
lého světa“ (Barabási 2005, 51), jako například hra Kevina Beacona.

Obrázek 5 - Příklad ke koeficientu shlukování
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Třebaže koeficient shlukování není obecně mezi obyvateli modré plane-
ty příliš vysoký (opravdu málokdo zná osobně všech 6,5 miliardy lidí), lze 
i několika málo nenáhodně přidanými vazbami docílit velkých „skoků“ v prů-
měrné dosažitelnosti, aniž by se koeficient citelně změnil (Watts a Strogatz 
1998). Na to, abychom z Horní Lužné dosáhli arabského šejka, nepotřebujeme 
žádat někoho v Brně, kdo informaci předá dále směrem na Balkán, Řecko, Tu-
recko a Egypt. Stačí, když nám sestřenice odjede do Emirátů na dovolenou.

Dosažitelnost (reachability/connectivity) 
Dosažitelnost je veličina udávající, zda existuje síťová cesta mezi uzlem X a uz-

lem Y, popř. ji můžeme měřit jako maximální nebo průměrnou vzdálenost mezi 
uzly (Brass 1998, 18). Jiné zdroje uvádějí její měřitelnost v podobě rozsahu spojení 
konkrétního uzlu v prvním, druhém nebo třetím kroku (Kilduff and Tsai 2003, 32, 
135), tj. kolik lidí jsem schopen oslovit přímo (první krok) a nepřímo (druhý, třetí.). 

Sítě s vysokým stupněm dosažitelnosti jsou efektivnější než ostatní, pro-
tože k  šíření informace potřebují méně kroků a  dochází tak k menšímu 
zkreslení (Kilduff and Tsai 2003, 32). Jako ukazatel „zdatnosti“ uzlu použí-
vá dosažitelnost např. sociální síť pro profesionální kontakty LinkedIn.com. 
Například já jsem měl k 13. 5. 2008 v prvním kroku 21 přímých kontaktů 
na kolegy, ve druhém více jak 600 a ve třetím 18 100 kontaktů.

Loose-knit / Close-knit network
Pojem vymyšlený pro rodinné sociální sítě při výzkumech rodinných va-

zeb Elizabeth Bottovou. Bottová rozeznává dva druhy rodin na základě sítí, 
které je obklopují: Close-knit networks (říkejme jim propletené), s mnoha vaz-
bami mezi uzly sítě a Loose-knit networks (nepropletené), pouze s několika 
vazbami (Micheli 2000). Na těchto sítích potom záviselo rozdělení rolí v dya-
dickém vztahu mezi manželi. Čím propojenější síť, tím bylo jasnější rozděle-
ní role muže a ženy a opačně. Bottová to vysvětluje tím, že páry v méně pro-
pojených sítích (Loose-knit networks) musí spoléhat hlavně sami na  sebe 
a např. manžel je nucen zapojovat se do domácích prací, každodenní péče 
o dítě, nákupů apod., naproti tomu v propletených sítích má žena k dispozici 
příbuzné a sousedky, které ji mohou pomoci v pracích, které jsou (byly) pova-
žovány za ryze ženskou doménu (Kilduff and Tsai 2003, 50-51).
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Obrázek 6 - Close-knit network. Zdroj: Kilduff and Tsai 2003, 51

Obrázek 7 - Loose-knit network. Zdroj: Kilduff and Tsai 2003, 51

Reciprocita (Reciprocity/Symmetry)
Vlastnost dyadického vztahu nebo sítě. V  dyadickém vztahu vyja-

dřuje, zda je vztah opětován, což je vyjádřeno obousměrnými šipka-
mi v diagramu. V případě toku informací ukazuje, kterým směrem prou-
dí a  v  takovém případě není reciprocita nutná (vztah je nastavený asy-
metricky, jako například u  „pani“ v  okně, o  které jsme se zmínili již dří-
ve). Pokud vyjadřuje např. přátelství, zřídka kdy jsou vazby neopětovány4 

a dochází k  tlaku na obnovení symetrie, tj. jednostranné posílení vztahu 
nebo jeho ukončení. Reciprocita jako vlastnost sítě je poměr mezi symetric-

4 Nemůžeme zde, ale opomenout klasickou výjimku, kterou jsme jistě, přinejmenším ve svém 
okolí, zažili. Je to známá situace, kdy Karel chodí s Janou, ale Jana s Karlem nechodí (to, že chce 
chodit s Pavlem, je sice zajímavé, ale nikoliv pro náš příklad).
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kými a asymetrickými hranami popř. poměr asymetrických hran k celkové-
mu počtu hran v síti. Kdyby byla za síť považována triáda z obrázku 4, byl 
by poměr 2/1 ve prospěch asymetrických (Kilduff and Tsai 2003, 33,135).

Zdatnost (Fitness)
Zatím jsme nenarazili na  vlastnost, která vyjadřuje přitažlivosti uzlů. 

Mluvili jsme pouze o tom, jak a proč se lidé spojují, ale ne KE KOMU. Z vlast-
ní zkušenosti víme, že někteří lidé jsou nám sympatičtější. Na některé by-
chom nejraději zapomněli. Pokud si můžeme vybrat, zcela samozřejmě vo-
líme při spojování ty sympatičtější, charismatičtější, bohatší, hezčí, chytřej-
ší apod. V konkurenci vazeb si vybíráme pro nás nejvhodnější. Barabásiho 
teoretický model (Barabási 2005, 98) umožňuje každému bodu sítě přiřadit 
mu jeho zdatnost a zjednodušeně řečeno - predikovat jeho budoucí úspěš-
nost v připojování se k síti (v součinu s počtem uzlů). 

Strukturální mezera (Structural hole)
Vycházíme-li z  toho, že nejlepší síťová pozice uzlu je taková, kdy má 

uzel mnoho kontaktů a žádný nebo jen malá část z nich je redundantních, 
tj. vede ke stejným lidem (Šafr 2007, 17), je konkurenční výhodou takovou 
pozici držet. Taková pozice totiž zaplňuje tzv. „strukturální mezery“, místa, 
kde mezi uzly nejsou žádné hrany, většinou mezi skupinami. Na obou stra-
nách „mezery“ plynou rozlišné informace a je nutné je přeposílat či překlá-
dat (překlad si představuji jako redukci či doplnění informace o nezbytné 
prvky potřebné pro druhou skupinu, řekněme např. přeložení nového 20 
stránkového ministerského nařízení o zákazu modrých cviček se zajíčky žá-
kům 2. ročníku ZŠ). Jestliže v síti existuje uzel překlenující dvě sítě, Burt ho 
zve brokerem. V opačném případě je v síti mezera, která toku informací brá-
ní a nazývá ji izolantem (Burt 2001, 208).
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Síla slabých vazeb

V roce 1969 odeslal jistý doktorand svůj článek k recenznímu řízení a do-

stalo se mu dvou anonymních posudků, ve kterých se mimo jiné údajně pra-

vilo, že rukopis se nemá publikovat „…z nekonečné řady důvodů, které se 

okamžitě vybaví na mysli“. 

Přesto byl ten článek něčím výjimečným. Když nakonec v  roce 1973 

v upravené podobě vyšel, nesl název The Strenght of Weak Ties (Síla slabých 

vazeb) (Granovetter 1973) a za třináct let byl jedním z nejcitovanějších soci-

ologických článků všech dob. To už ale nějakou dobu nebyl jeho autor Mark 

Granowetter doktorandem. (Gladwell 2007)

V článku přišel s konceptem silných a slabých vazeb (kterým se budeme 

dnes také věnovat). Zkoumal totiž, jak lidé hledají práci. Zjistil, že pokud vám 

ji doporučí někdo, koho znáte, nebude to zpravidla váš kamarád, ale spíš váš 

známý. Právě ten totiž bude mít kontakty jiné, než jsou ty vaše. Ale o tom po-

tom.  Jak to, že vám vůbec někdo doporučí práci?

Sociální kapitál
Nyní máme představu, co to jsou sítě, umíme pojmenovat jejich části 

a známe některé ukazatele, kterými umíme jednotlivé sítě a uzly v nich po-
psat. To ale nestačí. Potřebujeme totiž vědět, co naše sítě pohání, co je tvo-
ří funkčními. Hledáme také odpovědi na otázky, které jsme zatím nechali 
v pozadí:  Proč v Milgramově experimentu došla zpět jen čtvrtina poslaných 
obálek? Proč mi někdo vůbec doporučí práci? Tedy jinak: co jsou ty vazby? 

 
Znáte ty lidi, co pořád píšou statusy na Facebook nebo příspěvky do různých 

fór, že něco potřebují? Znáte ty fóra plná internetových mudrců, kteří jako je-
den hlas volají po tom, aby někdo konečně sepsal pravidla diskutování, že tak-
hle to nejde? A jak je nikdo nenapíše? Tak přesně v tom má prsty sociální kapitál. 

Obecně v sociálních sítích o tom, jestli vznikne vazba nebo ne, rozhoduje 
existence nějaké společné komunikační platformy. Ta říká, jestli vůbec vazba 
může vzniknout. Například osoba, která nemá přístup k Internetu, nemůže 
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být členem sítě Facebook. Ale to, čím je pevnost (nebo obecně kvalita) vazby 
určena, můžeme nazvat kapitál. I když pojivem sítí mohou být různé druhy 
kapitálu (ekonomický, kulturní, …5), my se budeme věnovat především tomu 
nejčastějšímu, sociálnímu kapitálu.

Existují dvě základní pojetí sociálního kapitálu. První z nich je mikropo-
jetí  Pierra Bourdieu (1998), druhým makropojetí Roberta Putnama. Zatím-
co u Bourdieu jde spíš o rozsah sociálních sítí a schopnost člověka je aktivi-
zovat, u Putnama je sociální kapitál záležitostí celé kolektivity. 

V obou případech jde ale o to, že jedinci i skupiny investují do vazeb 
v okolí a pak získávají přístup ke zdrojům (pojem zdroj vnímejme velmi ši-
roce). Obecně sociální kapitál funguje jako prostředek k nějakým cílům (aby 
nás někdo pozval na Gmail nebo i do uzavřené místnosti na nějakém fóru, 
aby skupina lidí měla vlastní stránky). Pro každý případ potřebujeme typo-
vě jiný druh a jiné množství sociálního kapitálu.  

Důležité pro nás je, jaké množství sociálního kapitálu kdo vlastní (v indi-
viduálním pojetí) a jak je kapitál v síti rozložen (kolektivní pojetí). Z toho vy-
chází koncept silných a slabých (individuální) či otevřených a uzavřených 
(kolektivní pojetí) vazeb.

Otevřené a uzavřené vazby6

Než se pustíme do  detailnějšího vysvětlování, trochu si přiblížíme oba 
typy vazeb, abychom viděli jejich rozdílnost. Uzavřené vazby jsou v těch sí-
tích, ve kterých mají uzly (v našem případě nejčastěji jednotlivci) mezi sebou 
silné vazby a má vysoký koeficient shlukování. Tedy v ideálním případně je 
spojen silnou vazbou každý s každým (koeficient shlukování =1). 

Naopak otevřené vazby jsou charakteristické tím, že jsou relativně slabší 
a slouží často jako jakési mosty. Uzly v takových sítích jsou pospojovány spí-
še řídce a často spojují různé skupiny tvořící uzavřenou síť [Prell 2009: 9-10]. 

Obě tyto formy vazeb mají svá specifika, která se často považují za obec-
né vlastnosti všech sítí, což je zavádějící.  Většinou musíme v našich úvahách 
pracovat (tedy analyzovat nebo budovat a udržovat) s oběma typy vazeb. 

5 Více o přiblížení konceptu různých druhů kapitálu viz. Wacquant (2002)

6  Tato část zejména podle článku Christiny Prell (2009). 
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Vlastnosti uzavřených sítí. 
1. V tomto typu sítí je základním stavebním kamenem vzájemná důvě-

ra jejích členů.  Důvěra je pak základem pro vzájemné sdílení „tajem-
ství“, posiluje všechny formy směny a je zdrojem podpory různých 
druhů směny (emoční, finanční, atp.). Důvěra také přináší vzájemné 
porozumění.  Tímto konceptem se prostě line pocit pohody, „cítit se 
někde jako doma“.

2. Tento typ vazeb také umožňuje plnění složitých úkolů. Nemusíme 
totiž vynakládat tolik sil na vzájemnou komunikaci, protože si rozu-
míme, známe své slabé a silné stránky a tak nějak intuitivně víme 
co a jak. 

3. Podpora a pomoc v období krize. Vzájemná důvěra také vytvá-
ří prostředí pro vzájemnou pomoc a podporu mezi členy sítě, pokud 
je to potřeba. Pokud nesehraje roli důvěra, je to často určitý (nevidi-
telný) tlak norem, který nás k pomoci nějakým způsobem zavazuje.   
Jsme ochotni aktivizovat svůj sociální kapitál pro druhé. 

4. Členové jednotlivých uzavřených sítí často sdílí podobný druh zna-
lostí a informací, protože na sebe orientují značnou část své komu-
nikace.  Pak dochází k tomu, že skupina ustrne, protože už zkrátka 
nemá dostatek nových nápadů nebo informací. Inovace jsou v uza-
vřených sítích často v podstatě neprůchozí.

5. Funguje zde určité sdílení, vývoj a omezování sociálních no-
rem, což má dvojí vliv na jedince: jednak ho může usměrnit směrem 
k  „dobrému“ chování, ale na druhé straně může významně omezit 
jeho osobní svobodu.

6. A ještě jednou k normám. Protože uzavřené sítě jsou schopny pro-
dukovat normy z  jistého úhlu pohledu nezávislé na  okolní společ-
nosti, může to sice vést k  výraznému prospolečenkému chová-
ní členů těchto skupin (různá občanská sdružení), ale také k vylo-
ženě škodlivému chování (neonacismus) nebo takovému zvláštní-
mu a trochu ambivalentnímu chování (tady bych zařadil třeba Gre-
enpeace – prosazování poměrně rozumných myšlenek často spole-
čensky deviantními cestami – velmi zjednodušeně řečeno). 
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Vlastnosti otevřených sítí:
1. Pro otevřené vazby je typické, že jednotlivci, které tyto vazby spo-

jují, jsou poměrně různí: pohybují se v jiných kruzích, mají jiné zá-
jmy, jsou jinak staří, …. Proto je hlavním benefitem slabých vazeb po-
tenciál pro sdílení velkého množství různých informací, zdro-
jů, námětů a nápadů na řešení problémů.  To neznamená, že takové 
sdílení vždy nastane, ale že je zde taková možnost (čili klaďme důraz 
na slovo potenciál). 

2. Doplňkově ke konceptu uzavřených vazeb, otevřené vazby vyžadu-
jí poměrně velké náklady na vzájemnou komunikaci a dosaže-
ní konsensu. Existuje zde reálná možnost, že prostě něco mezi se-
bou nebudeme schopní vykomunikovat ani při vynaložení velkých 
nákladů.

3. Relativně malá důvěra a tlak na sociální normy. Z jedné strany v ote-
vřených vazbách nehrozí ztráta osobní svobody jednotlivce. Na stra-
ně druhé je zde poměrně velká pravděpodobnost, že se jednotlivci 
budou chovat utilitárně; pokud to pro ně bude výhodné a nebude jim 
reálně hrozit přiměřený trest, budou mít tendenci se chovat nečest-
ně a jednat ve svůj vlastní prospěch.

4. (Každý) jednotlivec v  takové síti má určitou strategickou pozici 
a roli. Může se stát, že s jeho vystoupením se síť otevřených 
vazeb rozpadne, funguje jako spojovatel mezi uzavřenými sítěmi, 
kterých je členem, a otevřenou sítí, atp. Zkrátka je jeho pozice velmi 
strategická z pohledu sociálního kapitálu. Blíže přiblíží tuhle proble-
matiku buď typologie uzlů v sítích obecně, nebo možné role jednot-
livců v sítích7.

Jak je patrné, není možné říct, že by jeden druh vazeb byl „dobrý“ a dru-
hý „špatný“. Osobně se domnívám, že tohle dělení ukazuje spíš póly konti-
nua než binární rozdělení uzavřený/otevřený. 

A role Internetu? Bezpochyby významná pro otevřené sítě, to chápeme 
každý. Ale Internet je i prostředkem pro posilování uzavřených sítí – i čas-

7 Gladwell (2007)
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to diskutované stírání norem a zábran v elektronické komunikaci oproti ko-
munikaci tváří v tvář této věci napomáhá. 

 
 
Šest stupňů odloučení

Stanley Milgram v roce 1967 vymyslel a realizoval nápad s posíláním do-

pisů. 160 balíčků mělo putovat ze západu na východ USA. Cílem bylo zjistit, 

jak blízko jsou si Američané.  Milgram si nebyl jistý, jak tenhle pokus dopad-

ne, vždyť podle některých bude zapotřebí klidně i stovka prostředníků. Prv-

ní dopis se vrátil poměrně záhy a potřeboval jen dva mezičlánky! Jeden z po-

sledních dopisů naopak potřeboval 12 kroků. Průměrný počet mezikroků byl 

5,5 (Barabászi 2005: 34). Toto číslo je dnes známé po celém světě jako Six de-

grees of separation, neboli Šest kroků odloučení. 

Pro nás bude zajímavé zabývat se tím, že se vrátilo 42 ze 160 dopisů a vě-

dět, že takhle nějak začínalo téma sítí v sociologii.

Síťové role 
V rámci sítí plní určité uzly různě význačné role, které si nyní přiblížíme. 

Jde spíš o koncept než vyčerpávající a přesnou typologii, ale umožní nám 
sítě lépe uchopit8. V každé síti jsou ti, kteří v ní mají z nějakého důvodu ne-
obvyklé postavení. Pokud jsme dostatečně všímaví (a někdy to ani nemu-
sí být příliš), pak nám znalost rolí různých lidí v rámci sítě může být velmi 
užitečná. Nám samotným může znalost rolí pomoct uvědomit si, jakou roli 
musíme zastávat, abychom mohli dosáhnout svých cílů v rámci sítě9. Pojď-
me si stručně představit ty nejdůležitější z nich:

8 Zkuste si u každé role představit jednoho člověka a jednu webovou stránku, která pro vás 
symbolizuje tuto roli.

9 Jedna poznámka: Ne každý na sebe bere některou z rolí, které popíšeme, a ne všechny role 
jsou čistý typ. Jedna osoba může mít více rolí i v rámci jedné sítě.
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Komunikátoři
Lidé s vysokou centralitou. Většinou jsou pro síť neobyčejně prospěšní, což platí 

hlavně pro tzv. hrdiny (unsung heroes). Propojují ostatní, poskytují informace, předá-
vají je dále a podílejí se na řešení problémů. Nejsou formálně uznávaní, odvádějí „čer-
nou práci“ a mnohdy jsou oni i jejich okolí překvapeni, jakou zastávají v síti pozici. 

Spojovatelé
Jsou lidé (nebo webové stránky), kteří propojují různé sítě tak, aby to 

umožňovalo rychlé šíření sdělení i do vzdálenějších koutů sítě. Jde o osoby 
s velkou sociální sítí, a malou hustotou vazeb. Není u nich nezbytná vyso-
ká centralita, jako tomu je u komunikátorů. Na rozdíl od nich také spojova-
telé operují na rozhraní více sítí, zatímco komunikátoři jsou centry sítě jed-
né. Tyto osoby mají zpravidla strategickou pozici toho, kdo vyplňuje struk-
turální mezeru mezi dvěma a více sítěmi. Tuto pozici musí aktivně využí-
vat – tedy jsou to překladatelé a přeposilatelé ve velkém. 

Úzká hrdla
Pravým opakem spojovatelů a komunikátorů jsou úzká hrdla (anglicky 

Bottlenecks; také vám to připomíná indiánské jméno?), která skupinu nejen-
že neposunují kupředu, ale spíše jí škodí. Jsou tu jednak žáby na prameni, 
které si udržují informační převahu (ta je dána z pozice spojovatele) a vy-
užívají ji ke svému prospěchu, popř. k ní ještě přidávají převahu založenou 
na oprávněních, nebo lidé, jímž práce přerostla přes hlavu. Ty přezívejme 
např. Murphyovci, podle známého Murphyho zákona o pracovních pozicích: 
„Každý pracovník postupuje po služebním žebříčku tak dlouho, dokud se ne-
octne na místě, které není schopen zastávat.“ (Murpyho zákony o zaměst-
nání nedatováno). Každý jistě známe příklady z blízkého okolí.

Prodavači
Jsou to vlastně opinion leaders neboli názoroví vůdci. Jak napovídá je-

jich označení, jsou výrazní tím, že dokážou informaci prodat. V rámci soci-
ální sítě jsou důležití tím, že dokážou sdělení protlačit k lidem, kteří by mu 
jinak nevěnovali pozornost nebo by nevěřili jeho obsahu. Jedná se o cha-
rismatické jedince (či zkrátka o osoby s vysokým individuálním kapitálem). 
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Ve virtuálním světě je však moc prodavačů poněkud okleštěná, protože ne-
mohou plně využít svých schopností (které jsou často non-verbální). Pře-
svědčovací schopnost navíc často drží spíše celé skupiny.

Inovátoři
Ačkoliv nebývají součástí hlavních komunikačních kanálů, dávají jim 

obsah. Často oni sami produkují nějaký druh kapitálu, vytvářejí něco, co 
jsou schopni šířit. Sdělení musí být dostatečně chytlavé a musí být vysláno 
ve správný moment ke správným lidem (tedy nejlépe k prodavačům). Jde 
zpravidla o lidi, které těší věci objevovat a tvořit. 

Maveni
Jsou podobní inovátorům. Spíše než tvůrci jsou však průkopníci, kteří 

rádi zkoušejí novinky a jsou ochotní sdělovat své zkušenosti ostatním. Jsou 
to lidé, kteří drží určitou expertní znalost v rámci sítě a jsou schopni s ní 
nakládat. Cíleně informují své přátele o novinkách na poli jejich znalosti 
a my sami se na ně obracíme, když něco potřebujeme. Novinky přímo nevy-
tváří, jen je objevují a šíří.

Lidé na okraji
V  síti pochopitelně nejsou pouze lidé coby sociometrické hvězdy, ale 

i s několika, jednou nebo vůbec žádnými vazbami. Podle příčiny jejich „izo-
lovanosti“ je rozdělujeme na dvě kategorie, které jsem si pro přehlednost 
a snadnější zapamatování nazval trosečníci (stuck on the periphery) a Ein-
steini (intentionaly on the periphery). 

Trosečníci si svou pozici nevybrali dobrovolně, jsou to lidé v kolektivu 
buď noví, nebo, podle mého, krajně neoblíbení. Einsteini si svou úlohu vy-
brali a často ji nesou nelibě, pokud jsou do sítě více zapojováni. Jedná se 
většinou o specialisty (vědce, techniky), kteří zapojením do dalších aktivit, 
jako jsou prezentace a meetingy, ztrácí čas, který by – podle jejich míně-
ní – mohli využít efektivněji. Též mne napadá možnost extrémních intro-
vertů nebo lidí funkčně nezapadajících do celku (uklízeč, který jednou týd-
ně vynese koš). 
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Network society – společnost sítí
Představme si na tomto místě několik změn ve společnosti, které mají 

přímou souvislost s rozvojem komunikačních technologií – zejména mobilní 
komunikace a Internetu. Jejich pojítkem je to, že pokud se týkají nějaké sku-
piny jako celku, tak je to mladá generace10. 

Bezpečná autonomie
Umožňuje nám být v neustálém spojení nezávisle na časovém a prosto-

rovém uspořádání, umožňuje jednotlivci plně ovládat proces komunikace. 
Praktické dopady jsou typicky pro mladé lidi, kteří jsou neustále zasažitel-
ní rodiči, ale přitom mohou udržovat neustálý kontakt se svými vrstevníky. 
Dalším takovým příklad je home office. 

Mohu, co chci, aniž bych ztrácel dohled. 

Neustávající připojení
Jsme připraveni komunikovat kdykoliv a kdekoliv. I když původní ideou 

byl zejména důraz na kdykoliv (tedy mobilitu, ostatně připomeňme si prv-
ní kufříkové mobily), dnes je kladen důraz spíše na kdekoliv. Například je to 
velkou výhodou pro seniory, kteří mohou komunikovat daleko více. 

Sítě podle volby
Získávání, nacházení, ale i mazání kontaktů je dílem okamžiku. Pohybu-

jeme se v otevřených sítích, které můžeme měnit doslova podle aktuální ná-
lady. Naše osobní sítě se stávají velmi proměnlivými. Tím, že snadno může-
me zvolit, jak a s kým komunikovat, hrozí, že se naše komunikace rozpad-
nou na množství jednotlivostí. 

Instantní komunity
Jedním z typických rysů síťové společnosti je vznik spontánních komu-

nit v prakticky nulovém čase. Jedním z nejvíce manifestních projevů jsou 
samozřejmě bleskové politické mobilizace, které mají celospolečenský do-
sah. Do běžného života se však zcela přirozeně dostaly neplánované pár-

10 Tato část podle knihy Manuela Castellse (2007)
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ty, rodinné oslavy, ale také nenadálé pracovní projekty s ad-hoc sestavený-
mi týmy. Jinými slovy, takové ad-hoc sítě přebírají kontrolu nad částí spo-
lečenského dění, na úkor formálních forem, jako jsou občanská společnost, 
rodinné tradice, atp.

Zastření sociálního kontextu
Komprese času a prostoru se v našem případě projevuje schopností dě-

lat více věcí najednou v dříve nezvyklých kombinacích a prostředích.  Komu-
nikace se dostává do míst, kde dříve nebyla: telefonát manželce uprostřed 
autobusu, Facebook v práci. To obojí je typickým příkladem, který narušuje 
vnímání intimního prostoru. Dříve existovaly pevné kontexty, které určova-
ly povahu jednání, které v nich bude probíhat. Tyto kontexty se nyní rozpa-
dají a povaha jednání je čím dál tím určována kontextem každého jednot-
livce: jeho zájmů, hodnot a priorit.

Konzumerismus a móda
Zde snad jen krátce k tomu, že vzniká úplně nová dimenze módy, kte-

rá ovšem silně vyjadřuje náš osobní vkus a formuje sociální distinkce. Tedy 
nejde pouze o módu, ale o sociální status a budování vlastní identity. Pou-
žívat Linux je jasný signál. A iPod také – zvlášť pokud si můžu koupit zadní 
kryt podle své volby. Nám asi půjde o identitu, ale zejména u dětí školního 
věku jde o tvrdě statkovou záležitost. 

Změna jazyka
Nejde jen o  newspeak, ale také o  používání emotikonů (+SMS jazyk). 

V širším pojetí pak dochází k předávání sdělení formou hudby či obrazů.    

Informační sítě
Obrovské množství informačních zdrojů a nízké náklady na horizontální 

komunikaci umožňují do značné míry nezávislé šíření myšlenek, informa-
cí a iniciativ. Jde přitom o obrovsky efektivní médium: svým známým zpra-
vidla věříte více než televizi. Lidé jsou tak méně závislí na formálních in-
formačních zdrojích a tyto informační sítě jim fungují jako protiváha, která 
reguluje to, co formální média komunikují. Ta musí být opatrnější při sna-
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ze manipulovat veřejné mínění. Odvrácenou tváří tohoto jevu je pak šíře-
ní drbů všeho druhu. Jakmile se jednou dostanou do oběhu, je těžké je vy-
mítit (viz. hoax).

Nové sociální problémy
V souvislosti s rozvojem technologií dochází také ke vzniku nových so-

ciálních problémů: digital divide (nebo obecněji communication divide, čili 
nerovný přístup k Internetu či komunikačním technologiím obecně), mož-
nost zneužití technologií a možná ztráta soukromí a také vznik nových no-
rem, které bychom mohli velmi zhruba zařadit pod označení netiketa (tomu 
se z určitého úhlu pohledu věnovala přednáška o právu).

Karnevalová soudržnost
Tím, že máme možnost vytvářet ad hoc komunity a sami můžeme vel-

mi pružně měnit své sítě, docházíme k riziku, kterému říkáme „karnevalová 
soudržnost“. Pod tímto pojmem myslíme takový (většinou) krátkodobý stav, 
ve kterém jednotlivci deklarují velmi silnou sounáležitost s určitou (často 
abstraktní) skupinou, velmi silně vnímají soudržnost celé skupiny. Tato ja-
koby soudržnost je postavena buď na určité aktivitě nebo události, a po je-
jím odeznění či vyřešení mizí („karneval skončil“, v Naganu jsme vyhráli), 
nebo na jednom idolu, myšlence, která zdánlivě vytváří soudržnost, bez níž 
se však skupina rozpadá (Lunetic dohráli, Sparta přestala hrát fotbal). Tako-
vá soudržnost je stejná jako karneval: „zřetelně a jasně netvůrčí, nevytváří 
alternativní hodnoty, živelný, hravý (ludický), ba dokonce parazitní…“ (Pe-
trusek 2006:136) Koncept karnevalové soudržnosti se v tomto smyslu váže 
ke konceptu estetických „komunit“ Zygmunda Baumana, které jsou posta-
veny na „poutech bez závazků“ (Bauman 2006:58).
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Interpersonální komunikace  
a vztahy na internetu

Úvod
Jedním z klíčových důvodů, který stál u samotného zrodu internetu, byla 

možnost do té doby nevídaně efektivně komunikovat. Před dvěma lety po-
užívalo internet v ČR přes 90% adolescentů ve věku 12 – 19 let a 80% mla-
dých dospělých ve věku 20-29 let. Zároveň 57% uživatelů internetu tvrdi-
lo, že internet zvýšil jejich kontakt s přáteli (Šmahel 2008). Na internetu se 
setkáváme s  nesčetným typem interpersonálních komunikačních kanálů, 
od nejstarších mailů a chatů, přes nejrůznější fóra, instant messaging (me-
toda rychlého přímého chatování), alternativní komunikační prostředí v po-
době různých virtuálních prostorů a světů (MUDy) až po dnes nejmoderněj-
ší sociální sítě typu Facebook. Není tedy pochyb o tom, že virtuální prostor 
internetu výrazným způsobem vstupuje do toho, jak komunikujeme s dru-
hými lidmi, jaký je charakter našich vztahů a potažmo jak to celé prožívá-
me a cítíme. Mění ale internet charakter naší komunikace a našich vztahů, 
nebo je jen dalším prostorem, kde můžeme realizovat jinak docela přiroze-
né jednání? Nejprve si pojďme definovat pole komunikace (toliko širokého 
pojmu), ve kterém se budeme pohybovat a následně si pojďme přiblížit zá-
kladní charakteristiky a specifika online komunikace. Zkusme najít odpově-
di na naši otázku. 

Interpersonální komunikace
Komunikace je pojem natolik široký, jak je dlouhý seznam nejrůzněj-

ších definic. Nejširší definice rozlišují komunikaci viditelnou i neviditelnou 
(např. intrapersonální), rozlišují syntax komunikace (svým způsobem jde 
o formu – kódování, komunikační kanály, ruchy, redundance atd.), séman-
tiku (významy slov, kulturní kontexty atd.) a pragmatiku (analýza vztahu 
mezi vysílajícím a přijímajícím) (Vybíral 2009). Z našeho pohledu je komuni-
kace podstatná zejména jako proces sdělování/vyměňování významů, kte-
rý má nějakého autora (kdo), nějaký obsah (co), nějakého příjemce (komu), 
formu (jak), dopad (s jakým účinkem), nějakou motivaci (proč) a nějaký cíl 
(s  jakým záměrem). Takto jednoduše a  funkčně (i  když jistým způsobem 
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omezeně) definuje komunikaci politolog Harold Lasswell v roce 1948. Záro-
veň se budeme pohybovat na poli mezilidské komunikace týkající se dvou 
osob či malé skupin lidí. 

Již bližší pohled na zmíněnou definici může napovědět, že online pro-
středí má svá specifika natolik odlišná od běžného offline světa, že k ně-
jaké změně dojít zákonitě musí. V následující části se podrobně podíváme 
na to, jak lze teoreticky uchopit proměny komunikace v prostředí internetu.

Proměny komunikace

Kdo a Komu
Prvním a  velice podstatným tématem je „kdo a  komu“. Autor/vysílají-

cí stejně jako příjemce má v online prostředí specifický charakter tím, že 
jeho sociální reprezentace se skládá z docela jiného a významně omezené-
ho (tím často i lépe kontrolovatelného) množství informací. Oba dva do pro-
cesu komunikace vstupují nikoli svou reálnou identitou, nýbrž svou virtu-
ální identitou. Nemění se tak pouze samotná komunikace, ale zpátky se 
tak utváří online identita a sebepojetí jednotlivých komunikujících aktérů. 
V čem a jak se může lišit, o tom více v příspěvku o virtuální identitě. 

Objektová komunikace
Forma internetové komunikace je velice často naprosto odlišná od ko-

munikace, na kterou jsme zvyklí v běžném offline životě. Známe jistě způ-
soby textové komunikace formou emailu, diskusních fór či chatů. Existuje 
možnost zvukových i obrazových rozhovorů, ale nezřídka probíhá komuni-
kace i tzv. objektově – tedy prostřednictvím objektů nacházejících se ve vir-
tuálním prostředí (nap. link na webové stránky, obrázky, hudba, video atd.). 
To zda jsme nuceni celou svou komunikaci verbalizovat do krátkého a rych-
lého textu ovlivňuje způsob, jakým se vyjadřujeme podobně, jako když mů-
žeme během naší komunikace operovat s nejrůznějšími objekty dokreslují-
cími, dokumentujícími nebo jen rozvíjejícími to, co chceme sdělit. Některé 
možnosti offline komunikace tak zcela mizí (např. pohlazení), jiné se nao-
pak objevují (téměř neomezené možnosti objektové komunikace). 
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Verbální vs. Neverbální komunikace
Výrazně můžeme v prostředí internetu vnímat absenci či omezenost tzv. 

neverbální části komunikace. Neverbální komunikací máme na mysli tu, kte-
rá není zprostředkována obsahem slov nebo vět. Lze sem řadit tzv. metako-
munikaci, což je způsob, jakým slova pronášíme – jde o intonaci, sílu hlasu, 
tón atd. Je to ale i tzv. řečový registr11 – slovní zásoba, se kterou komunikuje-
me, ale i výplňová slova („hmmm“ atd.), případně další strategie proti přeru-
šení. Další formou jsou pak neméně důležité neverbální signály. To jsou jed-
nak různá gesta a pohyby, ale i celkové postavení těla, oční kontakt atd. Ver-
bální komunikace pak naproti tomu dokáže velmi konkrétně vyjádřit posto-
je, hodnoty, vysvětlení atd. 

Bez konkrétního jazyka bychom se nebyli schopní přesně vyjádřit. Navíc 
nám jazyk umožňuje mluvit o věcech, které nejsou, budou nebo byly, vytvá-
řet pojmové konstrukce, sdělovat abstraktní myšlenky atd. Verbální komuni-
kace tvoří informační základ většiny sdělení. V případě psané formy, která 
nás v on-line světě bude zajímat nejvíce, je pak zcela stěžejní. 

Některé výzkumy dokládají zcela zásadní vliv neverbálního sdělení na ob-
sah komunikace, nicméně metodologie většiny takových výzkumů je často 
velmi sporná. Nepochybně ale neverbální komunikace, v online prostředí sil-
ně omezená či zcela odříznutá, tvoří významný prvek našeho sdělení. Z hle-
diska verbální komunikace je zajímavý i fakt, že u většiny komunikačních fo-
rem slova nemizí jako v běžné řeči ihned po tom, co jsou vyslovena, ale zů-
stávají na obrazovce i později po jejich „vyslovení“ v historii komunikace. 
Emotivní ráz lze sice zprávám dát slohovým výrazem, ale to je často obtížné 
a vyžaduje to určitou dávku umu. Samozřejmě byla touha najít nějaký jed-
nodušší a rychlejší způsob, a díky tomu vznikly tzv. emotikony. Běžně se jim 
říká „smajlíky“ (odvozeno od nejpoužívanějšího znaku „:-)“ symbolizujícího 
úsměv – anglicky smile). Tento způsob dokáže textové zprávy určitým způso-
bem oživit, ale neexistuje jednotný kodex, jak takové symbolické „obrázky“ in-
terpretovat, takže jejich funkce je trochu problematická [Šmahel 2003] (otáz-
ka je, zda pro neverbální projevy existuje jednotná interpretace… možná že 

11 Řečové registry mohou být například – deklamační (formální projevy atd.), formální (dů-
sledná gramatika, potřeba důstojné sebeprezentace), informativní (běžné rozhovory s neznámý-
mi lidmi), familiární (mezi přáteli, rodinou, obsahuje často slang, nedůslednou gramatiku), in-
timní (intimní přátele, partneři, rodinu, časté odkazy na společné zážitky atp.). [Hayesová 2000]



44

emotikony jsou jen příliš mladé, na to aby byly shodně institucionalizované).

Pocit přímosti a sociální otevřenost
Komunikační kanály v  kyberprostoru lze systematizovat ještě z  dal-

ších hledisek. Můžeme zkoumat například pocit přímosti kontaktu uživa-
telů. V přímém chatování prostřednictvím messengerů bude pocit přímos-
ti a blízkosti druhé osoby jistě silnější, nežli v e-mailu nebo na diskusním 
fóru. To samozřejmě ovlivňuje důvěru komunikujících a hloubku rozhovo-
ru. Ze sociologického hlediska můžeme naproti tomu sledovat sociální ote-
vřenost, tzn. potenciál navázání kontaktu s někým, na koho nemáme přímý 
kontakt. To bude opět u diskusí jiné, než u e-mailů. Když se zapojíme a bu-
deme komunikovat přímo přes nějaký seznamovací systém, jistě je pravdě-
podobnost navázání kontaktu s dosud neznámou osobou jiná, nežli pokud 
budeme využívat telefonování po internetu přátelům a blízkým. 

Technologická hlediska a nízko/vysoko-prahovost jednotli-
vých kanálů

Existuje ale i mnoho technologických hledisek, jak třídit internetovou komu-
nikaci. Můžeme brát v úvahu dostupnost nezbytného hardware (např. webka-
mera vyžaduje stále často další investici a dostatečně rychlé připojení, napro-
ti tomu e-mail může využívat téměř každý kdo má přístup k Internetu12), po-
třebnou počítačovou zdatnost – ne každý způsob komunikace je stejně nároč-
ný, některé běží hned, jiné potřebují instalaci a nastavení software atd. Nemé-
ně zajímavým kritériem by mohl být i jazyk apod. Jedno ze základních dělení, 
a pro nás důležité, hledí na komunikaci sociálně-psychologickou perspektivou. 

Suler i Wallace řadí komunikační kanály do škály synchronní-asynchron-
ní [Suler 1998; Wallace 1999]. 

Synchronní a asynchronní komunikace
Synchronicita komunikace je pohled zohledňující čas, v jakém na sebe 

komunikující lidé reagují. Synchronní komunikace vyžaduje přítomnost 
obou komunikujících přímo u počítače, což asynchronní komunikace nevy-

12 Více o webkamerách viz například článek Jana Ambrože [Ambrož 2005].
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žaduje. Divínová řadí nejznámější a nejpoužívanější komunikační prostřed-
ky na této škále následujícím způsobem:

 (Divínová 2005: 44)

Míra synchronicity velice silně souvisí s  pocitem přímosti komuniku-
jících. Nicméně je třeba rozlišovat subjektivní pocit přímosti a objektivní 
synchronicitu. Synchronicita (tedy možnost okamžité reakce) je dána do-
stupnou technologií a využitým kanálem, pocit přímosti pak může ovlivňo-
vat řada dalších věcí (např. obsah komunikace, vztah komunikujících atd.). 
Z hlediska časového pak můžeme ještě zmínit odlišné vnímání času v onli-
ne komunikaci a offline komunikaci. Online rozhovor je objektivně často da-
leko pomalejší navzdory tomu, že subjektivní pocit může být až stres a ne-
stíhání (příliš mnoho příspěvků, na které nestačím odpovídat). 

Kulturní, sociální a fyzický kontext komunikace
Velice širokou paletu aspektů komunikace přináší pohled z větší dálky 

– vnímání kontextu v jakém se odehrává. Nicky Hayesová rozlišuje fyzické, 
sociální a kulturní kontexty každé sociální interakce (Nicky Hayes 2000).

Každá kultura a společnost kromě svého jazyka (z lingvistického pohledu) 
s sebou nese i jasně definované vzorce, scénáře, schémata jednání lidí. Přisu-
zuje různým věcem různý význam, nese s sebou jiné symboly a jiné instituce. 
Pokud se však pohybujeme v online prostředí, ocitáme se v prostoru bez hra-
nic. Bez geografického a potažmo kulturního zakotvení. Objektivně nemáme 
kromě znalosti jazyka (opomineme-li v tuto chvíli gatekeeping a další cílenou 
cenzuru či ovlivňování obsahu Internetu) žádné další bariéry. Může se tak 



46

snadno stát, že se během komunikace dvou lidí naprosto zásadním způso-
bem míjí kulturní či sociální kontexty obou komunikujících. 

Zároveň žijeme v nějakém prostředí, které nás ovlivňuje – můžeme vní-
mat čas a prostor (pláž vs. hory, město vs. vesnice, léto vs. zima, noc vs. 
den). Kromě toho samozřejmě i  fyzický stav komunikujících - ať už jejich 
vzhled nebo zdravotní stav. To všechno je v prostředí internetu smazává-
no a obrušováno, to všechno ztrácí svůj původní (často velmi zásadní) vý-
znam, ačkoli i zde nečekané kombinace mohou do sebe narážet podobně, 
jako do sebe mohou narážet kontexty kulturní.

Specifika internetové komunikace
Z předchozího výčtu jasně vyplývá, že z definice a chápání komunika-

ce nutně plynou její proměny v online prostředí. Kde se komunikace něja-
kým způsobem proměňuje, jsme si již uvedli. Teď bychom si měli pojmeno-
vat specifika komunikace, která z těchto změn pramení. Tzn. v čem konkrét-
ně je tedy internetová komunikace jiná? Specifika jsme si rozdělili do dvou 
kategorií – kvantitativní a kvalitativní proměny. Kvantitativní proměny jsou 
sociální otevřenost technologie, její nové možnosti co se týče navazování 
kontaktů s lidmi z rozdílných míst, kultur a společností, nezávisle na věku, 
fyzickém vzhledu případně i pohlaví. Druhou kategorií jsou proměny kva-
litativní, kde se blíže zaměříme na charakter komunikace jako takové, její 
specifika anonymního/neanonymního prostředí, na způsobech kompenza-
ce omezení textové komunikace atd. Obě hlediska se v určitých momentech 
prolínají, ale toto jednoduché rozdělení nám pomůže lépe se zorientovat 
v celé problematice. 

Kvantitativní hledisko

Net democracy – rovnost statusů
Základní vlastností internetu je stírání klasických sociálních nerovnos-

tí a  jejich nahrazování jinými. Divínová uvádí několik základních aspektů 
internetu, mezi nimi např. rovnost statusu: „Všichni lidé mají na interne-
tu stejnou příležitost, a to nezávisle na rase, pohlaví, vzdělání, náboženství 
atd. Říká se tomu také „Net Democracy“ neboli internetová demokracie. To, 
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co určuje vliv, je schopnost komunikovat, vytrvalost, kvalita idejí, popřípa-
dě technická vybavenost jednotlivce.“ [Divínová 2005: 27]. Pokud tedy k in-
ternetu máte přístup, pak začínáte všichni ze stejné pozice, bez ohledu 
na vaše stávající sociokulturní postavení, atraktivitu… můžete tedy navázat 
kontakty a vztahy, které by byly v newtonovském světě jen těžko myslitelné. 
Není žádným tajemstvím, že v reálném světě je například fyzický vzhled zá-
sadním faktorem, který ovlivňuje naše rozhodnutí, zda chceme kontakt na-
vázat či rozvíjet. Řada výzkumů toto potvrdila. Asi nejznámějším výzkumem 
na toto téma je experiment K. K. Diona, který dal respondentům písemně 
hodnotit přestupek dvou dětí – sympatického a méně sympatického (dle ne-
závislých pozorovatelů). Stejný přestupek byl u sympatického dítěte hodno-
cen výrazně mírněji, nežli u nesympatického [Dion 1972]. Tyto všechny ne-
rovnosti tedy internet zmírňuje, nebo zcela stírá. Naopak nastoluje jiné ne-
rovnosti dané schopností komunikovat či vůbec ovládat příslušný software. 

Nová geografie kyberprostoru
Dalším zásadním aspektem je vůbec charakter kyberprostoru, který nemá 

reálné geografické zakotvení, a tudíž takové rozdíly mezi uživateli také stí-
rá. Naproti nim se spíše strukturuje dle zájmů uživatelů. Vznikají skupiny 
se stejnými koníčky, se stejným oborem činnosti, nebo se stejnými problé-
my. Není důležité, zda jste z Norska, Nového Zélandu, nebo z Peru, je důle-
žité, zda máte rádi sci-fi, zda rádi vaříte, nebo zda máte domácího mazlíč-
ka určité rasy. Taková reorganizace lidí v newtonovském světě je nepředsta-
vitelná. „Častěji nás přitahují lidé, o kterých si myslíme, že se nám podoba-
jí.“ píše Hayesová a dokládá to řadou výzkumů [Hayesová 2000: 81]. Radikál-
ně se nám zvyšuje pravděpodobnost, že poznáme člověka, který se nám po-
dobá a radikálně se snižuje komplikovanost navázat s ním vztah. Navíc větši-
na teorií zabývajících se navazováním vztahů uvádí jako zásadní faktor fyzic-
kou blízkost – potenciál hledá ve spolubydlících, sousedech, spolužácích, ko-
lezích atd. Hayesová k tomu uvádí: „Festinger, Schatcher a Back (1950) zkou-
mali přátelské vztahy na jedné koleji a zjistili, že téměř polovina responden-
tů se přátelila se svými sousedy, ale většina z nich se nikdy nespřátelila s lid-
mi, kteří žili jen o několik pokojů dále. Výjimku tvořili pouze studenti bydlící 
u výtahů a u schodů, kteří znali více lidí než ostatní. Fyzická blízkost se opět 
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jeví jako hlavní faktor náklonnosti.“ [Hayesová 2000: 8] Toto nepřestává pla-
tit, ale otevírá se nám k tomu navíc nesmírný kyberprostor, kde jsou si vlast-
ně všichni připojení lidé zároveň svým způsobem blízko. Hayesová dále píše, 
že podstata leží právě v častém kontaktu. To už nám ale internet a dnes veli-
ce významně online sociální sítě umožňují zcela jistě. Ačkoli stále zůstává fy-
zická blízkost (resp. předchozí offline vztah) nejsilnější determinantou našich 
vztahů, začíná se tato situace pomalu měnit. Zřejmě nikdy nedojde k setření 
fyzických předpokladů, nicméně hranice se posouvá. 

Sociální mnohočetnost
Neméně podstatným aspektem již i částečně kvalitativním, jež Divínová 

nazývá Sociální mnohočetnost, je možnost komunikovat s více lidmi [Diví-
nová 2005]. Nejen ve skupině, lze klidně vést intimní dialogy s několika lid-
mi zároveň, aniž by o sobě navzájem věděli. To v offline světě není jednodu-
še realizovatelné a je opět otázkou podrobnějšího zkoumání, jaké to může 
mít na komunikaci a vztahy důsledky. Lze předpokládat hypotézu, že výho-
dou je získávání různých pohledů na diskutované téma zároveň a nezávis-
le na sobě, na druhou stranu nevýhodou by mohlo být určité tříštění pozor-
nosti a snižování váhy takové komunikace.

Prostředí bez zábran
Poslední zásadní aspekt, který bych v rámci kvantitativních rozdílnos-

tí komunikace na internetu uvedl, souvisí se Šmahelovou definicí kyberpro-
storu co by „prostředí bez zábran“ [Šmahel 2003: 13]. Internet jako tako-
vý totiž zásadním způsobem zasahuje do základních společenských norem 
interakce. Resp. rozpouští je ve své internetové demokracii a nahrazuje je 
jen velmi omezenými „novými“ normami. Klíčovým fenoménem, který na in-
ternetu podobné procesy spouští, je anonymita. Lze ji rozlišovat na objek-
tivní anonymitu (skutečná možnost dohledat autora příspěvků, vzkazů a ji-
ných artefaktů na internetu) a subjektivní anonymitu. Z objektivního hledis-
ka není internet příliš anonymní, a aby se vám podařilo zamazat za sebou 
všechny stopy, musíte být už poměrně zdatný počítačový odborník. Nicmé-
ně, to co udává výraz komunikaci, je subjektivní anonymita, tedy pocit ano-
nymity uživatelů. Šmahel doslova uvádí: „Lidé se domnívají, že když něco 
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udělají nebo podniknou na internetu (respektive prostřednictvím interne-
tu), tak je již nikdy nikdo nenajde, neodhalí a nepostihne.“ [Šmahel 2003: 
18]. A právě ve slovíčkách „neodhalí a nepostihne“ se skrývá jádro problé-
mu. Sociální normy nemohou fungovat bez sociální kontroly a případných 
postihů. Na internetu jsme ale v prostředí, které díky svému dojmu anony-
mity vládne jen velmi omezenou sociální kontrolou a naprosto minimální-
mi možnostmi (resp. možnosti jsou, ale reálně se to neděje) postihnout na-
rušovatele. Takže i přesto, že mají lidé v sobě zakořeněný velmi silný nor-
mativní rámec z běžného života, internet ho dokáže vždycky část zcela roz-
pustit a projevuje se tzv. disinhibice. „Na internetu lidé dělají a říkají věci, 
které by obvykle v reálu neříkali či nedělali.“ jak podobný jev popisuje Diví-
nová [Divínová 2005: 30]. Téma disinhibice, anonymity a otázka fungování 
norem na internetu je velmi široké téma vyžadující si zvláštní pozornost13.

Kvalitativní hledisko

Disinhibice, redukce úzkosti a větší otevřenost
Prvním silným vlivem je již zmíněná disinhibice. Jak jsme již řekli, silnou 

charakteristikou kyberprostoru je anonymní prostor bez zábran. Prvním 
důvodem je nemožnost přímé reakce. V běžném životě, pokud s někým ho-
voříme a nějakým způsobem překračujeme normativní rámec, lze to ve vět-
šině případů vycítit z chování druhého člověka, aniž by popisoval, jak mu 
je, co cítí a co si o nás asi myslí. Na internetu máme tuto možnost jen vel-
mi omezeně, a pokud někdo neodpovídá, může to znamenat kromě nesou-
hlasu s naším chováním i mnoho jiných věcí (například si musel zajít na zá-
chod). Další věcí je problém sankcí. Tam, kde v hmotném světě stačí nepří-
jemný pohled, na internetu je třeba podrobného a leckdy ne příliš příjem-
ného vysvětlování, ke kterému není vždy ochota. Navíc může být problém, 
s jakým emotivním podkresem je takové sdělení interpretováno. To, co se 
nám jeví jako docela jasné varování, aby druhý člověk podobné věci již ne-
opakoval, se může druhému docela dobře zdát jako prima legrace. Důležitá 
je i možnost okamžitého odpojení. Ve chvíli, kdy se vyskytnou nějaké pro-

13 Podrobněji se jimi zabývá například Joinson, u nás Vybíral.
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blémy, nebo rizika, víte vždycky jednoduchou věc – kdykoli můžu kliknout 
a být pryč. Takže i přesto, že víme, o koho se jedná, a třeba se s ním i často 
vídáme v běžném životě, při komunikaci skrze IM se nám běžné normativní 
hranice rozpíjí a ne vždy vycítíme, kde jsou mantinely. 

Z těchto několika faktorů plyne jeden základní fenomén, který je jádrem 
většiny výhod i nevýhod této komunikace. Je jím redukce úzkosti a násled-
ná větší otevřenost. Pokud běžně hovoříme s  lidmi ve společnosti, máme 
v sobě všichni zabudované více či méně spolehlivé majáčky, které nám říka-
jí, kdy je třeba dávat pozor, kdy se pohybujeme na tenkém ledě, kdy bychom 
mohli někoho urazit, nebo mu ublížit, kdy je příliš nebezpečné se svěřovat 
atd. Je to díky tomu, že dobře cítíme právě normativní rámec prostředí (kte-
ré je pro nás nějak dešifrovatelné), sociální status lidí, se kterými komuni-
kujeme (který lze odvodit z  jejich vystupování, z chování ostatních, nebo 
jen z pouhého vědomí, že nějaký status mají) ale i postavení naše (opět cel-
kem snadno odhadnutelné na základě vědomí v jaké společnosti se nachází-
me a jaký má tato společnost vztah k nám). Také máme daleko přímější po-
cit z komunikace – člověk, se kterým se bavíme, jednoduše je naproti nám. 

Toto je na internetu velmi problematické. Na obrazovce monitoru není 
jasně dešifrovatelný kontext prostorový (je to jako v hospodě? Jako doma 
v pokojí? Jako na večírku?), ale částečně jsou smyty i statusové rozdíly (vtí-
rá se pocit rovnosti, i když víme, že druhý je třeba naším nadřízeným). Jed-
noduše řečeno, naše majáčky se nemají příliš podle čeho orientovat a ani 
neregistrují nějakou přímou hrozbu, kdyby nestačily v pravý okamžik za-
blikat. Tudíž nepociťujeme žádný sociální tlak držet se v nějakých mantine-
lech a často zacházíme dál, než bychom si troufli v běžném životě. Tato ote-
vřenost má hned několik důsledků. Lidé jsou více otevření, co se týče své-
ho intimního prostoru, často odhalují věci, které by jinak neodhalili, mluví 
o problémech, které by jim jejich majáčky nikdy nedovolily v běžném hovo-
ru sdělit. Jsou odvážnější ve svých tvrzeních a jejich názory mají možnost 
být tak vyhraněné, jak skutečně jsou (běžně by je sociální kontext nutil ex-
trémní názory obrušovat a zjemňovat). Mohou se ale také se stejnou ote-
vřeností projevovat negativní jevy, rozhořčení až agrese. Velmi známým fe-
noménem na diskusních fórech je tzv. flaming, nebo flame war (doslova oh-
ňová válka). Jsou to chvíle, kdy se diskuse vyostří v útoky jednotlivých při-



51

spěvatelů, které už jsou často vzdálené jakýmkoli racionálním argumentům 
a přerůstají v otevřenou vzájemnou (byť jen textovou) agresi [Suler 1998].

Vztáhneme-li tato zjištění na témata například blízkých přátelských/part-
nerských vztahů, může často docházet k vytvoření dvou prostorů. V jednom 
se přátelé/partneři běžně vídají a baví se, ve druhém řeší hlubší problémy in-
timního rázu. To může být na jednu stranu přínosné, dokáží-li oba tuto cha-
rakteristiku internetové komunikace využít a vhodně tyto dva „světy“ mezi 
sebou propojovat, ale na druhou stranu se to může stát problémem ve chví-
li, kdy tyto prostory zůstanou odděleny a není mezi nimi žádná spojitost. Ta-
koví lidé potom v běžném životě „zavírají oči“ před tím, co si předchozí den 
psali s kamarádem a dělají, jako by se nic takového nestalo. Ze studu se do-
konce mohou začít fyzickému kontaktu s druhým vyhýbat. Přílišná otevře-
nost na internetu tedy může dokonce poškodit vztah těchto dvou lidí. Divíno-
vá to popisuje takto: „Pokud se tato otevřenost rychle nepřenese i do off-line 
vztahu, začne se vytvářet propast mezi zážitky z on-line a z osobních setká-
ní. Bude stále těžší hovořit tváří v tvář o tom, co bylo řečeno on-line, a osob-
ní setkávání se může stát nepohodlné, povrchní a upjaté.“ [Divínová 2005: 
58]. Obecně lze říci, že internet poskytuje možnost k prohloubení vzájemné-
ho vztahu, ale zároveň může být i určitým rizikem.

Mnohoznačnost a důraz na verbalizaci
Další charakteristikou internetové komunikace bývá často mnohoznač-

nost. Jak jsme již zmínili, věta pronesená bez intonace, bez barvy hlasu, bez 
mimické hry nebo postavení těla, má podstatně větší riziko, že bude nespráv-
ně interpretována. I přes dnes již velmi široké možnosti uplatňování emoti-
konů je riziko nedorozumění velmi vysoké. V běžné komunikaci tak může skr-
ze tento komunikační kanál dojít k možným šumům a nedorozuměním, které 
může být někdy problematické zpětně vysvětlovat. Na druhou stranu nás ale 
toto riziko nutí pokud možno velmi přesně a velmi rychle dokázat co nejpřes-
něji popsat naše pocity, naše problémy atd. Jsme tedy trénováni a cvičeni 
v rychlém přemýšlení o tom, co se v nás skutečně děje, jsme cvičeni ve sviž-
ném a přesném formulování a verbalizování našich názorů, postojů, stavů, 
problémů atd. Vzhledem k tomu, že Internet je v současné době využíván pře-
devším mladší částí populace, nelze považovat omezení textové komunika-
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ce za čistě negativní jev. Právě dospívající totiž prochází procesem hledání 
vlastní identity. Postupně zjišťují, co se v nich děje po emotivní i rozumové 
stránce a učí se to ovládat. V běžných hovorech se nemusí dostat tak hlubo-
ko, navíc není tak naléhavá potřeba vysvětlit podobné problémy slovy, aby je 
druhý pochopil. Nakonec ale nemusí jít jen o dospívající mládež, které může 
prospět cvičení, jak verbalizovat svůj vnitřní svět.

Dalším nezanedbatelným omezením komunikace skrz internet je její ne-
ověřitelnost. V běžném životě je mnohem obtížnější skrývat skutečnou prav-
du a nasadit si před druhým masku přetvářky. Na internetu vám v tomto nic 
nebrání a dělat ze sebe textem někoho trochu jiného zvládne každý. Důležité 
je především vědomí toho, že sdělované informace nemusí být zcela pravdi-
vé, takže pro mnoho lidí je tato forma komunikace méně důvěryhodná. Obec-
ně platí, že je tento jev jen omezený, často uživatelé komunikují tímto způ-
sobem s lidmi, se kterými se běžně v realitě stýkají, nicméně větší stylizace 
bývá charakteristická i zde. Zkušený uživatel se například velmi zřídka dostá-
vá do situace, kdy něco neví (tím by totiž prokázal své nedostatky). Stačí mít 
vždy „po ruce“ vhodný vyhledávač. Z výzkumů Divínové i Šmahela vyplývá, 
že lidé čistě on-line vztahům realizovaným například prostřednictvím chatů 
přikládají menší důležitost než běžným vztahům z offline prostoru, považují 
je za „méně skutečné.“ [Šmahel 2003; Divínová 2005]

Rozvoj vztahů
V poslední části kvalitativního zkoumání specifik internetové komunika-

ce se dostáváme i k tématu mezilidských vztahů. Jedním ze základních pa-
rametrů našich vztahů je blízkost. Blízkost dvou lidí ovlivňuje fyzická vzdá-
lenost, ale mnohem spíše je určována frekvencí kontaktu. Stejně jako vyvo-
zuje závěr Hayesová, můžeme i my předpokládat, že pokud s někým bydlí-
me (například na koleji), je důvodem našeho přátelství nikoli vzdálenost na-
šich postelí, ale to, že si před každým usnutím můžeme popovídat. Stěžej-
ní je tedy komunikace. Ale právě komunikace je doménou internetu. Právě 
díky tomuto kanálu můžeme s druhými lidmi komunikovat, když jsme doma 
a oni v práci, když jsme ve škole a oni v zahraničí, když jsme v knihovně 
a oni na dovolené… Navíc je tento způsob kontaktu významně nízkopraho-
vý. Cítíte rozdíl mezi tím vzít telefon a zavolat kamarádovi jen abyste se 
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zeptali jak se má? Prostřednictvím mailu, nebo dnes velice často různých 
rychlých chatovacích systémů se na jediné poklikání můžete zeptat. Snad-
něji, levněji a s jistotou, že může odpovědět, až se mu to bude hodit. Inter-
net s sebou obecně přináší častější komunikaci mezi lidmi, a jak už z výzku-
mu uvedeného v samém počátku vyplývá, že nezřídka lidé prostřednictvím 
internetu zvyšují intenzitu komunikace se svými přáteli.  

Symetrická komunikace a orientace na problém
Další výraznou charakteristikou vztahů skrze IM je více symetrický cha-

rakter. Již jsme se zmínili o statusové rovnosti, kterou s sebou internet při-
náší. Když komunikujeme s člověkem, kterého sice známe a víme, kdo to je, 
ale aktuálně ho nevidíme a jediná forma, jak se nám jeví, je text naskakující 
na monitoru, máme tendenci s ním komunikovat jako rovný s rovným. Ak-
tuálně se totiž oba projevujeme stejným výrazovým prostředkem a všech-
ny ostatní rozdíly ustupují do pozadí. Navíc je skrze internet i vyšší ten-
dence k vzájemnému souhlasu. Na internetu je mnohem snazší projevovat 
někomu náklonnost a souhlas. Na tomto principu je založena i spirála „já 
mám rád tebe, ty máš rád mě, já tě mám rád víc, ty mě máš rád víc…“, která 
ve virtuálním prostředí funguje mnohem rychleji a snadněji než v běžném 
světě (a to i negativně, jak již byly zmíněny flamewar) [Wallace 1999]. Ko-
munikace prostřednictvím internetu také bývá často věcnější a více orien-
tovaná na obsah/problém (daleko méně tedy orientovaná na osobu). Díky 
tomuto efektu tak často může být i výrazně konstruktivnější. 

Touto zběžnou (avšak zdaleka ne zcela vyčerpávající) exkurzí do vlivu 
on-line prostředí na komunikaci mezi lidmi, potažmo na jejich vztahy, jsem 
chtěl poodhalit celou řadu důležitých specifik, které v kyberprostoru nachá-
zíme. Internet prostupuje naší společnost a již dnes je jeho neodmyslitelnou 
součástí. S většinou lidí kolem nás již alespoň částečně komunikujeme skrz 
internet. Už před deseti lety, v roce 1997 přichází Katz a Aspden s výzku-
mem, v němž 22% respondentů užívajících internet dva a více roku se s ně-
kým na internetu spřátelilo, 14% respondentů uvedlo, že mají i čistě online 
přátele [1997: cit. dle Vybíral 2001]. Internet dnes doprovází drtivou větši-
nu mladých lidí a lze očekávat jeho další masové rozšiřování. Dnes už není 
výjimkou, že lidé s přáteli komunikují častěji skrz internet nežli tváří v tvář 
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v offline světě. Je tedy dobré zamýšlet se nad tím, jakými změnami kvalita-
tivního i kvantitativního rázu naše komunikace, naše vztahy, ale i my sami 
procházíme. Co se děje s množstvím našich vztahů, hloubkou a upřímnos-
tí takových vztahů? Vybíral shrnuje závěry autorů uvedeného výzkumu tak, 
že „dospěli k jednoznačnému závěru, že užívání internetu vede k rozšiřová-
ní existujících tradičních sociálních vazeb.“ [Vybíral 2001: 17]

Literatura
 — DION, Karen K. 1972. „Physical attractiveness and evaluation of children´s  
transgressions.“ Journal of Personality and Social Psychology 24 (2): 207-213

 — DIVÍNOVÁ, Radana. 2005. Cybersex, forma internetové komunikace. Praha:  
TRITON ISBN 80-7254-636-8.

 — Eurostat. (2009) Internet usage in 2009 - Households and Individuals. 

 — Cit. 1. Února 2010, Dostupné z:<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ 
ITY_OFFPUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF>

 — HAYESOVÁ, Nicky. 2000. Základy sociální psychologie. Praha: Portál

 — SULER, John. 1998-2010. The psychology of Cyberspace. [on-line]

 — Cit. 1. února 2010, Dostupné z: <http://www.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html>

 — ŠMAHEL, David. 2003. Psychologie a internet, děti dospělými, dospělý dětmi.  
Praha: TRITON ISBN 80-7254-360-1.

 — ŠMAHEL, David, LUPAČ, Petre. 2008. The Internet in the Czech Republic.  
FSS MU Brno. 

 — Cit. 1. Února 2010, Dostupné z: < http://ivdmr.fss.muni.cz/info/storage/
Czech2005-2008.pdf>

 — VYBÍRAL, Zdeněk. 2001. „Mění se lidská psychika v éře Internetu?“  
Psychologie dnes 7 (3): 16-19

 — VYBÍRAL, Zdeněk. 2009. Psychologie komunikace. Praha: Portál,  
ISBN: 978-80-7367-387-1

 — WALLACE, Patricia. 1999. The psychology of the Internet. Cambridge:  
Cambridge University Press



55

Bezpečnost na Internetu

Výrazným indikátorem současné situace v oblasti bezpečnosti na Inter-
netu mezi laickou veřejností je fakt, že ačkoli významná většina populace14 

považuje svůj počítač a užívání Internetu za dostatečně zabezpečené, jen 
menšina dodržuje zcela základní bezpečnostní pravidla15. I přes dostupnost 
informací věnuje průměrný uživatel stále zlomek pozornosti bezpečnosti 
na Internetu v porovnání s bezpečností „off-line“ světa (zabezpečení auta, 
pojištění domu, ochrana důležitých dokumentů, apod.)

S vědomím tohoto paradoxu si následující kapitola klade za cíl seznámit 
se zcela základními a prakticky použitelnými bezpečnostními pravidly. Dů-
raz je kladen na pochopení proč to které opatření použít a to z toho důvo-
du, že po pochopení některých základních rizik a jejich příčin je poměrně 
snadné z nich vyvodit osobní plán, jak se jim vyhnout. A to plán udržitelný 
do budoucna i přes překotný vývoj této oblasti. Z tohoto důvodu začínáme 
tuto kapitolu zamyšlením nad tím, proč vůbec bezpečnostní rizika v oblas-
ti Internetu vznikají a kdo z nich má prospěch. Umožní nám to odhadnout, 
která rizika jsou pro nás opravdu kritická, a která nikoli.

Motivace útočníků
Jaká může být motivace pachatelů trestné činnosti on-line? Je dobré mít 

následující výčet na zřeteli už proto, že nám umožní poměrně dobře odhad-
nout, odkud nám potenciálně může hrozit narušení naší bezpečnosti na In-
ternetu.

Snaha poškodit konkrétního člověka či firmu
Velmi častým mýtem je, že nebezpečí nám hrozí především od profesio-

nálních hackerů či autorů virů, kteří sedí v temné místnosti u počítače kde-
si velmi vzdáleně od nás. Dle výzkumu16 jsou “pro 78% firem největší hroz-

14 Dle výzkumu World Internet Project 2008, 2009 je to až 90% populace.

15 Například dle stejného výzkumu až 66% uživatelů používá na valné většině internetových 
služeb stejné heslo.

16 Výzkum Ogilvy Public Relations pro GiTy.
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bou bezpečnosti IS/IT vlastní zaměstnanci”. Ti se mohou dopustit škodlivé 
činnosti buď omylem, častěji ale vedeni snahou poškodit konkrétního člo-
věka či firmu, anebo získáním vlastního prospěchu ze zkompromitovaných 
firemních dat. 

Tomáš Kudělka, senior manažer KPMG v  rozhovoru pro Živě.cz uvedl: 
„Stále více lidí se ocitá v pokušení ukrást svému zaměstnavateli důležitá 
data. Jedná se o informace, které by mohly být použité při spáchání trest-
ného činu nebo v rámci konkurenčního boje. Zaměstnanci jsou často nej-
slabším článkem v řetězci a je tedy více než kdy jindy důležité, aby si firma 
udržela kontrolu nad přístupem k citlivým interním systémům a datům“.

Vůči svému okolí býváme často velmi důvěřiví a většinu ochrany vůči 
hrozbám Internetu tak máme namířenou proti „světu venku“, který nezná-
me. S ohledem na výše uvedené je ale vhodné uvažovat i o lidech ze své-
ho blízkého okolí: Jaký by mohli mít prospěch z mých osobních dat a jaká 
je pravděpodobnost, že budou chtít záměrně určitých nadstandardních pří-
stupových práv k mým datům zneužít.

Finanční zisk
Patrně nejvíce očekávatelná motivace. Útočník může mít ze škodlivé čin-

nosti zisk buď přímý (například převod finančních prostředků z prolome-
ného internetového bankovnictví) anebo nepřímý, kdy finanční prostředky 
nepocházejí přímo od oběti, ale od nějaké třetí strany. Příkladem může být 
zisk z použití služby, kterou si oběť útoku neobjednala (například telefonní 
hovor na velmi drahé zahraniční číslo17) anebo zpeněžení zkompromitova-
ných osobních údajů.

Specifickou kapitolou je vydírání za účelem finančního zisku. Jako pří-
klad můžeme uvést škodlivý program, který je schopen detekovat, že uživa-
tel počítače stahuje z peer-to-peer sítí soubor, a následně vymáhat uhraze-
ní „mimosoudního vyrovnání“ za údajné porušení autorských práv a vyhro-
žovat soudní žalobou. Program se takto podvodně snaží vynutit zaslání ur-
čité částky na účet útočníka.

17 Deníku Lupa.cz ohledně nevyžádaných telefonních hovorů na zahraniční čísla: „Do 7. břez-
na 2003 reagovalo několik desítek poškozených, z nichž již více než 20 poskytlo kompletní in-
formace. Z nich vyplývá, že škoda, která každému z nich vznikla, činí v průměru více než 
22.000 Kč. Nejvyšší takto provolaná částka přesáhla 113.000 Kč.“
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Získání výpočetní síly a krytí kriminálních činnosti
Další motivací, která je často opomíjena a zanedbávána, je snaha útoč-

níka získat kontrolu nad počítačem uživatele. Prvním důvodem je, aby mohl 
používat jeho výpočetní kapacitu a konektivitu do Internetu. Druhým, ne-
méně podstatným důvodem pak je to, že útočník potřebuje provést něja-
kou kriminální činnost (například rozeslat velké množství spamu) a potře-
buje pro ni krytí.

Počítač, který je takto napadený, a nad kterým má útočník kontrolu je 
nazýván zombie počítačem, a  celá síť takto napadených počítačů, která 
může být centrálně ovládána, se v odborných kruzích nazývá botnet.

S botnety je dnes na černém trhu poměrně živě obchodováno a útoč-
ník tak může svou síť napadených počítačů zpeněžit i tím, že jí prodá nebo 
pronajme18.

 

Obrázek 8: Obrazovka podvodného programu pro vynucení úhrady za údajné porušení autor-
ských práv

19 Pro představu o aktuálních cenách doporučujeme dokument „The Economics of Botnets“ 
(Namestnikov, Y.; Kaspersky Laboratories, 2009), ke stažení na tomto odkazu: http://www.secu-
relist.com/en/downloads/pdf/ynam_botnets_0907_en.pdf 
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Obrázek 9: Schéma napadení počítače (1), zařazení do botnetu (2), zpeněžení jeho pronájmu (3) 
a rozeslání spamu pomocí něj (4). Zdroj: Wikimedia Commons, © Tom-b 2010, použito v soula-

du s licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Konkrétní zakázka
Útok na konkrétní počítač může být dále veden snahou splnit konkrétní 

úkol (třeba proto, že za daný úkol dostane útočník dobře zaplaceno). Může 
se jednat o pokus o získání tajných informací, poškození konkurence, zís-
kání citlivých osobních dat, implantování nepravdivé informace nebo třeba 
provedení neautorizované transakce.

Je vhodné si uvědomit, že v tomto případě a v případě snahy o poškoze-
ní konkrétního člověka/firmy (uvedené v předchozí části) sice provádí útok 
většinou člověk (pomocí náležitého softwarového a hardwarového vybave-
ní), ale valná většina bezpečnostních hrozeb vzniká díky působení automa-
tizovaných „robotů“. Představa, že moje data nemohou být pro žádného 
hackera zajímavá je zavádějící v tom, že sice pro konkrétní osobu zajímavá 
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být nemusí, ale automatizovaný robot, který najednou zvládne provést útok 
na obrovské množství počítačů, umí i z mé „nezajímavé“ situace něco vytě-
žit. Například tím, že mě připojí do botnetu.

Krádeže identity
Podívejme se nyní na v současnosti nejvíce skloňovaný problém v oblas-

ti bezpečnosti na Internetu. Jeho jádro spočívá v tom, že většina interneto-
vých služeb (uvažujme například internetové bankovnictví) potřebuje něja-
kým způsobem identifikovat, kdo konkrétně ke službě přistupuje (tento pro-
ces nazýváme autentizací) a na základě toho povolit konkrétní akci (ten-
to proces nazýváme autorizací). Například u typického internetového ban-
kovnictví nejprve musíme zadat své uživatelské jméno a heslo (autentizace) 
a následně můžeme zadat příkaz k úhradě – úkon, který vyžaduje autoriza-
ci banky.

Uvedený scénář má dva základní možné problémy:
Problém 1: Co když služba není tou službou, za kterou se vydává?
Problém 2: Co když uživatel není tím uživatelem, za kterého se vydává?
Na konkrétním příkladě ilustruje tyto problémy následující schéma:

Obrázek 10: Schéma problému autentizace a autorizace
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Phishing
Jak může problém 1, tj. situace, kdy se hlásíme ke službě, která se vy-

dává za jinou službu, vzniknout? Typicky stačí, aby útočník okopíroval při-
hlašovací formulář veřejně známé služby a umístil ho na svůj web. Uživa-
tel, který se ke službě hlásí, pak své údaje nezadá do své služby, ale do pod-
vrženého webu (a takto získané údaje pak může útočník zneužít). Vizuál-
ně nelze podvržený přihlašovací formulář sice nelze od originálního rozli-
šit, ale přesto se podvržená stránka od originální liší, a to ve dvou podstat-
ných ohledech:
1. Její URL adresa je odlišná.
2. Nemá certifikát webu.

Obě odlišnosti ilustruje následující obrázek na příkladu:

Obrázek 11: Originální přihlašovací formulář České spořitelny, a.s.

Způsob takového neoprávněného získání přihlašovacích údajů bývá 
označován jako phishing. Ochranou proti němu kromě kontroly URL adresy 
a kontroly certifikátů stránek je ještě velmi základní zvyk: Vždy psát do pro-
hlížeče URL důležitých služeb přímo anebo přes vlastní záložku, nikdy nekli-
kat na odkazy v e-mailech a na nedůvěryhodných stránkách. 



61

Obrázek 12: Podvržený přihlašovací formulář (liší se URL adresou a absencí certifikátu)

Identity scam
Kromě phishingu existuje i několik dalších způsobů, jak lze získat osob-

ní informace. Předně je dobré si uvědomit, jaké informace má smysl chránit 
kvůli jejich zneužitelnosti. Jsou to především:

 — Přihlašovací údaje ke službám operujícím s finančními prostředky
 — Osobní ID (řidičský průkaz, číslo pojištěnce, rodné číslo, apod.)
 — Přihlašovací údaje ke komunikačním službám (útočník pomocí nich 
může šířit malware)

 — Hesla obecně (útočník může pak získané heslo zkoušet na dalších 
službách, kde máte účet)

 — E-mailové adresy (pro rozesílání spamu)
 — Reálná adresa

Jak už bylo naznačeno u phishingu, prvním způsobem jak tato data neo-
právněně získat je, že je dobrovolně zadáme do služby, která s nimi nebude 
nakládat v souladu s tím, co slibuje. Zvláště u „malých“, málo známých slu-
žeb je dobré dávat si pozor. I kdyby nechtěl data zneužít přímo provozova-
tel služby, je možné že díky špatnému zabezpečení se k datům dostane ně-
kdo další19. Podvodné v tomto směru nemusí být jen webové služby, v mi-
nulosti se k vylákání osobních dat používala často e-mailová komunikace20.

19  V českých podmínkách byl známý například únik osobních fotografií ze serveru libimseti.cz

20  Například tzv. nigerijské dopisy: „Scénář byl vždy stejný. Šlo o nejrůznější druhy podvo-
dů zahrnujících převody peněz, charitativní dary, falešné vládní smlouvy, dohody o koupi levné 
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Privátnost Internetu
Problematika úniku osobních informací nás vede k obecnějšímu tématu: 

Nakolik je vůbec možné udržet informaci na Internetu privátní?

Bohužel je velmi velké množství způsobů, kudy informace může unik-
nout, a obecně řečeno jakmile jednou nějaká informace unikne do veřej-
né části Internetu a je tudíž zaindexována vyhledávačem, je v podstatě ne-
možné ji (kdykoli v budoucnu) odstranit.

Kromě nastíněných způsobů úniku informací v předchozí kapitole stojí 
za zmínku, že ani velmi seriózní nebo masově rozšířené služby nejsou zá-
rukou ochrany citlivých informací jim svěřených. Kromě toho že z nich in-
formace mohou omylem (nebo prolomením bezpečnosti) uniknout, může se 
také stát, že sám provozovatel služby změní podmínky užívání služby a ně-
které informace prostě zveřejní21.

Na závěr této kapitoly je ale dobré zmínit, že většinu rizik ohledně úniku in-
formací odhadne zdravý rozum, jen je dobré mít na paměti dva základní fakty:

 — Na Internetu máte málokdy jistotu, s kým přesně komunikujete a je 
tedy dobré se podle toho chovat

 — Je obecně snadné, aby choulostivá informace, kterou pomocí některé 
ze služeb sdělíte, unikla a je téměř nemožné zastavit šíření uniklé in-
formace (pokud je zajímavá)

ropy, směnky z černého trhu a falešné podnikatelské tendry. Do osobní schránky elektronické 
pošty přijde zpráva, ve které většinou anglicky hovořící odesílatel velice slušně požádá příjemce 
o pomoc. Potřebuje své peníze (ať už utržené z prodeje či z milionového dědictví) nechat projít 
přes účet v zahraničí, aby ušetřil na daních (či čemkoli jiném). Příjemce požádá, aby mu posky-
tl svůj účet, že mu tam pak nechá slušné procento ze zisku. Když člověk udělá první velkou chy-
bu a na dotaz odpoví, pisatel si s ním vymění ještě několik většinou jen administrativních mai-
lů. V závěru požádá o zálohu na „nepředvídané výdaje“ a po obdržení částky se už neozve.“

21  Srovnejme například politiku sociální sítě Facebook v této oblasti. V roce 2005 jsme moh-
li v podmínkách nakládání s osobními daty číst „No personal information that you submit to Fa-
cebook will be available to any user of the Web Site who does not belong to at least one of the 
groups specified by you in your privacy settings.” V roce 2010 čteme “When you connect with 
an application or website it will have access to General Information about you. The term Gene-
ral Information includes your and your friends’ names, profile pictures, gender, user IDs, con-
nections, and any content shared using the Everyone privacy setting. ... The default privacy set-
ting for certain types of information you post on Facebook is set to “everyone.”... Because it 
takes two to connect, your privacy settings only control who can see the connection on your 
profile page. If you are uncomfortable with the connection being publicly available, you should 
consider removing (or not making) the connection.” (zdroj: Electronic Frontier Foundation, 
2010)
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Hesla
U mnoha služeb používáme pro autentizaci kombinaci (veřejného) uži-

vatelského jména a (tajného) hesla. Pokud se cizí osoba neoprávněně dozví 
naše heslo, hrozí, že bude schopna zneužít službu, ve které ho používáme 
(případně další služby, ve kterých máme heslo stejné).

Kde především hrozí riziko kompromitace hesla?
 — Je někde napsáno (na papíře nebo v souboru) a neoprávněná oso-
ba si ho přečte.

 — Na jiném počítači jste se přihlásili k webové službě a neodhlásili a ne-
oprávněná osoba bude schopna po určitou dobu službu používat stá-
le s vaším přihlášením.

 — Na počítači máte nainstalován monitorovací software (keylogger).
 — Heslo je slabé (krátké, slovníkové, uhodnutelné).
 — Někdo odpozoruje, jaké klávesy stisknete při psaní hesla.
 — Heslo používáte v nějaké webové službě, jejíž databáze je kompro-
mitována.

 — Je prolomeno heslo do vašeho e-mailu a díky tomu je útočník napří-
klad schopen vyvolat zaslání hesla na e-mail z nějaké jiné služby.

Jaká základní doporučení z výše uvedeného plynou?
 — Nikam hesla nepište v přesné podobě, buď si je zapamatujte ane-
bo si zaznamenejte nějaký zašifrovaný návod jak heslo zkonstruovat, 
kterému nikdo jiný neporozumí.22

 — Heslo by mělo obsahovat alespoň 8 písmen a mělo by být kombina-
cí speciálních znaků, čísel i písmen.

 — Používejte jiná hesla pro každou kritickou službu a jiná pro nedůležité.
 — Pozor na slabý článek řetězu, kterým může být váš e-mail a funkce 
„zaslat zapomenuté heslo“.

 — Vyhněte se v heslech slovům ze slovníku a jménům.

22  Například zkonstruujte heslo z několika částí, které snadno vymyslíte – ideální je třeba mít 
jednu z částí ve všech heslech stejnou a další část může označovat název služby, ke které hes-
lo patří, ideální je obě části nějak proložit. Příklad: dejme tomu, že konstruujete heslo pro Goo-
gle a zvolili jste si fixní část jako rTs5#2, pak proložené heslo může vypadat groTosg5l#e2, což 
je velmi silné heslo.
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Je alarmující, že značná část českých uživatelů Internetu tato doporuče-
ní nedodržuje. Konkrétně23 43% uživatelů hesel používá v heslech pouze je-
den typ znaků. U příležitostných uživatelů Internetu je to dokonce 72%. Tři 
z deseti uživatelů používají všude stejné heslo, zhruba stejné množství po-
užívá všude heslo jiné.

Malware
Malware je dle definice „souhrnný pojem pro jakýkoli software, který 

při svém spuštění zahájí činnost ke škodě systému, ve kterém se nachází“24.

Hlavní kategorie malware
Malware můžeme hrubě rozdělit na:

 — Počítačové viry – škodlivé programy, jejichž přítomnost v systému 
je typicky dobře skryta, a které se kromě jiného snaží šířit po síti 
nebo přes externí média na další počítače

 — Trojské koně – software, který má kromě užitečné (veřejné) funkce 
i skrytou část, jejíž činnost je škodlivá

 — Spyware – software sloužící k  neoprávněnému získání osobních 
a citlivých dat

 — Adware – software, který uživatele zalhcuje nevyžádanou reklamou

Aktivace malware
Malware se dostane do systému nejčastěji tak, že ho uživatel sám (omy-

lem nebo nevědomě) spustí. Může se jednat o přílohu e-mailu, který uživatel 
otevře, o aktivní prvek na webu, který uživatel spustí, anebo o zavirovaný 
dokument. Ve statistice způsobu napadení se právě zavirované dokumen-
ty (PDF soubory nebo soubory Word) a zavirované e-maily objevují nejčas-
těji. Neustále také narůstá procento webových stránek obsahující malware.

K aktivaci malware ale může dojít i zcela bez jakékoli činnosti uživatele. 
Stačí totiž, je-li počítač připojen do Internetu a někdo vzdáleně využije sla-
binu systému nebo webového prohlížeče (případně dalších programů), kte-

23 Dle studie World Internet Project 2008

24 Z materiálu „Základní definice vztahující se k tématu kybernetické bezpečnosti“, Minister-
stvo Vnitra ČR.
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ré jsou na počítači nainstalovány. Obranou proti této hrozbě je časté aktua-
lizování všech programů (tvůrci software se snaží na objevené bezpečnost-
ní slabiny reagovat vydáváním aktualizací).

Funkce malware
Jakmile se malware dostane do systému a je aktivován, vykonává typic-

ky několik funkcí:
 — Snaží se zajistit své přežití a nedetekovatelnost (deaktivací antivirů 
nebo maskováním před detekcí).

 — Snaží se dále šířit pomocí nejrůznějších kanálů, které má z napade-
ného počítače k dispozici: rozesláním e-mailu na adresy z adresáře, 
infikace externích médií (flash disky), infikace dostupných souborů 
po síti, šíření přes webové stránky (pomocí kompromitovaných FTP 
účtů), šíření přes messengery (ICQ, …).

 — V  případě potřeby umožní převzít řízení nad počítačem vzdáleně 
nebo vykonat konkrétní činnost aniž by si toho uživatel počítače vši-
ml (např. rozeslání spamu) – takto ovládaný počítač se nazývá zom-
bie počítač, viz předchozí část.

 — Sběr citlivých údajů. Například pokud se přihlásíte k nějaké důležité 
službě nebo serveru, malware zachytí vaše přihlašovací údaje a ode-
šle je útočníkovi. Tato činnost bývá nazývána jako sniffing.

 — Obtěžuje nevyžádanou reklamou (tuto činnost vykonává jen zlomek 
malware, většina malware se snaží zůstat skryta, aby nebylo poznat, 
že v systému jsou).

Ochrana proti malware
Nakolik je malware a jeho rozšířenost25 obrovský problém, následujících 

několik jednoduchých opatření dramaticky zvýší odolnost počítače vůči in-
fikaci malware:

 — Neustále aktualizujte systém a veškeré důležité aplikace, opti-
málně mějte zapnutou Automatickou aktualizaci. Není důležitější-
ho opatření proti infikaci po Internetu než toto. Obzvláště dejte 

25 Například je odhadováno, že virus Conficker napadl v lednu 2010 8,9 miliónu počítačů 
(zdroj: http://www.f-secure.com/weblog/archives/00001584.html).
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pozor na nelegální kopie systémů a programů, které se v některých 
případech neaktualizují.

 — Používejte neustále aktualizovaný antivirus a antispyware. 
Tyto programy zachytí velmi slušné procento hrozeb.

 — Při brouzdání Internetem se chovejte obecně obezřetně. Nedůvě-
řujte, nejste-li si jisti, kdo je protistrana, neklikejte na odkazy, kte-
ré mohou vést na podvodné stránky. Pokud se vás prohlížeč dotáže, 
zda webové stránce povolit spuštění skriptu, jednejte podle důvěry-
hodnosti stránky (například bance skripty povolte, stránce s erotic-
kým obsahem nikoli). V případě přístupu na velmi nebezpečné strán-
ky (například stránky „warez“) oddělte prohlížeč Internetu od zbytku 
systému pomocí speciálního software, tzv. „sandboxu“.

 — Deaktivujte automatické spouštění externích médií (hlavně fla-
sh disků).

Zabezpečení připojení do Internetu
Informace, které jsou do Internetu odesílány a z Internetu přijímány pu-

tují mezi oběma koncovými body přes několik mezilehlých uzlů. Těmito uzly 
mohou být různé síťové prvky (routery, switche, huby) anebo počítače, skr-
ze které je internetový provoz směrován.

Důležité je uvědomit si, že implicitně není komunikace po Internetu šif-
rována, a tedy všechny mezilehlé uzly „vidí“ procházející informace tak jak 
jsou, zcela čitelné. A to včetně odeslaných hesel, přihlašovacích údajů, čí-
sel karet a podobně. Obecně není možné přesně zjistit, přes které mezileh-
lé uzly bude informace přenášena a tak obecně hrozí, že některý z mezileh-
lých uzlů bude procházející informace analyzovat a snažit se z nich vytě-
žit citlivé údaje (ať už záměrně nebo například proto, že je napaden virem). 
Další problém může být zabezpečení samotných přenosových médií, tedy 
kabelů nebo bezdrátového přenosu. Fyzický kabel je možné „napíchnout“ 
a odposlouchávat informace, do bezdrátové sítě je možné se neoprávněně 
přihlásit (zvláště není-li zabezpečena).

Protože dost dobře není možné ochránit celou přenosovou cestu (pře-
nosová média a mezilehlé uzly), je nutné chránit samotnou informaci. Tedy 
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posíláte-li do Internetu něco důležitého, informaci šifrujte. Je to jednoduš-
ší, než se zdá, v podstatě stačí ověřit, že služba, kterou používáte, používá 
zabezpečené šifrované připojení. Poznáte to tak, že internetová URL adresa 
začíná https:// namísto běžného http://. Navíc většina prohlížečů šifrova-
né spojení zvýrazní (typicky ikonou zámku).

Fyzický průnik do počítače
Poslední oblastí, kterou je dobré mít na zřeteli, je jakými možnostmi vám 

může neoprávněná osoba přímo fyzicky proniknout do počítače, a  jak se 
vůči tomu ochránit.

Jak je tedy možné se do počítače fyzicky dostat?
 — Standardně se přihlásit se znalostí hesla 

 — proto je dobré hesla pravidelně měnit, pro případ, že bylo kom-
promitováno

 — Přijít k počítači v době, kdy je tam někdo přihlášen 
 — dávejte pozor na situace, kdy na delší dobu odbíháte od počítače 
na místě, kam se může dostat někdo cizí

 — Dostat se k souborům na počítači přes síť 
 — dejte pozor, jaká data ukládáte do sdílených síťových složek

 — Odnést z počítače pevný disk
 — již velmi komplikovaná metoda, ale proveditelná, možnou ochra-
nou vůči tomu je disk šifrovat pomocí specializovaného software

Architektura Internetu

V této kapitole shrneme základní pojmy a principy technické architek-
tury Internetu. Jejím smyslem je pochopení základních principů, na kterých 
Internet stojí, a to i za cenu určitého zjednodušení. Pro odbornější a ob-
sáhlejší výklad doporučujeme prostudovat dostupnou odbornou literaturu.

Architektura počítačové sítě
Internet si lze představit jako celosvětovou síť propojených lokálních sítí 
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LAN26. Každá síť v Internetu se skládá ze síťových uzlů a přenosových médií 
mezi nimi.

Síťovým uzlem je váš počítač, pomocí kterého se do Internetu připojujete, 
ale také různá jiná zařízení (PDA, mobilní telefony) a síťové prvky – routery, 
switche a huby. Přenosová média mohou být různé typy kabelů („telefonní“, 
optické, koaxiální), ale také vzduch v případě bezdrátového spojení.

Konkrétní uspořádání síťových uzlů v rámci sítě se nazývá topologií sítě, 
mezi nejznámější patří topologie hub (kde je jeden centrální uzel a ostatní 
uzly jsou k němu napojené) a sběrnice (kde jsou jednotlivé síťové uzly sériově 
připojeny za sebou k přenosovému médiu).

Jednotlivé sítě jsou pak v rámci Internetu propojené a na jejich rozhraní ty-
picky bývají specializovaná zařízení, která překládají komunikaci zevnitř sítě 
a vně sítě. Tato zařízení se často nazývají jako brány (gateway).

Rodina protokolů TCP/IP
Síť Internet je od svého počátku spojena s řadou protokolů, které jsou řa-

zeny do rodiny protokolů TCP/IP. Mezi nejdůležitější protokoly této rodiny 
patří protokol IP27, který řeší identifikaci uzlů v rámci sítě a protokol TCP28, 
který se stará o řízení toku dat.

26 Ze zkratky Local Area Network.

27  Internet Protocol

28  Transmission Control Protocol
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Uvedené pojmy ilustrují následující schémata:

Obrázek 13: Schéma počítačové sítě

Obrázek 14: Vybrané topologie sítí
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Obrázek 15: Připojení lokálních sítí do Internetu

Protokol IP zavádí identifikaci síťového uzlu pomocí IP adresy. V součas-
nosti používaná adresa IPv4 sestává ze čtyř čísel v rozmezí 0-255 odděle-
ných tečkami. Příkladem IP adresy ve formátu IPv4 je například 83.56.243.1. 
Postupně dochází i  k  pozvolnému přechodu na  novější formát IP adres 
IPv6. Příklad adresy ve formátu IPv6 je 2002:5db6:bd66::5db6:db66.

Každý síťový uzel, který chce být odesílatelem nebo příjemcem informa-
ce musí mít svou IP adresu. IP adresa nemusí být jedinečná, ale v daný mo-
ment musí být vždy zřejmé, kterému uzlu se má daná informace doručit. 
Následující diagram ilustruje síť včetně IP adres:

Obrázek 16: Lokální síť včetně IP adres
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Uvnitř lokální sítě se typicky používají lokální IP adresy29, které jsou od-
lišné od IP adres, které se používají pro komunikaci vně sítě. Ty mohou být 
buď pevné (daný síťový uzel má pokaždé stejnou IP adresu), nebo jsou jen 
zapůjčené na omezené časové období.

Máte-li na vašem počítači systém Windows, zjistíte IP adresu pomocí pří-
kazu ipconfig. Jeho výstup vypadá například takto:

Obrázek 17: Výpis IP adresy z programu ipconfig

Bez protokolu TCP má síť Internet charakter nespojované, nespoleh-
livé komunikační sítě s blokovým přenosem dat. Nespojovaná znamená, 
že před odesláním informace se nevytváří dočasné spojení mezi dvěma uzly 
(příkladem spojované komunikace je telefon). Nespolehlivá znamená, že 
nelze zaručit, že odeslaná informace bude doručena (nebo doručena nepo-
škozená). Blokový přenos označuje charakter přenosu, kdy jsou informace 
odesílány po uzavřených blocích na místo proudu dat. Proudový typ přeno-
su najdeme například u televize.

Funkce protokolu TCP je dodat síti Internet vlastnosti spojované a spo-
lehlivé sítě. Zajišťuje, že před odesláním dat se nejprve naváže spojení 
mezi dvěma uzly a to je poté udržováno. Také kontroluje, zda informace do-
razila v pořádku, a pokud ne, vynutí její znovuzaslání.

Zprávy a pakety
Síťové uzly si v rámci sítě Internet posílají zprávy. Zpráva je identifiková-

na IP adresou odesílatele a příjemce a dále tzv. portem na straně příjemce 
i odesílatele. Port umožní rozlišit různé programy, které na konkrétním sí-

29 Lokální IP adresy jsou často ve formátu 10.0.x.x nebo 192.168.x.x
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ťovém uzlu komunikují. Některá čísla portů jsou ustálená a používají se pro 
určitý typ komunikace (například pro stahování webových stránek pomocí 
protokolu HTTP se používá port 80).

Obrázek 18: Schéma odeslání zprávy po Internetu

Obrázek 19: Komunikace více programů na stejném uzlu pomocí portů

Domény a servery DNS
Aby bylo snazší identifikovat síťový uzel než pomocí IP adresy, zavedlo 

se do sítě Internet pojmenování uzlů pomocí doménových adres. Domé-
novou adresu tvoří několik identifikátorů oddělených tečkou. Poslední iden-
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tifikátor v řadě se nazývá doména 1. řádu a každý další před ním má řád 
vždy o jedna vyšší.

Příklad: U doménové adresy www.seznam.cz je www doména 3. řádu, 
seznam doména 2. řádu a cz doména 1. řádu.

Domény 1. řádu jsou jednak národní domény (domény cz, sk, uk, jp, de 
a další) a potom „mezinárodní“ domény com, org, net, biz a další.

O překlad doménových adres na IP adresy se starají tzv. DNS servery30 
specializované síťové uzly v rámci sítě Internet.

Protokoly
Zprávy, které si mezi sebou odesilatel a  příjemce posílají, musejí být 

v přesně definovaném formátu, kterému musí obě strany rozumět. Za dobu 
existence Internetu vzniklo nepřeberné množství různých formátů zpráv – 
tzv. protokolů.

Mezi nejznámější z nich patří:
 — HTTP pro přenos hypertextových dokumentů (webových stránek)
 — FTP pro vzdálenou práci se soubory
 — Protokoly e-mailu: POP3, SMTP, IMAP
 — A další (například NNTP, TelNet, BitTorrent, …)

Nejpoužívanější služby Internetu
Internet by byl jen skupinou počítačů, které si navzájem rozumí jen ome-

zeně, kdyby nebylo masově rozšířených internetových služeb. Tato kapitola 
shrnuje nejznámější z nich.

E-mail
E-mail je nejstarší a  dosud masově užívanou službou Internetu. Slou-

ží k  přenosu textových31 zpráv od  odesílatele k  jednomu nebo více pří-
jemcům. Každý e-mail obsahuje e-mailovou adresu odesílatele ve formátu  
uživatel@server, e-mailovou adresu příjemce či příjemců, předmět zprá-
vy a vlastní obsah zprávy. Dále může obsahovat e-mailové adresy příjemců 

30 DNS je zkratka Domain Name Service

31  anebo nověji HTML-formátovaných
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kopií a příjemců skryté kopie (tito příjemci nevidí, kdo další e-mail obdržel). 
Připojit k e-mailu můžete různé přílohy ve formátu MIME32.

Pro rozesílání a distribuci e-mailů jsou užívány protokoly SMTP anebo 
IMAP, pro stahování e-mailů ze schránek pak protokol POP3.

Instant Messaging
Rychlejší komunikaci pomocí krátkých zpráv s okamžitou odezvou nabí-

zí služby Instant Messagingu. V minulosti byla běžná především textová ko-
munikace pomocí služby IRC33, dnes jsou běžně dostupní komfortnější kli-
enti, například program ICQ, Skype, klienti protokolu Jabber a další. Ne-
zřídka přidávají i možnost hlasové a video komunikace.

World Wide Web
Internet sloužil pro výměnu dokumentů od svého počátku, ale teprve 

s příchodem hypertextových dokumentů34 ve formátu HTML a jejich sdíle-
ní pomocí protokolu HTTP umožnilo vznik celosvětové “pavučiny” navzájem 
propojených dokumentů – World Wide Web (zkráceně WWW).

Hypertextový dokument v síti WWW je identifikován svou URL35 adre-
sou, která má tento formát:

<protokol>://<server>/<dokument>?<parametry>

Například: http://www.liveonline.cz/index.php?p=intro
 — Protokoly mohou být mimo jiné HTTP (pro nezabezpečený přenos do-
kumentů), HTTPS (pro šifrovaný přenos dokumentů) anebo FTP (pro 
přenos souborů).

 — Server je adresa serveru, který dokumenty na vyžádání pošle a doku-
ment je cesta k dokumentu na serveru.

32 Multipurpose Internet Mail Extensions

33  Internet Relay Chat

34  dokumenty, které obsahují odkazy na další dokumenty

35  Uniform Resource Locator
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V případě, že je dokument generován skriptem, mohou být za znakem 
otazníku jeho parametry. Dokument v síti WWW je běžně označován jako 
webová stránka.

Vyhledávače
I když je síť webových stránek propojená, je vyhledání konkrétní stránky 

bez znalosti její URL adresy netriviální problém. Řešení nabízí služby – vy-
hledávače. Nejpoužívanější typy vyhledávačů jsou:

 — Adresářové služby: V nich jsou webové stránky ručně zatřiďovány 
do kategorií. Zatřídění potom typicky ručně schvaluje administrátor 
adresářové služby. Příkladem může být Katalog Seznamu.

 — Fulltextové vyhledávače: Tyto vyhledávače prohledávají celý do-
stupný web, indexují stránky, na které narazí a jsou schopny ze své-
ho indexu vrátit stránky, které obsahují vyhledávaná klíčová slova. 
Jejich funkce je zcela automatická, stačí, aby na  vaši stránku vedl 
z nějaké zaindexované stránky odkaz, a vyhledávač jí postupně zain-
dexuje také. Příkladem je vyhledávač Google nebo Bing.

Zajímavé je, že dle odhadu je přes fulltextové vyhledávače dostupných 
jen cca 25% všech webových stránek36. Zbylé stránky jsou nedostupné buď 
proto, že na ně nevede odkaz anebo jsou součástí privátních sítí. Tato ne-
zaindexovaná část webu bývá označována jako deep web.

E-komerce
Komerční využití Internetu začalo být tématem v momentě, kdy se Inter-

net vymanil z akademické a vojenské sféry a začal být dostupný veřejnosti. 
Opravdový rozmach Internetových obchodů (e-shopů) umožnil až vyřešený 
způsob platby přes Internet. Platebních systémů je dnes celá řada: Platba pla-
tební nebo kreditní kartou, pomocí zprostředkovatelské platební brány (Pay-
Pal, MoneyBookers, atd.) nebo mikroplatebních systémů (český PaySec a další).

36  Zdroj: Competia



76

Komunitní služby a web 2.0
Před nástupem komunitních služeb nebylo zvykem, že by uživatelé we-

bových stránek nějak přispívali k jejich obsahu, tvorba webových stránek 
byla náplní pouze malé úzce vymezené skupiny lidí. Situace se začala mě-
nit tím, jak byly více a více dostupné nástroje na tvorbu webových stránek 
a začaly se rozšiřovat služby umožňující publikovat s minimálními technic-
kými znalostmi (např. blogy).

Opravdovou revoluci v tvorbě obsahu webu jeho uživateli přinesla integ-
race komunitních prvků do webových služeb, jinak také nazývány jako web 
2.0. Jedná se především o možnost mít na dané službě své konto, komento-
vat dění na službě, reagovat na komentáře ostatních uživatelů a vytvářet 
skupinu blízkých uživatelů dané služby.

Trochu obecněji můžeme principy web 2.0 shrnout takto:

 — Možnost participace na obsahu služby
 — možnost komentování informací
 — komentář a informace svázaná s profilem autora
 — otevřenost v postoji člověka pro zpřístupnění informací a uživa-
telských obsahů aplikací

 — možnost mít svůj profil na službě (Identita) a tvorba komunity 
 — odebírání kanálů oblíbeného uživatele (v mnoha sítích tzv. „ka-
marádství“)

 — Decentralizace distribuce obsahu
 — integrace rozličných služeb kolem jednoho profilu – situace kdy 
snadno můžete do jedné služby importovat dění na vašem profi-
lu na jiné službě

 — mnoho různých systémů integrovaných přes standardy

Služby nabízející komplexní komunitní služby dle principu web 2.0, kde 
právě uživatelský obsah je primárním obsahem dané služby s možností sdí-
lení rozličného typu médií (video, zvuk, …) jsou nazývány jako sociální sítě. 
Příkladem dnes vysoce rozšířené sociální sítě je služba Facebook. Najde-
me ale i specializované komunitní sítě, jako například profesní síť LinkedIn.
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Virtuální identita

Úvod
Člověku se s vynálezem internetu otevřely nové možnosti. Může na síti 

Internetu vytvářet produkty, nabízet různé služby, používat služby jiných 
a to v rozmanitých oblastech života. Lidé přesunuli více či méně své každo-
denní činnosti do on-line prostředí a někteří v extrémních případech začali 
žít většinu svého života právě tam. Začíná se tu objevovat otázka, zda mů-
žeme hovořit virtuální identitě a nakolik je tato virtuální identita odrazem 
naší pravé nebo zda se jedná o identitu falešnou.

Nejdříve se budeme zabývat tím, co je identita, jaké jsou její funkce 
a dále jak se formuje. Poté se podíváme na virtuální identitu a její přetvá-
ření. Nahlédneme různé typy identit, specifika kontaktu virtuálních identit, 
jejich pozitivní aspekty i jejich rizika. Dále se budeme zabývat působením 
mezi reálnou a virtuální identitou. Nakonec se krátce zmíníme o psychote-
rapii na internetu. 

Identita
Identitou se zabývají různí autoři. „Podle Adamse (In Šmahel, 2003) je 

identita člověka kontinuálním prožíváním totožnosti sebe sama, jeho zto-
tožněním se s životními rolemi a prožíváním příslušnosti k větším či men-
ším společenským skupinám“ (Adams in Šmahel, 2003 s. 37). Jandourek 
(2001) uvádí podobnou definici, kde ukazuje tři aspekty identity. 

1. „Hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní komu-
nity. (Jakým člověkem jsem a čím se liším od druhých?)

2. Ztotožnění jedince se svými životními rolemi. (…) (Kdo jsem nebo kdo 
budu budu ve vztahu k druhým?)

3. Prožívání příslušnosti k větším nebo menším společenským celkům. 
(Ke kterým skupinám patřím a jak je to pro mě důležité?)“ (Jandou-
rek 2001, s. 104).
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Adams (In Šmahel, 2003) uvádí, že identita poskytuje člověku lepší po-
rozumění, kdo vlastně je, usměrňuje jeho cíle a má vliv na jeho hodnoty. 
Identita posiluje konzistenci, koherenci a harmonii mezi hodnotami, názory 
a závazky člověka a pomáhá mu odhadnout jeho možnosti.

Identitu si utváříme po celý svůj život, ale v období adolescence je ten-
to proces nejvíce zřetelný a nejdůležitější. E. H. Erikson (in Macek, 2003) po-
pisuje ontogenetický vývoj v 8 etapách, v nichž má člověk určitý vývojový 
úkol. Období adolescence je pátým stádiem a vývojový úkol je tu formulo-
ván jako vytvoření identity vlastního já (ego-identity). Jde o sebevymeze-
ní, které nastává sjednocením emocionálních zkušeností, reflektovaných 
potřeb, výkonové kapacity a identifikace. Proces utváření identity ovlivňu-
jí úkoly předchozích stádií a poté i vytvořená identita má vliv na pozdější 
lidský život. V případě, že se člověku proces sebevymezení nepodaří, vznik-
ne takzvaná difúzní identita, což je „nepřítomnost nebo aktivní odmítání 
vymezení sebe samého jako jedinečného subjektu, odlišného od ostatních“ 
(Erikson 1968 in Macek 2003 s. 19).

Virtuální identita
Identita zahrnuje náš vztah k sobě samým, k druhým lidem i ke skupi-

nám, do kterých patříme. Šmahel (2003) ukazuje, že ve virtuálním prostředí, 
kde nevystupujeme se svým fyzickým tělem, pracujeme pouze s reprezen-
tací sami sebe. „Neovlivňujeme tedy přímo sami sebe, ale působíme v první 
řadě na svou „virtuální reprezentaci“. Tato reprezentace nedisponuje iden-
titou (v psychologickém slova smyslu) sama o sobě, je vlastně pouze jakým-
si shlukem digitálních dat – tedy přesněji skupinou dat jakýmsi způsobem 
uspořádanou.“ (Šmahel, 2003 s. 39). 

Dále pokračuje, že tato virtuální reprezentace často obsahuje nějaké in-
formace o nás, ukazuje tedy „kdo jsme“ v prostředí internetu. Mezi tyto in-
formace patří například jméno (nick), určitá historie v rámci virtuální spo-
lečnosti, e-mailová adresa atd. Do  této naší virtuální reprezentace vnáší-
me také část svého myšlení a pocitů. „Virtuální identita této reprezentace 
je pak to, jakou identitu této virtuální reprezentaci my sami přisuzujeme.“ 
(Šmahel, 2003. s. 40). Virtuální identitu dále rozděluje na osobní a sociální. 
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Osobní virtuální identita ukazuje sebereprezentaci člověka ve  virtuálním 
prostředí a sociální virtuální identita vypovídá o jeho místě v online pro-
středí, tedy čeho je součástí, kam patří.

Na on-line identitu dospívajících se ve svém výzkumu zaměřil Šmahel 
(2003), kde uvádí konkrétní příklady, jakým způsobem se mladí prezentují 
v on-line prostoru a co je k tomu vede. 

Experimentování s virtuální identitou 
Se  svou virtuální identitou můžeme různě experimentovat a  více či 

méně ji přibližovat naší reálné identitě. Změna virtuální identity nastane, 
když změním nějaký aspekt své virtuální reprezentace (např. nick z Divoka 
tygrice na Frantisek nebo mail: anetka15@seznam.cz na mail: aneta.no-
vakova@fsv.cuni.cz). 

Experimentování s  identitami, vymezování se a  utváření si té vlastní 
identity je důležitou částí lidského vývoje. Dříve tento proces byl nejvíce 
zřejmý v adolescenci, ale s příchodem internetu je i pro další věkové skupi-
ny mnohem jednodušší experimentovat se svou identitou (alespoň virtuál-
ní). Internet nám dává možnost hrát role svých alternativních já prostřed-
nictvím různých nástrojů, jako jsou chaty, MUDy atd. 

Typy identit a jejich odraz ve virtuálním světě
J. Marcia (Marcia in Macek 2003) navázal na Eriksonovu teorii vývoje je-

dince a ukazuje vývoj identity v opakovaném cyklu hledání a nalézání iden-
tity. Klíčová slova jsou zde krize (nebo hledání) a závazek. Pojem krize zde 
znamená proces volby a aktivní rozhodování v důležitých oblastech součas-
ného života. Závazek značí určitou investici i zodpovědnost. 

Kombinací přítomnosti nebo nepřítomnosti krize a přítomnosti či nepří-
tomnosti závazku vznikají čtyři možné stavy identity (viz obr. Podle J. Mar-
cii in Macek, 2003, s, 20)

Status aktivní hledání či dosažení identity (identity achievement) je pro-
vázen hledáním i závazkem. Člověk spojuje svoji minulost, přítomnost a bu-
doucnost ve smysluplný celek a posiluje svoje já. Je to označení pro relativ-
ně stabilní systém identity. 



80

Status identity

Aktuální  
pozice 
  
(přesvědčení, 
ideologie,  
zaměstnání)

Aktivní  
hledání  
 
(identity  
achievement)

Náhradní,  
uzavřená 
identita  
 
(foreclosure)

Difúzní,  
rozptýlená 
identita  
 
(identity  
diffusion)

Nezávazná 
identita  
 
 
(moratorium)

Krize Přítomná Chybí Může či nemusí 
být přítomná Přítomná

Závazek Přítomný Přítomný Chybí Chybí nebo je 
vágní

Status náhradní identity či předčasného uzavření (foreclosure) charak-
terizuje závazek, ale bez přítomnosti krize (hledání). Jedná se o nekritické 
přebírání postojů, norem, přesvědčení od  autorit (zejména rodičů, učite-
lů, ale i důležitých přátel). Zde může být virtuální prostředí používáno jako 
prostor pro experimentování a opouštění starých struktur a zkoušení nové 
identity. Není tu autorita z reálného světa (např. rodiče) a člověk zde může 
bez zábran zkoušet různou komunikaci, chování atd. (Šmahel, 2003)

Difuzní (rozptýlená) identita je stav, kdy člověk neprožívá krizi ani zá-
vazek. Takový člověk je snadno ovlivnitelný vrstevníky, manipulovatelný 
a mění často chování podle skupiny, ve které se právě nachází. Virtuální 
prostředí mu tak může nabídnout relativně bezpečný prostor pro projev 
vlastních názorů, může si skupinu vybrat, případně si dovolit nedodržet její 
normy bez sankcí. Pro takového člověka může být takové prostředí podpůr-
né i z hlediska přátelství nebo zájmu o něj. Ve Šmahelově výzkumu někteří 
mladí uvedli: „...stáváš se tu novým člověkem :o)… jsem tu svobodná :o)...“ 
(Delphie, 19)“ (Šmahel, 2003, s. 69)

Status moratoria je charakteristický tím, že člověk zažívá krizi identity, ale 
nebere na sebe závazky. Pouze experimentuje, zkouší si určité role, objevu-
je hodnoty a rozvíjí různé zájmy. Při pohledu do budoucna se často cítí nejis-
tý. Tito lidé mají rádi virtuální prostředí z toho důvodu, že nabízí široké mož-
nosti k různým experimentům, ale často nevyžadují závazek a zodpovědnost. 

Při experimentování s identitou je však dobré vědět, že nelze plně zto-
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tožnit naši reálnou identitu s vytvořenou virtuální. Jednotlivé aspekty naší 
identity ve virtuálním prostředí mohou být rozděleny, vystupňovány nebo 
integrovány. A experimentování s ní může mít řadu podob od hraní rolí, 
přehánění a vymýšlení si až ke lhaní. Hra mimo hru, kdy druzí neznají rá-
mec, v němž jiný uživatel operuje, je i na Internetu považována za podvod. 
(Divínová, 2005).

Specifika virtuálního prostředí oproti fyzickému světu mají také vliv na naše 
jednání na internetu. Internet se může na první pohled demokratickým pro-
středím, ale jeho anonymita skrývá různé hierarchie a objevuje se zde agrese, 
hrubost i napadání. Zdá se, že ve virtuálním světě je rychlejší se s tím vyrov-
nat, protože se lze jednoduše odpojit. Ale na druhou stranu není úplně nejlepší 
si tuto strategii přenést do života a místo řešení volit spíše útěk. 

I naše virtuální vztahy jsou pod vlivem prostředí, ve kterém probíhají. 
Tyto vztahy jsou většinou krátkodobé a naše virtuální osobnosti nejsou pro-
pojeny. V reálném životě je totiž většina rolí propojena naším fyzickým já, 
což ve virtuálním světě nefunguje. Komunikace je ovlivněna vyspělostí tech-
nologií, které ač jsou stále na vyšší úrovni, nemohou zcela nahradit komu-
nikaci tváří v tvář. Textová komunikace je například omezena ve vyjadřo-
vání emocí, což lze trochu zlepšit vkládáním emotikonů, ale ty nemusí být 
srozumitelné jednoznačně oběma účastníkům komunikace, a může dochá-
zet k nedorozuměním.

Pozitivní aspekty a rizika virtuální identity
Jak již bylo zmíněno výše, experimentování s virtuální identitou může po-

moci ke zkvalitnění reálných vztahů, vyjasnění si kdo vlastně jsem nebo kým 
chci být a může pomoci lidem překonat jejich problémy v reálném životě. 
Na druhou stranu je plno skeptiků, kteří vidí ve virtuálních identitách rizika. 

Reid (In Šmahel, 2003) uvádí, že dlouhodobé působení ve virtuálním svě-
tě může způsobit emocionální i sociální handicap. Člověk se soustředí pou-
ze na virtuální svět a neumí potom dostatečně pohotově reagovat na svět 
reálný. Ve světě on-line je také riziko, že „všechno on-line může být lež a ilu-
ze – nikdo nikomu neřekne, kdo ve skutečnosti je.“ (Reid in Šmahel, 2003, 
s. 49) Tento pocit nedůvěry z anonymního prostředí může přejít až do po-
citu zklamání a zrady.
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Virtuální versus reálná identita
Suler (1998) uvádí pět faktorů, které určují virtuální identitu. První se 

týká míry disociace a  integrace. Každý kdo utváří svou virtuální identitu 
v on-line prostředí, používá více či méně některé aspekty své reálné iden-
tity, které začleňuje do nové identity. Může je rozdělit, vystupňovat nebo 
integrovat. Oddělení může vést ke zkoušení si nových rolí a vystupňová-
ní k rozvinutí jedné vlastnosti či dovednosti. Spojování různých fragmen-
tů „on-line“ a „off-line“ identity do harmonického celku nazývá Suler inte-
gračním principem. 

Druhý rys virtuální identity se zabývá pozitivní a negativní valencí. Jed-
ná se o posuzování jednotlivých aspektů identity jako pozitivní či negativ-
ní. Někteří lidé vidí v on-line prostředí možnost se odreagovat své negativní 
vlastnosti (např. zraňování druhých) a vybít je tam. Na druhou stranu jiné 
vlastnosti mohou v cyberprostoru rozvíjet nebo mohou změnit k některému 
svému rysu přístup, když zažije podporu určité skupiny.

Třetí faktor se týká míry fantazie a reality. Některé on-line skupiny oče-
kávají, že budete vystupovat sám za sebe, že o sobě budete říkat pravdu. 
Zatímco v jiných je přímo nezbytné, abyste si zvolil svého avatara a hrál ně-
koho jiného. Zde se může vynořit otázka, jestli některé vystupování na in-
ternetu není pravdivější než naše vystupování ve fyzickém světě.

Čtvrtý rys vypovídá o tom, jestli si uvědomujeme, jak vystupujeme v on-
line prostředí. Lidé si více či méně uvědomují, jaké skryté potřeby vstupují 
do jejich on-line identit a jaké motivy je vedou k určitým rozhodnutím. Zále-
ží na míře jejich kontroly a jejich dovednosti reflektovat své chování. Někte-
ří lidé se totiž mylně domnívají, že mají nad sebou kontrolu. 

Poslední aspekt virtuální identity je druh média, který zvolíme. Textová 
komunikace bude podle Sulera vyhovovat spíše racionálním a analytickým 
lidem, zatímco avatary a webové stránky si budou vytvářet především vizu-
álové. U synchronní komunikace (např. chat) převládá většinou spontane-
ita, volná forma, vtipnost, což vyjadřuje i to, že oba účastníci komunikace 
jsou přítomní. Oproti tomu asynchronní komunikace (např. e-mail) je způ-
sob komunikace, kde není nutné, aby oba aktéři byli přítomni v jednom oka-
mžiku a komunikovali rychle. Proto se zde spíše oceňuje styl. Lidé si také 
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mohou vybrat, zda se chtějí v on-line prostředí raději prezentovat (např. 
tvorba webových stránek) nebo zda dávají přednost být skryti a jen získá-
vat (např. pouze surfování). 

Psychoterapie na internetu
Psychoterapie on-line má své příznivce i odpůrce. Childress (In Šmahel, 

2003) popisuje rizika i možné výhody. Mezi rizika uvádí, že komunikace on-
line má své limity a nemusí být dostačující pro dobrou diagnostiku pacien-
ta. Dále uvádí, že u takovéto terapie může chybět důvěra ze strany pacienta 
kvůli obavám ze zneužití komunikace. Terapeut může být v nevýhodě tím, 
že nemusí dostatečně znát prostředí pacienta (např. národnosti nebo práv-
ního řádů, kde se pacient nachází). 

Mezi výhody on-line terapie Childress uvádí, že terapie je dostupná více 
lidem (např. i těm z odlehlejších oblastí). Výhodou také je, že o takovouto 
pomoc mohou požádat lidé, kteří se bojí jít za terapeutem z důvodu sociál-
ního stigmatu. Komunikace přes e-mail s sebou přináší výhodu rozmyšlení 
tématu a pro některé lidi je někdy jednodušší svůj problém vyjádřit pomo-
cí počítače než v osobním kontaktu. Navíc lze jednodušeji zakládat on-line 
skupiny se stejným problémem. Na nějakém místě by se tito lidé totiž obtíž-
ně scházeli. Grohol (in Šmahel, 2003) k výhodám psychoterapie on-line do-
dává, že je možné ji použít také u lidí se sociálními fobiemi. 

Literatura
 — DIVÍNOVÁ, R.: Cybersex. Forma internetové komunikace.  
Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-636-8.

 — JANDOUREK, J: Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.

 — MACEK, P.: Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.

 — SULER, J.: Identity Management in Cyberspace. Staženo 1. 3. 2010.  
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/identitymanage.html

 — ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet. Děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 
2003. ISBN 80-7254-360-1.
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Úvod k aktivitám

Ve druhé polovině naší publikace naleznete popisy všech aktivit, které 
jsme během zážitkové části našeho projektu využili. Každá z nich se týká 
jednoho ze šesti klíčových témat kurzu. Pokusili jsme se popsat aktivity, tak 
jak byly realizovány a doplnili jsme je o zkušenosti získané na kurzu. 

Aktivity vychází z principů učení se zážitkem. Většina z nich tedy počí-
tá s procesem motivace, akce, reflexe a evaluace. Podrobné informace o této 
metodě zde nejsou rozebírány. V tomto ohledu doporučujeme literaturu pří-
mo zaměřenou na zmíněné metody zážitkové pedagogiky. U většiny aktivit 
jsou uvedeny jakési „návodné nitě“ pro vedení reflexí. Nutno však opět podo-
tknout, že jsme styl ani konkrétní podobu reflexí do metodiky nezahrnovali. 
Považujeme to za základní dovednost lektora uvádějícího zážitkové aktivity 
(a stejně jako u výše zmíněné teorie doporučujeme přímo zaměřenou litera-
turu na vedení cílené zpětné vazby). Pro rychlou orientaci v problematice do-
poručujeme základní literaturu „Příručku instruktora zážitkových akcí“ Rad-
ka Pelánka (Portál 2008) a knihu zaměřenou na vedení reflexí „Cílená zpětná 
vazba“ Evy Reitmayerové a Věry Broumové (Portál 2007). 

Rádi bychom zde ještě uvedli, že aktivity vychází z teoretického pozadí 
rozebraného v první části metodiky. Doporučujeme všem, kteří by rádi s ak-
tivitami pracovali, aby si potřebné teoretické podklady z příručky načerpali 
(a nejlépe aktualizovali uvedené poznatky i nad rámec této metodiky). Bez 
dobré znalosti tématu aktivity ztrácí značné množství ze svého potenciálu 
a mohou dokonce zcela pozbýt svých vzdělávacích cílů. 

K většině aktivit najdete na přiloženém CD materiály, které jsme k jejich 
realizaci využívali. Zároveň je většina aktivit schopná fungovat samostatně 
jako cílený vzdělávací blok na dané téma. 

Věříme, že nové nápady a inovativní téma budou zajímavým materiálem 
pro řadu instruktorů a pedagogů a že jim naše metodika nabídne plnohod-
notné podklady k jejich realizaci. Že tak vše co jsme vytvořili, dostane příle-
žitost na další život po skončení projektu.
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Bezpečnostní soutěž

Čas aktivity 60-90 minut

Čas přípravy 15-30 minut (dle použité techniky)

Počet účastníků 6 - 30 (v našem případě 21)

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/2/4

Prostředí v místnosti / přednáškovém sále

Doba konání přes den

Počet instruktorů*  
(na hru/přípravu) 1/1

*Instruktor, který aktivitu vede, musí být dostatečně zorientovaný a znalý v problematice  
bezpečnosti na Internetu.

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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Účastnice kurzu:“ Hodně mě zaujala aktivita k bezpečnosti, tu si umím před-
stavit jako povinnou na středních školách – přesně s daným videem net-aktivi-
ty pana XY a s úkolem pro studenty, co by měl udělat jinak (+ reflexe a výuka)“

Stručná anotace
Soutěž expertů na bezpečnost na Internetu. Nejprve individuální a po-

tom skupinové zamyšlení nad tím, jak se na Internetu z hlediska bezpečnos-
ti chovám, zda je možnost změny a jaké.

Cíle aktivity
 — Uvědomit si základní prohřešky z hlediska bezpečnosti na Internetu 
na modelovém příkladu.

 — Diskuzí a spoluprací s ostatními reflektovat své vlastní chování na In-
ternetu a sestavit hlavní doporučení pro změnu.

 — Zmenšit obavu ze složitosti tématu - uvědomit si, že „selský rozum“ 
může dobře zafungovat - i s minimem technických znalostí.

 — Hravou formou vzbudit zájem o problematiku (a chuť si třeba o téma-
tu něco dohledat i mimo kurz).

Materiál
 — Projektor a plátno
 — počítače (1 pro každého)*
 — vytištěné zadání (pro každého)**
 — Tužky (pro každého)**
 — Papíry (pro každého)**
 — označení stanovišť - SÍŇ EXPERTŮ, KOUTEK PRO ZOUFALÉ, STUDNA NÁPADŮ
 — vytištěné papírky do studny nápadů**
 — Flipchartové /balící papíry (3-5ks)
 — Fixy

* aktivitu lze zrealizovat i bez počítačů - v dalším textu tuto variantu označuji takto BP (ten-
to text se týká varianty bez počítačů), počítače mohou mít minimální konfiguraci, stačí, jsou-li 
schopni přehrát AVI video a zobrazit dokument ve Wordu

** materiály jsou k dispozici v příloze na CD
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Motivace
Vtipně pojatá motivační scénka o tom, jak si jde jakýsi pan Hrabavý vy-

brat peníze do banky a slečna u přepážky mu s ledovým klidem a úředním 
rádoby-vstřícným tónem oznámí, že na jeho kontě téměř žádné peníze ne-
jsou. Pana Hrabavého chytne nepříčetný vztek a po verbálním i fyzickém 
útoku na pani u přepážky ho vyexpeduje ochranka. Scénka končí sebezpy-
továním pana Hrabavého, který dospěje k tomu, že mu peníze převedl ně-
jaký internetový zločinec a že si na vzniklou situaci musí najmout bezpeč-
nostní experty - účastníky aktivity.

Pro motivaci lze dále použít kratičkou „samoběžící“ prezentaci v Power-
pointu, kterou přikládáme v přílohách. Je vhodné jí podbarvit náležitě dy-
namickou hudbou (originálně je prezentace časována na skladbu Nattfödd 
skupiny Finntroll).

Popis
Aktivita má několik fází:
 

1. fáze: ÚVOD: V už poněkud více strohém tónu než v motivaci představí-
me, o co v aktivitě půjde -  každý z účastníků představuje zaměstnance 
v konzultantské firmě zabývající se problematikou bezpečnosti a nyní 
dostal novou zakázku vytvořit posouzení bezpečnosti a řešení situace 
nového klienta. Přesný popis celého případu a i seznam úkolů, které je 
potřeba vypracovat dostane každý v písemném zadání (toto zadání je 
v příloze). V zadání je i seznam otázek, na které má každý konzultant 
zodpovědět. Zatím není třeba vypracovávat přesné odpovědi, spíše se 
zamyslet, jak by svému nadřízenému vlastními slovy řekli, jak postupo-
vat. Účastníky neupozorňujeme, že všichni mají stejné zadání. Zeptá-
me se také, zda někdo z účastníků není už hodně pokročilý a technic-
ky zdatný v problematice, pokud ano, vyčleníme ho do pozice «exper-
ta», který vstupuje do aktivity ve 3. fázi a dále.

2. fáze: SAMOSTATNÁ PRÁCE: Dáme 10-15 minut na stručné rozmyšlení 
si odpovědí na otázky v zadání. K zadání jsou k dispozici přílohy, kte-
ré každý může najít na svém počítači (jedná se o několik dokumentů 
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ve Wordu a jedno video). BP: Wordovské dokumenty vytiskneme, vi-
deo promítneme všem na projektoru.

3. fáze: KDO NEVÍ, TEN SI NECHÁ PORADIT: Dalších cca 15 minut (sledu-
jeme dynamiku a podle toho upravujeme čas). Stále ještě samostat-
ná práce, ale každý může využít několika stanovišť (rozmístěných 
po objektu): 

 — Síň expertů - zde je možné poradit se s experty. Experti jsou buď or-
gové dostatečně znalí problematiky anebo účastníci vyčlenění do této 
role v 1. fázi. Otázky na experty musí být stručné („čas jsou peníze“). 

 — Koutek pro zoufalé - sem přijde ten, kdo si neví rady a může dát 
hlavy dohromady s dalšími v podobné situaci.

 — Studna nápadů - místo, kde je možné vytáhnout si papírek s ná-
padem na nějaké bezpečnostní téma. Papírek je po přečtení vrácen 
do studny.

4. fáze: JAK JSME NA TOM? Necháme účastníky rozmístit po místnosti 
tak, že na jednom konci budou lidé, kteří si myslí, že nedokázali z otá-
zek zodpovědět skoro nic, na druhém konci naopak ti, kteří si myslí, 
že už teď mají velmi ucelené odpovědi na otázky. Následně je podle 
této škály necháme seřadit do řady a rozpočítáme do týmů (optimál-
ně do 4 nebo 5-ti týmů) tak, aby v každém týmu byli zastoupeni lidi 
proporčně z obou „pólů“.

5. fáze: TÝMOVÁ PRÁCE: Každý tým vypracuje na  baličák odpovědi 
na otázky. Teprve v této fázi tedy vzniká nějaký hmatatelný výstup. 
Čas na to dáme 15-20 minut.

6. fáze: HODNOCENÍ: Týmy vyvěsí své výstupy a každý si může prohléd-
nout práci ostatních týmů. Fixou může podtrhnout odpovědi, které 
se mu líbily nejvíce.

7. fáze: REFLEXE: V kruhu ve skupinové diskuzi, které je strukturována 
podle témat bezpečnosti, probereme stručně zajímavé postřehy. Ide-
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ální je, pokud ten, kdo reflexi vede, pracuje přímo s postřehy napsa-
nými na baličáky. Akcent je na konkrétním zisku pro běžné používá-
ní Internetu.

Otázky k reflexi
Způsob vedení reflexe viz část Popis. Jednu z možných struktur témat 

je možné nalézt v prezentaci k přednášce o bezpečnosti, kterou přikládá-
me do přílohy.

Zkušenosti z LOL
Stěžejní je zvláště ze začátku dobře motivovat. Úskalí jsou trojí: v prvé 

řadě je samotná aktivita poměrně statická a zaměřená na trénink znalos-
tí a má tak o dost menší potenciál zábavy než aktivity fyzické, kreativní či 
sociální. V druhé řadě z počátku řada účastníků bojuje s pocitem, že na to 
nemají, že nejsou experti a „nic je nenapadá“. A do třetice počítejte s tím, 
že když lidé mají samostatně k dispozici Internet, je velikým lákadlem se 
na něm věnovat vlastním věcem. Konkrétně na kurzu jsme před touto akti-
vitou uvedli zadání celokurzového „úkolu“, který vyžadoval práci na Inter-
netu a značnou část účastníků tak lákalo ho právě v tuto chvíli řešit.

Přílohy na CD 
 — zadani.docx - Zadání pro každého účastníka
 — studna_napadu.docx - Štítky pro studnu nápadů
 — prilohy.zip - Soubor příloh pro přečtení na počítači včetně videa  
(viz popis fáze 2)

 — intro.pps - Motivační prezentace jako možnost ke spuštění po moti-
vační scénce

 — bezpecnost.ppt - Prezentace o bezpečnosti uvedená v přednáškové 
části kurzu - možná inspirace co do bezpečnostních témat k reflexi 
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Facebook

Čas aktivity 60 minut

Čas přípravy 0 minut

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/2/1

Prostředí Místnost

Doba konání Na začátku kurzu

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 1/1

Počet účastníků Cca 24

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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Stručná anotace
 — Účastníci si vytvoří svůj profil na facebooku.

Cíle aktivity
 — Představení účastníků.

Materiál
 — Papíry A3 (tolik, kolik je účastníků)
 — Fixy, pastelky, lepidla 
 — Fotka každého účastníka (1 ks)

Motivace
Kdo dnes není na Facebooku, jako by vůbec nežil. Připojte se do sítě 

na našem kurzu! Nastartujte svůj profil! Prozraďte o sobě co možná nejvíc 
zajímavých informací – facebook je Váš!  

Popis
Každý dostane čtvrtku A3, na kterou si má vytvořit svůj profil na Face-

booku. Zda bude profil stejný, jako mají na  Internetu, záleží jen na nich. 
Na profilu samozřejmě nesmí chybět fotka uživatele. K tomuto tvoření je 
dobré pustit klidnou hudbu, která navozuje příjemnou atmosféru. Po dotvo-
ření facebooků, každý ukáže svůj profil a představí ho (představí se). Ná-
sleduje krátká reflexe a po ní vyvěsíme profily po místnosti, aby si je poté 
mohli účastníci v klidu prohlédnout.

Otázky k reflexi
 — Jaké to bylo?
 — Máte skutečně založený profil na facebooku nebo v jiné sociální síti?
 — V čem se liší tyto vyrobené facebooky od těch, které máte on-line?
 — Překvapilo vás něco při vyrábění svého facebooku?

Na LoLu použitá metoda:
Jak moc pro vás bylo těžké „zveřejňovat“ informace o sobě? (škála rukou)
Doptání se:
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 — Proč to pro vás bylo těžké? Co vám bránilo? Co to bylo za pocity? (pro 
ty, pro které to bylo těžké)

 — Jak jste se vypořádali s těmito pocity, když to pro vás bylo snadné? 
(pro ty, pro které to bylo snadné)
Proč si myslíte, že lidé na FB apod. sdílí informace o sobě?

 — Co jim to může přinášet?
 — V čem je to naopak může ohrožovat?

Zkušenosti z LOL
Myslíme si, že je vhodné mít reflexi spíše kratší a v případě různých po-

hledů na věc dát tyto pohledy pouze vedle sebe, ale nesnažit se je nějak 
řešit. Na začátku kurzu se lidé ještě moc neznají a nebylo by vhodné mezi 
nimi otvírat konflikt. Zkušenosti a názory účastníků na toto téma se z naší 
zkušenosti velmi různí.
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Google Contest

Čas aktivity 0,5 hod přednáška, 1 hod hra, 1 hod reflexe

Čas přípravy 30 min

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/3/2

Prostředí Místo s počítači

Doba konání nezáleží

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 1/1

Počet účastníků Neomezeně

 

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí 

5 — nejtěžší
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Stručná anotace
 — Týmová „soutěž“ ve  vyhledávání na  internetu s  neobvyklým zadá-
ním + reflexe na téma „Internet o nás ví jen tolik, kolik mu povolíme“. 
Vhodné i jako nadstavbová seznamovací aktivita.

Cíle aktivity
 — osvěžit si pokročilé vyhledávací rutiny
 — překvapit účastníky tím, jaké informace jsou o nich na síti k dispozici
 — připomenout účastníkům zlaté pravidlo publikování osobních údajů: 
Cokoli dávám na internet, raději předem považuji za veřejné.

Materiál
 — Počítače (nejméně 1 na 2 účastníky)
 — Projektor (1x)
 — promítací plátno (1x)
 — flipchartové papíry (10x)
 — Fixy (12x)
 — Seznam účastníků (1x)

Motivace
Příběh ze začátku knížky knížky „Here Comes Everybody“ o děvčeti, které-

mu ukradli telefon a ostatní ji pomohli zlodějku najít pomocí internetu (okra-
dený zveřejnil na svém blogu, že je zlodějka drzá a klidně se přes jeho tele-
fon přihlašuje k internetu -> zjištění emailu zlodějky, posléze identifikace fot-
ky, kde bydlí, nalezení místa…). Cílem je účastníky naladit k víře, že s pomocí 
internetu lze skutečně nalézt kde co, jen je potřeba správně hledat.

Popis
Pro tuto aktivitu je nutné, aby každý účastník měl přístup k počítači, mi-

nimálně do dvojice a každý zároveň viděl na projektor.
Aktivitě předchází prezentace vyhledávacích rutin a  syntaxí v Google 

search (viz. prezentace). Nemělo by být složité si přednášku několikrát pro-
jít a rutiny si osvojit. Poté rozdělíme účastníky do týmů (po 4 nebo 3) a vy-
hlásíme soutěž ve vyhledávání. 
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Vyhlásíme zahřívací otázky, které jsou nebodované, a  jde spíše o  zo-
pakování toho, co účastníci viděli při prezentaci. Výsledky vyhledávání by 
měly být česky, slovensky nebo anglicky (aby si všichni mohli zkontrolovat). 
Je poměrně složité nalézt otázky, které procvičí všechna zmíněná témata 
a přitom mají jednoznačnou odpověď, proto v zahřívacím kole výsledky dis-
kutujeme a připouštíme, že existuje více řešení. Vyhlášení soutěže v týmech 
by mělo povzbudit všechny k hledání.

Příklady témat vyhledávání
 — Najděte nejčerstvější možný článek o  „XY“ (Olympiádě v Praze; Po-
sledním dílu Batmana; …). Rozhoduje datum článku, v případě neroz-
hodnosti čas potřebný na nalezení článku.

 — Najděte fotografii NEZOBRAZUJÍCÍ Michaela Jacksona, přičemž ve vy-
hledávacím dotazu musí být string „Michael Jackson“ aktivně uveden 
(tj. ne “ -‘Michael Jackson‘ “). Rozhoduje rychlost.

 — Nalezněte nejlevnější, na internetu prodávanou verzi (=musí jít ob-
jednat) knížku Karla Čapka. Rozhoduje cena (varianty: s poštovným 
a bez). Poté rychlost. Tutéž knížku stáhněte nebo najděte v plné ver-
zi elektronicky. Rozhoduje rychlost.

 — Prezentujte, co nejdelší rozvoj čísla Pí. Rozhoduje délka. Poté rych-
lost. (délku lze zkontrolovat např. ve wordu (word count)). Pozn: ne-
musejí najít přímo číslo, můžou najít generátor čísla, spočítat na mís-
tě, co já vím. Proto píšu, prezentujte, aby nedošlo k rozporům.

 — Jak vysoko nad mořem leží Chotěboř?
 — nalezněte novinový článek o sněhu z období „květen - září“ (kterýko-
li rok). Rozhoduje rychlost.

 — nalezněte slova, která mají ve vyhledávání sestupnou tendenci (např. 
Praha (sic!)), vzestupnou tendenci a jsou vyhledávána v zásadě stá-
le stejně často.

Soutěž
Nyní nevyhledáváme „události“, vyhledáváme účastníky. Lidi z  jiných 

týmů. Losem/kruhem určíme který tým vyhledá členy jeného týmu. Tým 
má za úkol najít co nejdetailnější informace o protihráčích z druhého týmu, 
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z nichž nakonec vyberou 1 nebo 2 lidi (podle počtu lidí v týmu), které bu-
dou po skončení cca. 20 minutového limitu prezentovat. Vyhrává tým s nej-
více informacemi o ostatních (necháváme hlasovat, pokud to nebude jed-
noznačné). Nejde o výhru, ale předpřipravení účastníků na reflexi. Bylo by 
vhodné průběžně sondovat výsledky, abychom zamezili publikování obna-
žených fotek a nechali je pouze pro oči organizátorů. Je vhodné před aktivi-
tou účastníky připravit na to, že o nich může být na internetu víc, než sami 
chtějí a pokud jim nebude prezentace jejich údajů příjemná, mají právo ji 
v každém okamžiku ukončit.

Časté otázky
Opravdu je možné, aby o každém bylo něco na internetu? Není. Ale mi-

nimálně o jednom členu týmu bude na internetu dostatek údajů, aby mohl 
být odprezentován a představen ostatním.

Otázky k reflexi
 — Překvapilo Vás, kolik se toho dá na ostatní na internetu najít?
 — Kolik je tam toho o vás? Kde všude lze informace o vás nalézt?
 — Zkoušeli jste někdy googlovat sami sebe?
 — Jak vám byly příjemné dozvědet se něco o vás, „bez vás“?
 — Chráníte nějak své osobní informace? Jste si vědomi, že je to možné? 
 — Máte nějaké finty, které jste při vyhledávání použili a ostatní je třeba neznají?

Zkušenosti z LOL
Původně jsme na LOL uvedli celou hru jako soutěž včetně zahřívacích 

otázek, ale neukázalo se to jako šťastný nápad. S použitím zmíněných otá-
zek byly odpovědi překvapivě divergentní a často se nedalo určit, čí odpo-
věď je správná. Na závěr účastníci neměli zájem o vyhlášení výsledků, jako 
spíše o diskusi.

Kde najít další materiály?
Inspirace k reflexi: http://www.lupa.cz/clanky/rizika-socialnich-siti-a-we-

bu-3-0-v-praxi/
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Hackerský souboj

Čas aktivity 30 minut (vlastní hra)

Čas přípravy 30 minut (na místě)

Počet účastníků 12 - 40 (v našem případě 21)

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 4/2/1

Prostředí venku na louce nebo v mírném terénu

Doba konání přes den

Počet instruktorů  
(na hru/přípravu) 5/2

V případě menšího počtu instruktorů může jeden instruktor teoreticky obsáhnout více stanovišť 
nebo je možné počet stanovišť zmenšit.

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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„Účastník kurzu: ÚPLNĚ SUPER, jen škoda, že uživatel, který moc nelezl 
z domečku, nebo vůbec, měl větší šanci vyhrát.“ 

Stručná anotace
Půlhodinová běhačka dvou družstev - uživatelů, kteří se snaží záplatovat 

své počítače a hackerů, kteří se snaží zneužívat bezpečnostních děr.

Cíle aktivity
1. Pochopit princip věčného souboje mezi hackery, kteří se snaží odhalit 

bezpečnostní díry systémů a aplikací a jejich tvůrců, kteří se je sna-
ží včas záplatovat. 

2. Uvědomit si nutnost neustálých aktualizací systému a software.
3. Rozhýbat ztuhlá těla po sedavých aktivitách. 

Materiál
 — kancelářské sponky /na body (hromada)
 — balící papír na centrálu (5x)
 — popisky stanovišť (papíry s  nápisy WINDOWS, ACROBAT, WORD,  
EXPLORER)  

 — karta s časy děr (najdete v příloze)
 — lístky s napsanými velkými písmeny (každý uživatel má jiné písmeno, 
pro každého uživatele jsou potřeba 3 lístky s jeho písmenem) - tzv. “klíče”

 — eurofolie na psaní děr a bodů uživatelům (4x)
 — přenosná lékárna

Motivace
Podle nálady účastníků můžete zařadit scénku o útoku hackerů na bez-

pečnostní díru a pak strukturovaně vysvětlit pravidla.

Popis
Jsou dva týmy - hackeři a uživatelé. Hackeři se snaží zneužít bezpečnost-

ních děr, které se postupně objevují v 3-4ech různých programech/systé-
mech: Explorer, Acrobat, Windows a Word. Cílem uživatelů je uchránit své 
programy před útokem hackerů. Poměr členů týmu Hackeři vs. Uživatelé je 



100

zhruba 1:2, rozhodně ve prospěch uživatelů. Pro identifikaci uživatelů má 
každý své jednoznačné písmeno.

Ve hře je jedno centrální stanoviště („centrála“) a pak jedno stanoviště 
pro každý napadnutelný SW („program“). Programy od sebe nemusí být pří-
liš vzdálené, důležitá je dobře nastavená vzdálenost mezi centrálou a progra-
mem. Na každém stanovišti programu je jeden organizátor, který má před se-
bou tabulku všech uživatelů označené písmenem, které identifikuje uživatele. 

Podle předem daného scénáře, který hráči neznají, se v předem dohod-
nutý moment objevují bezpečnostní díry v programech (v příloze). Všich-
ni organizátoři mají na papíře napsané přesné časy, ve kterých se jednotli-
vé díry objevují (musí tedy mít velmi dobře sychronizované časy, například 
tak, že jeden z organizátorů pravidelně každou minutu zapíská). 

Pravidla pro Organizátory
Jakmile se objeví díra, oznámí to hlavní organizátor a zapíše čas obje-

vení díry na seznam děr na centrále. Zároveň organizátor, který zodpovídá 
za program, ve kterém se objevila díra, udělá na karty všech uživatelů jed-
no prázdné kolečko symbolizující nezáplatovanou díru (díry, které se obje-
vily na jiných programech, může ignorovat). 

Na centrále jsou kromě seznamu všech bezpečnostních děr také dvě kar-
tičky („klíč“) pro každého uživatele. Na kartičce je písmeno uživatele. Jednu 
kartičku navíc (svého písmene) má každý uživatel na začátku hry u sebe. 

Hra trvá přesně 30 minut. 

Pravidla pro Hackery
Hacker se nejprve musí zmocnit klíče uživatele, kterého chce napadnout 

tím, že ho doběhne a dotkne se ho (při vysvětlování pravidel zdůrazníme 
bezpečnost). Uživatel je povinen vydat mu klíč, pokud ho má.

Pak doběhne na místo zvoleného programu, organizátorovi na stanoviš-
ti ukáže klíč uživatele. Organizátor vydá tolik „bodů“, kolik nezáplatovaných 
děr daný uživatel má. Zároveň do tabulky onoho uživatele napíše stejný po-
čet „trestných bodů“.
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Hacker se po každém útoku musí vrátit na centrálu, kde musí vrátit klíč.
Na stanovištích a nejméně 5 metrů kolem centrály je ochranná zóna, kde 

hackeři nesmí útočit na uživatele.

Pravidla pro Uživatele
Uživatel vyběhne z centrály ke zvolenému programu, který chce zápla-

tovat a snaží se, aby ho po cestě nedoběhl hacker. Pokud ho doběhne hac-
ker, musí mu vydat svůj klíč a vrátit se do centrály pro nový (pokud tam už 
žádný není, čeká, až se nějaký vrátí).

Jakmile doběhne se svým klíčem na místo stanoviště, přeškrtne organi-
zátor všechny díry, které má daný uživatel nezáplatované - tím je zazápla-
toval.

Uživatel se po každém záplatování musí vrátit na centrálu.

Konec hry
 — Z hackerů vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.
 — Z uživatelů vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů.
 — Hra má tedy dva vítěze.

Variace
Hru lze zkrátit, na kurzu nám přišla optimální délka 20 minut. S časy děr 

lze libovolně experimentovat.

Otázky k reflexi
Aktivita nevyžaduje reflexi.

Zkušenosti z LOL
Pravidla, ač nejsou složitá, vyžadují strukturované a  pečlivé vysvětle-

ní, aby bylo zřejmé, že všichni je před aktivitou chápou. Měli jsme poměrně 
velkou potíž vysvětlit princip klíčů - kdy je nutné je odevzdat, kde vzít nové 
a podobně. U samotné hry jsme dodatečně zjistili, že pravidlo o ochranné 
zóně (nejméně 5 metrů) je zcela kritické, jeho nezavedení disbalancuje hru 
(hackeři prostě čekají u centrály, až se někdo vrátí). Doporučujeme proto 
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zavést ochrannou zónu výrazně větší, aby uživatelé měli možnost přes „blo-
kádu“ hackerů do centrály proběhnout.

Přílohy na CD
 — diry.doc - Časy jednotlivých bezpečnostních děr v minutách (v někte-
ré minutě se může objevit u jednoho programu i několik děr) 
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Hledej a (ne)najdi

Čas aktivity 1,5 hod + reflexe

Čas přípravy 10 člověko-hodin

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 2/2/1

Prostředí Bezvětrné, osvětlené, nejlépe místnost

Doba konání nezáleží

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 3/3

Počet účastníků Neomezeně, limitováno pouze prostorem

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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Stručná anotace
 — Neobvyklá akčně-taktická hra zahrnující týmovou práci i malé morál-
ní dilemátko.

 — Aplikace a diskuse poučky „Kdo má informace, má moc“ a ukázka ga-
tekeepingu. 

Materiál
 — nastříhané a tříděné otázky + další slova (Cca. 500 ks)
 — PC se sluchátky, malými reproduktory / MP3 přehrávače (10-12 ks)
 — projektor
 — promítací plátno
 — motivační znělka (Riskuj, Milionář) 
 — flipchart
 — notebook/pc pro prezentace a kontrolu (2 ks)
 — desky s „lepíky“ na papírky (pro každý tým)
 — černý make-up
 — kostky ledu 

Motivace
Soutěžní atmosféru by mohla navodit nějaké scénka z Riskuj nebo Chce-

te být. Rádi bychom účastníky orientovali na znalostní soutěž, aby se vlast-
ně vůbec nezaobírali tím, co hledají, ale snažili se co nejrychleji odpovědět.

Popis
Soutěž mezi týmy „vyhledávačů“ o několika kolech. Účastníky rozdělíme 

do týmů po 4, do smyšlených vyhledavačů - např. Štroodle, Poodle, Nood-
le, Rooble, Booble, Toodle. Jejich úkolem je, za určený časový limit na kolo, 
vyhledat co nejvíce „uživatelských“ požadavků na vyhledávání, které se ob-
jevují na  centrálním display/flipchartu. Otázky z  flipchartu tedy simulu-
jí požadavky na vyhledávání „v reálném čase“. Hledají v nepřehledné hro-
madě papírků s natištěnými slovy, rozházené po zemi (otázky jsou kladeny 
tak, aby na něj 100% šlo nalézt odpověď ve vytištěných papírcích). Na kaž-
dém papírku je jedno slovo a jejich cílem je co nejrychleji sestavit z naleze-
ných slov odpověď, připevnit (žvýkačkové lepíky) slova na papír ve správ-
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ném pořadí, přidat k nim číslo otázky a doručit ji k centrálnímu pultíku. Jak-
mile je odpověď doručena, nebo vyprší časový limit pro vypracování otáz-
ky, otázka je stažena. Pro zvýšení soutěživosti je vhodné přidat tabuli s prů-
běžným skóre.

Kritéria výhry:
 — vítězí tým, který dosáhne bodové dominance na nejvíce kontinentech
 — za každý kontinent se body počítají zvlášť
 — v případě shody se započítává počet zodpovězených otázek, pokud 
nepomůže ani to, následuje rozstřel další otázkou

Je důležité si uvědomit, že nejde o vědomostní soutěž! Vypracování otá-
zek slouží jen jako náplň, ne cíl. Ideální by bylo, aby před posledním kolem 
bylo co nejvíce týmů vyrovnaných (každý tak ještě může vyhrát) a také tak 
coby „uživatel“ - instruktor rozhodovat při spornějších variantách odpově-
dí, které týmy přinesou.

Pravidla pro týmy:
1. počet členů dumajících nad otázkou/hledajících/skládajících je 

na týmu
2. každý člen u sebe může mít právě jeden papírek
3. pokud se papírek se slovem nehodí, lze jej vrátit zpět do hromady, 

ale není možné jejich odkládání stranou apod. Je tedy možné mít pa-
pírek buď:

 — připevněný na odpovědním archu 
 — právě jeden u sebe, v tom případě ale už není možno vyhledávat
 — na hromadě 

Body se započítávají za každou správně zodpovězenou otázku. Otázka 
musí být odevzdána se správnými slovy a ve správném pořadí, v opačném 
případě musí být hráči bez milosti vykázáni, minimálně na konec fronty.
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Průběh hry

1. kolo
Uprostřed místnosti je rozsypaná hromada bílých, neoznačených papír-

ků se slovy. Na flipchartu/plátně postupně odhalujeme otázky (číslo + její 
znění, přibližně každou minutu jednu, ze začátku pustíme do oběhu ales-
poň 3 nebo 4), tzn., že otázky se na plátně neustále posouvají, něco jako 
na nádraží seznam vlaků. Každá otázka může být zodpovězena tedy jen jed-
nou. Otázek na kolo 15 + 10 rezervních. Za každou dobře a včasně zodpo-
vězenou otázku získává tým 1 bod. V prvním kolem se soutěží pouze o re-
gion Evropy. Pro zvýšení chaosu můžeme nechat nepoužité papírky s odpo-
věďmi ležet na ploše.

2. kolo
Kolo probíhá obdobně, jen je kratší a otázky jsou vědomostně mírně ná-

ročnější. Otázek je 20 + 5 rezervních, u každé otázky je navíc vyznačen kon-
tinent, ke kterému se otázka počítá. Za každou správnou odpověď tým zís-
kává 2 body. Otázky jsou tentokrát na papírcích, jež jsou barevně označené 
nebo tištěné na barevné papíry - např. podle druhu odpovědi: zeměpis, da-
tum, název díla, vlastní jméno apod. 

Vyhledávače jsou personalizovány a každý, kdo chce přinést odpověď 
za jednotlivý kontinent, musí být náležitě oděn: (pro větší fotogeničnost) 

 — Antarktida - musí mít u sebe alespoň 3 kostky ledu
 — Afrika - černý make-up na tváři
 — Asie - při odevzdání odpovědi se klaní v předklonu s rukama v pro-
sebném gestu

 — Severní a Jižní Amerika - má pod trikem polštář simulující jeho otylou postavu
 — Evropa - je neustále v  poklusu, dívá se na  hodinky (musí je mít 
na ruce!) a tváří se nerudně

 — Austrálie - přiskáče klokaními skoky. Řešení musí vyndat z kapsy.

Tj. pokud donesu správnou odpověď za Afriku, ale nemám černý make-up 
na tváři (min. jeden člen týmu), nemohu odpověď odevzdat. Podobně i ve 4. kole 
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3. kolo - katalogizuj!
Inspirováno Midomi.com. Ve třetím kole probíhá zadávání podle zcela ji-

ných pravidel - je třeba připravit k použití alespoň 10-12 počítačů/Mp3 pře-
hrávačů se seznamem skladeb očíslované 1-71 (cca. 50-60 co nejznámějších 
kousků, seznam k inspiraci naleznete v příloze). Zástupci vyhledávačů při-
cházejí ke zdrojům hudby volně a odběhávají hledat části názvů skladeb 
v hromádce, která je tentokrát tříděná podle doby vzniku skladby (např. 
červené papírky - před rokem 1950, modré 1950-70, …). Za správně zodpo-
vězenou skladbu 3 body. O správnosti názvu opět rozhoduje „uživatel“, in-
struktor. Podle obtížnosti skladeb můžeme uvážit vyvěšení jednoduchého 
seznamu skladeb (jen interpret a název) někam na zeď (pochopitelně ne 
ve stejném pořadí jako jsou písničky!). Tak se také bude nejlépe evidovat, 
které skladby jsou již vyřešené.

Poslední kolo
Poslední kolo má opět mírně jiná pravidla než první a druhé kolo, a je co 

se týče cílů aktivity nejpřínosnější, provede-li se dobře. Vybrané kontinenty 
dostanou speciální omezení na vyhledávání, např. Evropa nesmí kvůli poli-
tické korektnosti používat slova jako Eskymáci (ale Inuité). Za každou plně 
zodpovězenou otázku přináleží týmu 5 bodů.

Požadavky na týmy, resp. kontinenty, např:
 — Ameriky - za každou odpovědí musí být slovo brambora na samostat-
ném papírku. Letos je v Americe nadbytek brambor a producenti se 
tak na ně snaží dělat reklamy.

 — Afrika - kvůli častým nepokojům jsou vlády nuceny přerušovat připo-
jení k internetu, takže je z praktického hlediska možné odpovědi ode-
vzdávat v pevně daných intervalech – 1 min možno/1 min nemožno. 

 — Evropa - v žádné variantě odpovědi se nesmí objevit odkaz na národ-
nostní menšiny či státní příslušnost, tyto výrazy jsou diskriminují-
cí, obyvatelé EU se označují zkrátka jako Evropané, francouzské sýry 
jako Evropské apod. (tj. při požadavku na vyhledání sýrů z kontinen-
tu Evropa nehledám „Olomoucké syrečky“, ale „Evropské syrečky“).
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Tyto požadavky na týmy klademe, abychom dosáhli cíle aktivity – nená-
padně účastníky dostat do situace, kdy jim k výhře pomůže ovlivnění obsa-
hu odpovědi a zároveň, kdy si tuto situaci nemusí uvědomit. Pokud na to 
budou poukazovat, slouží zájmům aktivity odehrát odpověď do autu a ne-
zdůrazňovat princip, např. s  odkazem na  to, že „taková jsou pravidla“. 
Po skončení 4. kola a vyhlášení výsledků objasnit princip při reflexi, nebo 
nechat účastníky, aby na něj přišli.

Časté otázky
 — Kolikrát jsou odpovědi „v balíku“? Minimálně každé slovo do odpovědi 2x
 — K čemu slouží žolík? Nahrazuje jedno libovolné slovo

Otázky k reflexi
 — Vnímali jste v poslední části změnu charakteru otázek?
 — Máte pocit, že situace, kterou jsme nastolili, je reálná?
 — Lze nějak umenšit riziko toho, že bychom o gatekeepingu nevěděli?
 — Nakolik důvěřujeme výsledkům z internetu?

Zkušenosti z LOL
Tuto aktivity jsme na LOL stihli odzkoušet bohužel jen v rychlosti a ne-

zbyl žádný čas na reflexi. Podcenili jsme přípravu a kvůli opomenutí jsme 
neměli správně připravené otázky do 3. kola. V reflexi bychom si tedy mu-
seli připravit půdu krátkým teoretickým úvodem, např. o gatekeepingu. Ak-
tivita je poměrně náročná na přípravu, ale je velmi chytlavá, podporuje sou-
těžení a podle mého má na reflexi velký potenciál. 

Přílohy na CD
 — seznam písní
 — prezentace výsledků kontinentů
 — papírky k vytištění
 — seznam otázek
 — loga vyhledavačů
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Hry s textem

Čas aktivity 60 minut

Čas přípravy 0 minut

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/2/1

Prostředí Místnost

Doba konání Kdykoli

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 1/1

Počet účastníků max 24

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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Stručná anotace
Účastníci poznají skutečný „netspeak“ a zamyslí se nad významem sma-

jlíků v textové komunikaci.

Cíle aktivity
Účastníci se dozvědí co je to „netspeak“, kde vznikl a pár zajímavých in-

formací k němu.
Účastníci se pobaví společně o tom, jak kdo vnímá neverbální signály 

v textové komunikaci a jaká je jejich obsahová konzistence.

Materiál
 — Papír a tužku pro každého.
 — V případě prezentace projektor a plátno.

Motivace
Internet je v první řadě komunikační médium. Proto vznikl, proto se tak 

masově rozšířil a proto se dnes bez něj lze jen výjimečně obejít. Samotná 
komunikace se ale na internetu mění – něco nám neumožňuje, něco nao-
pak umožňuje navíc. Díky internetu se začal jazyk (a to zejména angličtina) 
vyvíjet „internetovým“ směrem. Zároveň velký nedostatek neverbální komu-
nikace začali lidé nahrazovat nejrůznějšími symboly – smajlíky. Kde vznikl 
Leet a jaký význam mají smile?

Popis
Každý dostane papír a tužku. Po krátkém teoretickém úvodu instrukto-

ra zaměřeném na vhled do historie a vývoje „netspeaku“ promítne instruk-
tor na  plátno relativně obyčejnou větu bez jakéhokoli kontextu. Věta je 
na závěr opatřena smajlíkem. Otázka na účastníky zní, jak vnímají význam 
té věty? Co v nich přidaný smajlík vyvolává za významy? Každý si udělá 
o svém dojmu kratičkou poznámku na papír a následuje kolečko, kde kaž-
dý řekne, jak větu a smajlíka vnímal. Takto se celý cyklus opakuje s několi-
ka nejrůznějšími (ale běžnými) smajlíky – věta většinou pokaždé získá tro-
chu jiný význam a téměř nikdy se všichni na významu neshodnou. Z toho-
to příkladu tedy vyplyne obvykle zajímavá diskuze.
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Na závěr instruktor shrne výstupy z diskuze a příp. ještě doplní několi-
ka teoretickými informacemi.  

Časté otázky
 — Ale to přeci záleží na kontextu té věty, která tam je!
Ano to je pravda. Tato věta kontext nemá.

Otázky k reflexi
 — Jak na vás tato věta působí? Jaký význam/pocit pro vás jí dává sma-
jlík na konci?

 — K čemu lidé smajlíky používají?
 — Kdy může být jejich záměr úspěšně dosažen a kdy narazí na nepo-
chopení? 

Zkušenosti z LOL
Téma smajlíků a akronymů je velice zajímavé, pro účastníky přitažlivé 

a bohaté. Tato aktivita se ho jen lehce dotkla, ale narazili jsme na veliký zá-
jem a zapálenou diskuzi. Doporučujeme tomuto tématu věnovat více času 
a aktivitu více rozpracovat pro delší časový rámec. Zejména pak téma ne-
tspeaku a akronymů je vděčné na aktivitu akčnějšího typu, než je sezení 
v kroužku.

Přílohy na CD
 — Orientační přehled smile (jakýsi z netu) – pro ilustraci
 — O|rientační přehled akronymů (wiki) – pro ilustraci
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I.T.E.R.

Čas aktivity 120 minut

Čas přípravy 120 minut

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 2/4/1

Prostředí

Tolik místností / oddělených prostor s interne-
tem a počítačem, kolik je účastníků. (na LoLu 
hrála vždy polovina účastníků – tzn. 12 míst-
ností, 12 počítačů)

Doba konání Kdykoli ale přes den (za světla – kvůli lanům)

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 4/3

Počet účastníků Cca 24

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší
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Stručná anotace
Účastníci řeší fyzicky i technicky náročný úkol – dynamix – prostřednic-

tvím internetové komunikace v reálném čase. 

Cíle aktivity
 — Účastníci si zažijí pocit intenzivní týmové spolupráce přes chat.
 — Účastníci vyzkouší jaké výhody a jaká omezení čistě textová komuni-
kace v reálném čase přináší. 

Materiál

Indoor část
 — dopisy se zadáním (podle počtu účastníků)
 — počítače pro chat orgů s účastníky  
 — počítače s internetem a nainstalovaným funkčním chat komunikátorem 
(každý účastník jeden)

 — vajíčka (4ks) 
 — provázek / klubko (2ks)
 — špejle (balík)
 — papíry A4 (20ks)
 — izolepu (2ks)
 — papíry A3 (10ks)
 — stopky (3ks)

Outdoor část
 — vhodné stromy 
 — lana 10-15m (2-3ks)
 — 3 klády přivázané ke stromům / cca 2-3m
 — kruhy cca 1m v průměru (ohnuté svázané proutky/ pneumatika cyk-
listického kola / smotaný drát) (2–3ks)

 — provázek na uchycení kruhů (2ks)
 — přenosné rádio s motivační muzikou v průběhu (1ks)
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Motivace
Na začátku se uspořádá vědecká konference, kam jsou účastníci přizvá-

ni. Účastníci si sednou do kruhu, před sebou mají stojačku na jméno (nepo-
psanou) a fixu. U prezentačního stolečku stojí uvaděč, který na úvod dělá 
prezenci. Čte postupně nejroztodivnější názvy zemí (Uganda, Bangladéš 
apod.) a ptá se, jestli vědec dané země dorazil. Účastníci by měli pochopit, 
že se mají k jednotlivým zemím dle své chuti hlásit. Když se nahlásí, jsou vy-
zváni, aby si napsali na cedulku své jméno. 

Konference je zahájena. První příspěvek má světoznámý vědec …(in-
struktor), který na vlastní kůži provedl experiment, během kterého něko-
lik let komunikoval pouze přes internet a odstřihl se od jakéhokoli fyzické-
ho kontaktu s lidmi (hledal řešení pro vědce z chudých zemí). Hlavní závěr 
jeho výzkumu je, že dlouhodobá samota u internetu nemá na člověka vůbec 
žádný vliv (což je zcela evidentní z projevu vědce :-D). Po té jednotliví věd-
ci obdrží úvodní dopis a rozletí se zpátky do svých zemí - místností s na-
startovaným počítačem. 

Popis
Každý účastník sedí ve své místnosti se svým počítačem a chatem. Na zá-

kladě instrukcí komunikuje s ostatními. Na chodbě sídlí centrála – instruk-
tor bedlivě sledující chat a reagujícími na dotazy hráčů. Účastníci jsou roz-
děleni do týmů (cca po 6 lidech), každý tým má svůj zvláštní chat (=> v jed-
nom chatu jsou vždy a pouze lidé z jednoho týmu).

Po chvíli, co začnou účastníci komunikovat na chatu, vytipuje centrá-
la nejméně aktivního hráče z každého týmu a  jemu doručí do pokoje zá-
kladní vybavení týmu – vajíčko.  Po ruce má dva další instruktory – jeden 
představuje HELPDESK a druhý zásobovače. HELPDESK instruktor okamži-
tě řeší technické problémy v případě, že některý z účastníků otevře dveře 
své místnosti a nahlas řekne „helpdesk“. Nejčastěji jde o nefunkčnost soft-
ware apod. Zásobovač pak roznáší na určená místa objednaný materiál od 
účastníků (úkoly mu sděluje instruktor sedící u chatu jako centrála). Akce je 
podkreslena ambientní, nerušivou technicistní muzikou (industrial). Cent-
rála dohlíží na dodržování pravidel, které mají účastníci v dopisech (formu-
lace požadavků na centrálu do chatu, objednávání materiálu, létání z míst-
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nosti do místnosti, záchod apod.). Zároveň pro dynamiku hry je přínosné, 
když centrála píše do chatu impulzy z dalších týmů (Př: první nákup zreali-
zován, druhý tým realizoval velký nákup, středisko iter pronajmuto apod.).

Ve chvíli, kdy si některý tým objedná pronájem střediska ITER, jeden z in-
struktorů stopne čas a vyrazí s týmem k připravené aktivitě v nedalekém 
lese. I zde je vhodné pro umocnění atmosféry mít k dispozici podkres hud-
bou (doporučujeme agresivnější napínavou muziku).

Po té, co splní obě skupiny úkol (nebo se o splnění pokusí) následuje 
pauza, po pauze reflexe. Doporučený čas hry je cca 2h na online část, 1h 
na reflexi.

Zadání pro účastníky lze nalézt na přioženém CD.

Časté otázky
 — Jsme všichni v tomto chatu ze stejného týmu? Ano.
 — Můžu jít na záchod? Ano, ale vždy jen jeden člověk může být na zá-
chodě.

Otázky k reflexi
V reflexi je velice přínosné jet po jednotlivých specifikách chatové ko-

munikace.
Otázky:

 — V čem bylo domlouvání jiné, než tváří v tvář?
 — Bylo v něčem nepříjemné?
 — Bylo v něčem naopak lepší?
 — Kde myslíte, že je efektivní podobný způsob komunikace využít?
 — Jaká vás napadají vylepšení, zefektivnění komunikace po chatu?

Zkušenosti z LOL
Velikým oříškem pro nás se stalo technické zajištění aktivity. Využívali 

jsme dvanáct notebooků připojených přes wifi a komunikaci jsme zajišťova-
li prostřednictvím IRC. Bylo složité odladit všech dvanáct počítačů tak, aby 
bez problémů fungovali: chat běžel, nepadal, neodpojoval se a navíc se pří-
slušné pokoje přihlašovali do příslušného chatu (každý tým musel mít svůj 
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a právě jeden chat). Jiné možnosti komunikace než nabízené nikdo nevyužil 
a ani to nebylo technicky vhodné – reálně by pro účastníky bylo příliš složi-
té něco jiného zprovoznit. Bezpodmínečně doporučujeme před ostrou hrou 
techniku vyzkoušet. Dále doporučujeme využít nějaký obecně známý a bez-
problémový nástroj – icq, skype apod. V těchto případech je problémem ná-
ročná instalace a horší ovladatelnost ze strany centrály (př. podmínka jed-
noho chatu pro každý tým, potřeby mnoha nových registrovaných účtů 
s emaily apod.).

Přílohy na CD
 — Úvodní dopis účastníkům
 — Zadání lanové části
 — Fotografie ITERu postaveného na LoLu
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Má sociální síť

Čas aktivity

celkem 2 hodiny 15minut: 
45 minut procházka životem 
60 minut vytvoření koláže 
30 minut reflexe

Čas přípravy:
30 minut tisk a rozvěšení lokací  
na procházku životem 
15 minut příprava výtvarných potřeb

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/3/1

Počet účatníků: do 15 osob

Prostředí uvnitř nebo za pěkného (nevětrného) poča-
sí i venku

Doba konání oddychová aktivita, vhodná po fyzické zátěži

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 1/1

Hodnocení náročnosti
1 — nejlehčí
5 — nejtěžší



118

Našel jsem ty, o kterých jsem nevěděl. Ne, že bych je neznal, ale netušil 
jsem, čím jsou pro mě důležití.

Stručná anotace
Aktivita o tom, co je moje (on-line) sociální síť a její výtvarné ztvárnění.

Cíle aktivity
Vytvoření mapy své sociální sítě a zamyšlení se nad její podobou 

Materiál
výtvarné potřeby, pro každého velký kus balícího papíru a  štůček post-it 

(žluté lepíky, nejlépe se osvědčila velikost 5x4 cm)

Motivace
Pochopit a popsat svou sociální síť. Každý v ní může najít někoho, koho 

doteď příliš nebral v úvahu, ale hraje v jeho síti zásadní roli.

Popis
Aktivita má dvě části: procházku životem, při které účastníci shromáždí 

seznam osob ve své sociální síti, druhá je pak ztvárnění sociální sítě.

Obecně:

Kdo do sítě patří?
Kdokoliv, s kým jsme v aktivní komunikaci skrze Internet. Hledáme tako-

vé lidi, se kterými jsme byli v kontaktu skrze Internet v době od Vánoc. Ta-
kový kontakt je vzájemný a osobní. Tedy nepočítáme lidi, se kterými jsme si 
např. vyměnili zpracované státnicové otázky, nejde o lidi, kterým jsme po-
slali hromadný email (např. jako pozvánku na narozeniny) a za komunika-
ci také v tuto chvíli nepočítejme to, že vyvěsíme status na FB zeď, čímž po-
tenciálně oslovíme všechny v našich kontaktech. 

Vazby mezi známými už budeme vytvářet podle méně přísného krité-
ria. Protože nemůžeme přesně vědět, jak to mají se vzájemnou komunikací 
naši kamarádi mezi sebou, budeme se alespoň snažit tipnout, jestli se mezi 
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sebou znají natolik, aby se vzájemně zařadili do přátel a vyměnili si něja-
kou zprávu.

Nejprve nechte chvíli na napsání těch kontaktů, které si účastníci vyba-
vují již nyní. Poté nechtě účastníky rozejít se mezi stanoviště a každého na-
psat jeden velmi krátký příběh k některému z nich o tom, jak potkal svého 
kamaráda z daného prostředí.

Procházka životem
Cíl: Shromáždit seznam jmen, která zahrnu do sítě. Tento seznam by 

měl být pokud možno co nejkomplexnější.
Jak: Účastníci se pohybují mezi stanovišti, každé se váže k nějakému ob-

dobí v jejich životě, nebo nějakým specifickým skupinám. Místa jsou 
připravena tak, aby navedla hráče na jména.

Průběh
Účastníci se volně pohybují mezi stanovišti.  Každé stanoviště má jedno 

hlavní označení a své motto.  Stanoviště má svá podstanovišťátka, která by 
měla hráče navést na úplně konkrétní vzpomínky na konkrétní lidi. Ve vý-
sledku by tak neměli nikoho minout. 

Hráč na každém stanovišti může nechat vzkaz ostatním, co mu pomohlo 
vzpomenout si na nějakou osobu nebo zmíní nějakou situaci, které by moh-
la být pro ostatní návodná. 

Každé stanoviště s sebou také nese určitý způsob komunikace a/nebo 
pohybu, který musí hráč naplňovat až do chvíle, než dojde na jiné místo, 
kde zase přejme jiný styl komunikace a/nebo pohybu. Jména lidí píše na le-
píky, ty čas od času přelepí na svoji plachtu.

Pravidlo anonymity: Je třeba zdůraznit, že každý kreslí svou síť pou-
ze pro sebe a pokud nebude chtít, nikomu ji nemusí ukazovat. Při tvorbě 
požádejte hráče, aby se věnovali pouze své síti.Jména na papírky je dobré 
psát tak, aby sám účastník poznal, kdo je osoba zaznamenaná na papírku.  
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Tvorba sítě:
Cíl: Ztvárnit svou síť.

Papírky každý nalepí na plachtu papíru tak, aby vytvořily skupiny osob, 
které mezi sebou mohou komunikovat. Každou skupinu by měl nějak ztvár-
nit, přikreslit spoje mezi skupinami, ale také to, kdo se např. v rámci jedné 
skupiny nezná, atp.

Výsledkem je velká koláž s  jedinečnou „mapou vztahů“, kde jednotlivé 
skupiny jsou různě propojeny vzájemnými kontakty. Na tvorbu nechte do-
statek času, aby se účastníci mohli plně ponořit do své sítě a zamyslet se 
nad jejími vztahy.

Dodatek - Analýza sítě:
Jako další krok je možné doplnit aktivitu o analytickou část. Na Interne-

tu je k dispozici množství programů pro analýzu sociálních sítí. Doporuču-
jeme využít program UCINET37. Každý účastník si přepíše svou síť do mati-
ce vztahů (to zabere asi 30-45 minut, podle velikosti sítě). Ideálně pak kaž-
dý účastník analyzuje na vlastním počítači svou síť podle instrukcí instruk-
tora, hledá např. osoby s nejvyšší centralitou, může se podívat na grafické 
zobrazení své sítě atp. (záleží jen na tom, co vše chce vedoucí aktivity uká-
zat). Během aktivity doporučujeme mít k dispozici instruktora, který bude 
řešit problémy jednotlivých účastníků.

Variace
Sítě např. pracovních kontaktů, nebo snahu pojmout celou sociální síť 

(je dobré ji vždy přesně vymezit, jinak velmi narůstá).

37  Program je volně ke stažení na 60 dní zde: http://www.analytictech.com/ucinet/. Na strán-
kách je také podrobný manuál. Je nezbytné, aby se s programem vedoucí aktivity podrobně pře-
dem seznámil. Bude to trvat několik hodin, ale z vlastní zkušenosti víme, že je to zábavné a ješ-
tě při tom zjistíte spoustu o vlastní sociální síti (což při vedení aktivity nikdy nestihnete).
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Otázky k reflexi
 — Překvapil vás někdo svou důležitostí ve vaší síti?
 — Chybí tam někdo? (U sítě on-line kontaktů budou často chybět rodina)
 — Jak velká je vaše síť?

Zkušenosti z LOL
Aktivita je pohodová a milá, ve skupině vládla velmi příjemná atmosféra. 

Velmi zajímavým „meziproduktem“ jsou krátké příběhy zaznamenané účast-
níky na jednotlivých lokalitách. Zhruba 3/4 svých kontaktů v síti byli schop-
ni vymyslet „z hlavy“, bez procházky. Sítě se spíše zaměřují na různé skupi-
ny, při analýze či reflexi je tak jejich význam nadhodnocený. Síla klíčových 
jednotlivců se může ztratit. 

Kde najít další materiály?
Většina odkazů je v teoretickém úvodu v kapitole Sociální sítě.
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Muž, který nebyl: nikdy, nikde

Čas aktivity

15 minut úvodní legenda a pravidla 
vyhradit dostatečný čas v průběhu kurzu  
na přípravy týmů 
prezentace 5 minut/tým

Čas přípravy 10 minut úvodní legenda 
30 minut příprava techniky před prezentacemi

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/4/3

Prostředí uvnitř

Doba konání v průběhu celého kurzu

Počet účastníků: alespoň 2 týmy po cca šesti lidech

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 2/2
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„Yes, We Can!“ – heslo prezidentské kampaně Baracka Obamy (2008)

Stručná anotace
Dlouhodobější aktivita, která se zaměřuje na  aktivaci sociálních sítí 

účastníků prostřednictvím komunikačních technologií.

Cíle aktivity
Aktivizace vlastní sociální sítě prostřednictvím komunikačních technologií.

Práce v týmu pod časovým presem.

Materiál pro každou skupinu
 — počítač připojený k Internetu s prezentačním SW  
(Powerpoint apod.)

 — SIM karta s kreditem 200Kč (1-2ks)
 — psací potřeby 
 — rekvizity pro prezentaci 
 — prezentační technika: projektor, počítač, reproduktory

Motivace
Při návratu skupiny se v okně objeví podivně vyhlížející mužík, upoutá 

na sebe pozornost a krátce vypráví o tom, že se dají udělat velké věcí, ape-
luje na účastníky, aby ho následovali, ale že důležité je, že tam stejně ne-
jsou. Svůj podivný zmatený výstup zakončí tím, aby přišli za ním, ale hlav-
ně: jako by tu ani nebyl.

Když přijdou do místnosti, přivítá je organizátor a oznámí účastníkům, 
že měli právě jedinečnou možnost spatřit muže, který nebyl: nikdy nikde. 
A přiblíží jeho výjimečnost:

„Tento muž, který nebyl: nikdy a nikde je svou tváří neznámý. Přesto 
znáte jeho četná díla. On je symbolem toho, že i náš malý impuls může způ-
sobit lavinu, epidemii, řetězec událostí, u kterého my sami nejsme“.

Dále je vhodné  Zařadit krátkou debatu o podobných aktivitách a poten-
ciálu komunikačních technologií v tomto směru.
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Popis
Každé družstvo má v průběhu kurzu za úkol vymyslet a realizovat akce, 

které se nikdo z týmu přímo nezúčastní (tj. účastní se jejich známí a kama-
rádi, známí známých, náhodní uživatelé sociálních sítí atd.). Akce se musí 
uskutečnit do posledního večera, kdy proběhne prezentace. Na představe-
ní výsledků mít každý tým 5 minut, jejichž součástí musí být autentické zá-
znamy z akce. 

V průběhu kurzu vyhraďte každý den cca hodinu na přípravu.  Hodina 
by měla následovat po oznámení pravidel, plus další hodinu by měli mít 
před samotnou prezentací. K přípravě mohou využít volný čas v průběhu 
kurzu.

Další pravidla:
 — K  telefonování mohou použít pouze kartu, kterou dostali (přijímat 
hovory na své telefony mohou, pokud jim někdo na jejich číslo volá) 
/důvod: sjednocení startovních podmínek, omezit nutnost vlastních 
investic/.

 — Oni sami nesmí nijak finančně do akce investovat /důvod: v aktivitě 
jde o aktivaci sociálního kapitálu, nikoliv o to, kdo je ochoten např. 
nabídnout nejlepší cenu za účast/.

 — Akce se nesmí přímo účastnit, ani v ní hrát významnou vůdčí roli.
 — Akce se musí zúčastnit lidé, kteří se vzájemně neznají /důvod: zapo-
jit celý tým/.

 — Na prezentaci je 5 minut /důvod: delší prezentace je zbytečně „roz-
plizlá“, je třeba vybrat to důležité/

 — Hodnotí se společenský dopad akce, originalita, smysluplnost, počet 
zapojených účastníků, dodržení délky prezentace.

 — Co účastníkům akce slíbí, musí dodržet (např. anonymita, nezveřej-
ňování fotografií z akce, atp.) Nesmí kohokoliv jakýmkoliv způsobem 
poškodit. 
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Závěrečné vyhodnocení proběhne ke konci akce. Je třeba mít předem 
připravenou prezentační techniku a každým tým musí mít předem vyzkou-
šenou funkčnost prezentace (je třeba vyhradit jednoho organizátora pou-
ze na práci s technikou).

Je udělena cena diváků a cena odborné poroty.

Otázky k reflexi
Reflexe by měla nejprve proběhnout v jednotlivých týmech, až násled-

ně dohromady.

 — Jak bylo složité vymyslet dostatečně chytlavé téma? Podařilo se to?
 — Jaká akce měla největší sociální dopad?
 — Jaká byla spolupráce v týmu? Jak jste si poradili s časem?
 — Jak bylo složité aktivovat vaše sociální sítě? 
 — Kdo je opravdu muž, který nebyl: nikdy nikde? Jak probíhají podob-
né sociální akce ve velkém formátu? Stojí za nimi někdo nebo jsou 
opravdu spontánní?

Zkušenosti z LOL
 — Účastníci v zásadě připravili dva typy akcí: buď zcela virtuální (např. 
skupina na Facebooku) nebo reálné (setkání osob za určitým úče-
lem). 

 — Je potřeba vyhradit jednoho organizátora, který bude vědět, co kte-
rá skupina připravuje, odpovídat dotazy k pravidlům a případně mo-
tivovat nebo upozorňovat na pravidla (např. že musí splnit vše, co 
slibují).

 — Příprava akce občas narušovala jiné části programu, zvláště ty, které 
probíhaly u počítačů (nakonec jsme řešili tuto situaci odpojením po-
čítačů od internetu v průběhu jiných aktivit, bylo-li to možné).

 — Je třeba mít předem připravené a odzkoušené funkční prezentace. 
 — Lpěte na dodržování časových limitů.
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Kde najít další materály?
 — Gladwell, Malcolm (2006): Bod zlomu. Praha: Olympia.
str. 17: Zákony epidemického šíření informací: zákon malého počtu 
(stačí jen málo lidí k šíření konkrétní informace), faktor chytlavos-
ti (zda má informace potenciál se šířit), síla kontextu (co má vliv 
„zvenčí“ na šíření informace)¨

 — Castells, Manuel (2009): Communication Power. New York: Oxford.
Detailní popis a rozbor různých sociálních akcí, které vycházejí „zdo-
la“, např.: Prezidentská kampaň Baracka Obamy, Hnutí proti globál-
nímu oteplování, antoglobalizační hnutí, reakce na teroristické úto-
ky v Madridu v r. 2004
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Nechal bych si nahrát

Čas aktivity 30 minut

Čas přípravy 0 minut

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/2/1

Prostředí Místnost

Doba konání Na začátku kurzu

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 1/1

Počet účastníků Cca. 24
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Stručná anotace
Účastníci se sbližují, seznamují, poznávají.

Cíle aktivity
Dozvědět se a ideálně i zapamatovat si jména všech účastníků. Pro lepší 

zapamatování doplníme ke jménu zajímavosti o každém.

Materiál
HardDisk s drátem (rekvizita)

Motivace
Je mnoho věcí, které bychom si přáli znát, vědět, umět. Ve virtuálním 

prostředí Matrixu není nic snazšího! Vzpomínáte na Nea jak se učil bojové 
sporty? Připojte se k nekonečné síti a nahrajte si to, co byste ze všeho nej-
raději měli ve své hlavě! Nic není nemožné. 

Popis
Sedí se v kruhu v místnosti a každý se představí a řekne jednu věc, kte-

rou BY SI CHTĚL NECHAT NAHRÁT do mozku jako v Matrixu. Každý účastník 
než se sám představí, zopakuje jméno a věc člověka před sebou. Po dokon-
čení prvního kolečka se znovu postupuje po kolečku a účastníci říkají, co 
je nejvíce zaujalo a kdo to říkal. (Např. Moc se mi líbil nápad Jany, která si 
chtěla nahrát do mozku, jak řídit letoun, protože by mě to nenapadlo.) 

Pozn. Je vhodné, aby zazněly znovu všechna jména a věci. Proto je dobré zavést pravidlo, že ne-
lze opakovat toho, kdo byl již zmíněn.

Zkušenosti z LOL
Při více lidech může být druhé kolečko zdlouhavé.
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On-line předakce

Čas aktivity
10h (idividuální) - Instalace virtuálního prostře-
dí Docebo, nastavení apod.2-3h týdně na udr-
žování, komunikace s účastníky apod.

Čas přípravy 2 hodiny

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/2/3

Prostředí

Online prostředí – mělo by splňovat: 
 
Uživatelské účty 
- základní profil (základní info, avatar atd.) 
- možnost zalogování dvou uživatelů z jedno-
ho IP 
- založený účet by měl potvrzovat administrá-
tor (pro přehled) 
 
Novinky
- zejména znění úkolů, materiály ke kurzu atd.

Prostředí

 
Diskuze – jednotlivá témata, úkoly, dražba 
apod. 
 
Wiki systém – možnost psaní příspěvků, rozví-
jení témat, které tam budou

Doba konání Před akcí

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 2/2

Počet účastníků Cca 24
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Stručná anotace
Navození atmosféry kurzu. Aktivita se skládá z  několika úkolů, které 

účastníci plní online před samotným kurzem. Tyto online aktivity se poté 
reflektují na kurzu.

Cíle aktivity
 — Vyzkoušet si vystupovat v online prostředí za svou pravou i falešnou 
virtuální identitu.

 — Srovnání vystupování lidí online a poté reálně na kurzu.
 — Účastníci dostanou zpětnou vazbu na své chování v online prostoru. 

Materiál
Internet, komunikační platformu, na které proběhne vlastní aktivita (fó-

rum nebo e-learningový systém), maily na všechny účastníky, dopisy

Motivace
Na začátku pošleme účastníkům dopis, vysvětlující smysl celé online pře-

dakce. (viz příloha na CD)

Popis

Fáze: Online 
 — V první fázi účastníci dostávají mailem dopisy, kde jsou úkoly, které 
mají plnit v online prostředí.

 — V prvním dopisu jsou dva úkoly. Nejprve si mají účastníci založit 2 
virtuální identity. První bude odpovídat jejich reálné identitě a dru-
há bude odlišná od jejich skutečné identity - bude tedy falešná. Další 
úkol je vybízí k tomu, aby se zapojili do diskuze o službách ve fóru.

 — Ve  druhém dopise následuje třetí úkol, který vybízí účastníky, aby 
se zapojili do dražby. Sami mají něco nabídnout a zároveň i usilovat 
o získání nějaké té věci. Majitel se rozhoduje, komu dát svou věc podle 
toho, jaký důvod uvede žadatel o věc, proč zrovna on by ji měl získat. 

 — Ve třetím dopise dostanou účastníci za úkol se více zkontaktovat s urče-
ným člověkem a domluvit si s ním, jak by měl vypadat jejichspolečný večer. 
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Fáze: Offline 
Účastníci na kurzu zreflektují online fázi a předají si navzájem vydraže-

né věci, které dražili online. Aktivita měla tři důležité reálné dopady na kurz:
 — V rámci úvodního večera proběhlo vyhodnocení soutěže (body získá-
vané za plnění úkolů a odhalování identit).

 — Veliká reflexe toho, jak se jim vystupovalo za pravou a za falešnou 
identitu, jakým způsobem fungovala komunikace, jak si představova-
li druhé lidi atd.

 — Společný večer – realizace naplánovaného společného večera s refle-
xí toho, jakým způsobem funguje intimita na internetu.

Otázky k reflexi 
(může být zapojena do aktivity Pravá či falešná virtuální identita) 

 — Jaké to pro vás bylo?
 — Jaké to pro vás bylo mít dvě identity?
 — Pod kterou identitou jste vystupovali častěji? Proč? 
 — Jak se promítla vaše pravá identita do vaší falešné?  
(vlastnosti, způsob uvažování...)

 — Měla vaše falešná identita nějaký vliv na vaše vystupování ve fyzic-
kém světě? (možné vyjádřit škálou ano-ne)

 — Dokázali byste přiřadit nějaký nick k určitému člověku na kurzu? Pod-
le čeho byste přiřazovali?

 — Co vás nejvíce bavilo ve virtuálním prostředí?  
(Co vás nejvíce zaujalo ve virtuálním prostředí?)

 — Chtěli byste se někoho na něco zeptat?

Zkušenosti z LOL
K celé aktivitě jsme využili prostředí Docebo, které plně splňovalo všech-

na potřebná kriteria. Z pohledu některých účastníků byl systém složitý a ze-
jména fakt, že každou registraci musel administrátor (do 24h) potvrdit tro-
chu komplikoval rozjezd aktivity. Ve výsledku jsme z širokých možností sys-
tému Docebo využili pouze diskuze, hodnocení úkolů a vyvěšování zadání 
úkolů na nástěnku – otázkou je, zda by nebylo jednodušší a uživatelsky pří-
větivější přiklonit k  nějakému mainstreamovějšímu nástroji (např. forum 
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phpBB apod.).
Narazili jsme na základní problém nízké motivace účastníků. V podsta-

tě jen málo z nich bylo ochotných věnovat příslušný čas plnění aktivit, díky 
čemuž se posouvali termíny, dál se ředila aktivita i těch aktivních a postup-
ně celá aktivita „umírala“. Z uvedených 7 plánovaných úkolů se zrealizova-
li pouze 1.,2.,3. a 7.. 

Jako přičiny špatného fungování aktivity jsme po diskuzi s účastníky od-
halili: problémy při registraci (nedostatečně rychlý administrátor, nutnost 
opakovaných registrací atd.), nízká motivace na začátku („kdybych věděl 
jak super věci máte nachystané, tak se zapojím víc“), málo „upozorňování“ 
na plnění úkolů ze strany týmu (tzn. lépe poslat zadání úkolu, několikrát 
připomenou, alarmovat konec termínu, vyhlašovat výsledky apod.). 

Přílohy na CD
 — Zadání 1. úkolu
 — Osobnostní dotazník pro 1. úkol 
 — Zadání 2. úkolu 
 — Zadání 3. úkolu 
 — Zadání 4. úkolu 
 — Společná charakteristika večera pro 4. úkol 
 — Individuální charakteristika večera pro 4. úkol 
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Obchodníci s webem

 

Čas aktivity 1. fáze hry: 60 min 
2. fáze hry: 210 min

Čas přípravy

75 minut  
(rozvěsit lístečky s IP adresami v lese, připravit 
provázky, nůžky, karabiny, připravit vizualizaci, 
úkoly pro jednotlivé služby)

Počet účastníků 15 - 24 (v našem případě 21)

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 2/4/2

Prostředí

I. fáze: v přehledném lese s velkým počtem 
stromů 
 
II. fáze: buď v místnosti / přednáškovém sále 
(spíše více místností na plnění úkolů nebo 
v přírodě - je nutno zajistit elektronickou vizu-
alizaci)

Doba konání přes den

Počet instruktorů  
(na hru/přípravu) 6/2

Alespoň jeden z instruktorů musí být schopen obsluhovat vizualizační program registrující IP 
adresy a obchodující se službami.
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Účastnice kurzu: „Historie internetu – velká včerejší hra – díky ní jsem si 
uvědomila a „zažila“, jak internet vznikal a jak se vyvíjel – skvělá myšlen-
ka – práce ve „virtuálních týmech“ – na vlastní kůži jsem si vyzkoušela ko-
munikaci a řešení problému čistě online. Propojení praxe a teorie – super.

Stručná anotace
Komplexní dvou-etapová soutěž. V první části zaměřená na fyzickou kon-

dici a paměť, v druhé části na strategické, obchodní a vyjednávací schop-
nosti. Každý soutěží za sebe, ale taktická a obchodní spolupráce s ostatními 
a vytváření účelových spojenectví je klíčové pro vítězství.

Cíle aktivity
1. Zprostředkovat účastníkům zážitkovou formou představu o vzniku 

internetové sítě.
2. Trénovat schopnost zapamatovat si (číselné) údaje i při fyzické zátěži.
3. Zapojit účastníky do hry jako jednotlivce, kteří samostatně obchodu-

jí, přesto však ke svému výdělku potřebují ostatní hráče. Uvědomit 
si synergický efekt spolupráce, být schopen uzavírat a měnit účelo-
vá spojenectví.

4. Uvědomit si cenu své práce a vyjednat si odpovídající podmínky spo-
lupráce s ostatními.

5. Využít optimálně čas – hra nabízí několik odlišných činností (kreativ-
ní práci, strategickou kalkulaci, obchodní vyjednávání, intelektuální 
úkoly) a je potřeba mezi nimi ekonomicky volit.

6. Vystavit účastníky pokušení sabotovat činnost ostatních v  situaci, 
kdy vidí, že nemají šanci na vítězství.

7. Umožnit účastníkům uvědomit si vznik internetových služeb z histo-
rického hlediska.

Materiál
 — nůžky (4x)
 — provázek pro každého hráče – provázek ideálně „sislový“ barevný, 
aby se netrhal (cca 64m provázku)



135

 — karabina či hák s gumičkou, aby si ji mohl navléknout na ruku pro 
každého hráče

 — lístečky s IP adresami na každý strom a připínáčky na uchycení ad-
res na stromy (cca 200ks)

 — židle, notebook, registrační software pro registrační místo 
 — lékárnička
 — projektor, plátno, notebook, software pro hru
 — formuláře registrace služby, poslání peněz ad. 
 — potřeby na jednotlivá stanoviště s úkoly (špejle, vajíčka, noviny, lepen-
ka, papír, provázky, knihy pro vyhledávání výskytu slov, šifry, papíry 
a pastelky na kreslení log, věty pro pantomimu ad. dle úkolů) 

Motivace
Klíčovou úlohou motivace před hrou je nejen navnadit účastníky, ale 

předat i alespoň základní povědomí o tom, co se bude dít, protože celá hra, 
použijete-li obě části (viz část Variace), je opravdu velmi komplexní. 

Hru můžeme uvést motivační scénkou na téma Dřevní doba Internetu. 
Odehrává se ve výzkumném středisku, kde Internet vzniká. Jeden z organi-
zátorů hraje vědce, ideálně takového toho zoufale roztržitého, nepraktické-
ho a pro běžný život nepoužitelného profesora v laboratorním plášti, který 
má právě vývoj první technologie Internetu na starost. Druhý organizátor 
hraje businessmana, elegantního chlapíka v obleku co je neustále busy, srší 
sebevědomím, vše chce hned, zajímá ho hlavně zisk a je značně americky 
pozitivní. Businessmana zajímá k čemu ta nová věc, ten Internet, je dobrý 
a hlavně jak z toho vydolovat peníze. Vědec je zase posedlý a nadšený tech-
nickými záležitostmi a pořád o nich mluví, a vůbec ale vůbec ho nezajímá 
praktické použití ani finanční zisk. Komický aspekt scénky pak může spočí-
vat v tom, že si každý mluví o tom svém a málo vnímá toho druhého. Busi-
nessman ale přesto nakonec dospěje k závěru, že Internet je zlatý důl, ale že 
v tom nemůže být sám a že si přivede schopné investory, kteří na tom také 
budou chtít zbohatnout. Účastníky aktivity. Do scénky také zkusíme nená-
silně dostat smysl obou etap hry – v první nutnost získat servery a v dru-
hé na nich pak optimálně, ve spolupráci s ostatními, provozovat Interneto-
vé služby tak, aby vydělaly co nejvíce peněz.
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Dále ale potřebujeme účastníky seznámit s  pravidly. Doporučujeme 
zkombinovat několik přístupů – vytištěná pravidla (která najdete v přílo-
ze) můžeme rozdat předem a pak je ještě zopakovat a dovysvětlit formou 
prezentace před hrou (prezentaci, kterou jsme pro to použili, také najdete 
v příloze). I při hře neustále opakujeme klíčové prvky pravidel.

Popis

Fáze hry
Hra má dvě fáze:
1. Fáze probíhá v dřevních dobách Internetu v roce 1970, kdy na počí-

tačích připojených do sítě v podstatě žádné služby neběžely. V této 
fázi lze získávat servery, nelze zakládat služby ani nelze nijak vydě-
lávat peníze.

2. Fáze probíhá od roku 1971 do roku 2020. V této fázi lze zakládat služ-
by a vydělávat peníze, ale získávání serverů je velmi drahé a proble-
matické.

Jak vydělat peníze
Peníze lze vydělat dvěma způsoby:
1. Založit Internetovou službu a vydělávat na tom, že služba běží a že 

jí používají uživatelé. 
2. Za nějakou protislužbu vyjednat u konkurenčního hráče, že hráči pe-

níze dobrovolně pošle.

Každá služba musí běžet na jednom nebo více serverech. Čím víc serve-
rů má, tím je služba výkonnější a tím víc vydělává peněz.

Slovníček
Server – na jednom serveru může běžet jedna (nebo žádná) služba. Ser-

ver má svou unikátní IP adresu. Server sám o sobě peníze nevynáší, to jen 
služba, která na něm běží.

Služba – běží na jednom nebo více serverech, vynáší peníze. Pět typů 
služby: e-mail, vyhledávač, chat, e-shop a sociální síť. Jiné služby v této hře 
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nejsou. Služba vydělává peníze, ale její založení něco stojí. Možnost založit 
konkrétní službu závisí na aktuální pokročilosti vývoje internetu.

Peníze – o ty ve hře jde. Lze je získávat v druhé fázi.

Průběh první fáze
V první fázi jde především o to získat co nejvíce serverů, aby bylo možno 

na nich pak v druhé fázi zakládat služby. Fáze probíhá v lese. Servery před-
stavují stromy, na kterých je přidělaný papír s napsanou IP adresou. IP ad-
resu má každý server (strom) jinou. 

Je možno pohybovat se jen po kabelech (provázek), bezdrátový Internet 
ještě nebyl. Na začátku hry bude natažen kabel páteřní sítě (provázek) mezi 
několika stromy. Do Internetu vždy hráč vstupuje z jednoho místa – cent-
rálního bodu (start), kde se připojí karabinou na kabel (provázek) a dál se 
smí pohybovat jen po kabelu. Z libovolného místa kabelu se ale můžete od-
dělit a natahovat kabel vlastní. Již natažené kabely může využívat kterýko-
li hráč, nemusí si tedy natahovat síť vlastní. Navazování kabelu (provázku) 
je možné v jakémkoli bodě, ale je třeba vždy udělat tři uzlíky, aby se prová-
zek nerozvázal.

Každý dostane svůj kabel (provázek), kouskovat ho však může pouze 
v centrálním bodu (nůžky nelze brát s sebou do Internetu). Jedním kabe-
lem je možno spojit pouze dva servery (nelze tedy vzít velmi dlouhý kabel 
– provázek a obejít s ním několik serverů – stromů najednou).  Na konci sítě 
(konec již navázaného provázku) hráč naváže vlastní připravený provázek 
k vybranému stromu s IP adresou, kde kabel přidělá. Kabel je nutno vždy 
zajistit 3 uzlíky. Pokud má hráč více připravených kusů provázku (kabelu), 
může navázat více stromů (severů) – vždy však dalším kusem provázku.

IP adresu si hráč zkusí zapamatovat a doběhne (již mimo kabely) na spe-
ciální místo zvané registrace, kterému nahlásí svou IP adresu a tím si zare-
gistruje server. IP adresa ale musí být kompletní, správná a zároveň si jí ne-
směl zaregistrovat někdo před vámi. Registrovat můžete i více IP adres na-
jednou (ale všechny si musíte správně zapamatovat).

První fáze hry trvá zhruba 30-45 minut, záleží na velikosti lesa, terénu 
a dynamice hry. 
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Průběh druhé fáze
Do druhé fáze vstupuje hráč s určitým počtem serverů (registrovaných 

stromů z první fáze hry). IP adresy už tu nehrají roli, důležité je jen počet 
serverů, které hráč vlastní.

Každý hráč má také (stejný) vstupní kapitál – množství peněz do začátku hry.
V druhé fázi je nejdůležitější ZISK! Peníze získá hráč provozem služeb, 

které budou aktuálně nejvíce využívané – dle statistiky reálného vývoje in-
ternetu.

Druhá fáze probíhá celkem 50 let – každý rok trvá 3 minuty herního času.
V druhé fázi mohou hráči dělat několik úkonů, všechny provedou tak, že 

odevzdají vyplněný formulář registrátorovi, který bude postupně úkony vy-
konávat v pořadí odevzdání formulářů.

Průběh druhé fáze je neustále znázorněn na projektoru, kde uvidí hráči 
svůj aktuální stav volných serverů (počet serverů, kde neběží žádné služby) 
a stav konta. Vypadá to asi takto:

Každý z hráčů je identifikován jedním písmenem (od A do V), horní číslo 
udává počet volných serverů, spodní pak počet peněz.

Možné úkony
Toto je seznam všech možných věcí, které může hráč ve hře udělat:
1. Založit službu – pomocí formuláře, uvést počet serverů, identifikační 

ID, název a druh služby ad. (viz příloha formulářů)
2. Zrušit službu
3. Koupit server – během hry je aktuálně zveřejňována cena serveru 

(většinou 300-2500 podle dynamiky)
4. Někomu prodat volný server
5. Někomu poslat peníze
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Založení služby
 — službu mohou založit jeden, dva nebo tři businessmani; konkrétní 
kombinace businessmanů může mít ale založenu jen jednu službu 
(takže, když si například B a D založí službu, mohou si pak založit dal-
ší službu B a C nebo jen B, ale ne B a D)

 — každý do služby vloží alespoň jeden svůj volný server (čím více ale 
služba má serverů, tím víc vydělá)

 — vyberete typ služby (e-mail, vyhledávač, chat, e-shop nebo sociální 
síť)

 — na daný typ služby musí mít certifikát ale alespoň jeden z hráčů (viz 
dále)

 — pokud službu zakládá víc lidí, dohodnou se, v jakém poměru budou 
sdílet výnosy služby (tj. například se můžou dohodnout, že jeden 
z hráčů dostane půlku a druhý a třetí jen čtvrtinu)

 — hráči uhradí poplatek za založení služby – služba stojí 100,- (popla-
tek se rozdělí ve stejném poměru jako výnosy)

 — hráči vymyslí, jak se služba jmenuje
 — všechny tyto věci se napíšou do registračního formuláře
 — formulář odevzdá hráč registrátorovi, který ho postupně zpracuje
 — pokud má služba již logo, odevzdává se s formulářem

Certifikát
Založit službu není jen tak. Hráč musí mít certifikát pro daný typ služby, 

lépe řečeno ten certifikát musí mít alespoň jeden ze zakladatelů. Pro získá-
ní certifikátu musí alespoň jeden ze zakladatelů udělat nějaký úkol – ten se 
liší podle typu služby. 

Pro jednotlivé služby je možno vymyslet jakékoli úkoly, v našem případě 
se jednalo o následující:
1. email – psaní smysluplného textu začínajícího na  stejné písmeno 

(1.level – 30 slov, 2. level 50 slov, 3. level 70 slov)
2. vyhledávač – vyhledávání výskytu předem zadaného slova ve svěře-

né knize (3. level byla kniha s čínskými znaky)
3. chat – šifra
4. sociální síť – pantomima
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5. e-shop – z materiálu, který byl k dispozici vytvořit tunel pro vajíčko tak, 
aby se nerozbilo při jeho spuštění tunelem z určité výšky (dle levelu)

Hráč si vybere, jestli chce dělat úkol lehký, střední nebo těžký – čím těž-
ší, tím víc potom služby budou vynášet – podle levelu úkolu získá hráč cer-
tifikát 1., 2. nebo 3. (nejvyšší) úrovně.

Kolik služba vynáší?
A teď to podstatné. Kolik služba vydělá?

V každém roce (který trvá 3 minuty) vydělá každý typ služby nějaký ur-
čitý obnos peněz. Tento obnos se rozdělí mezi všechny služby daného typu. 
O jaký obnos se jedná je vidět na projektoru, vypadá to asi takto: 

E-MAIL: 383   VYHLEDÁVAČ: 220   CHAT: 50   E-SHOP: 25   SOC.SÍŤ: 0

Tento obnos každý rok může trochu změnit – sleduje to určitý trend, kte-
rý se může hráčům dařit odhadnout.

Jak si služby daný obnos rozdělí? Rozdělí si ho podle poměru svých sil.
Síla služby se spočítá jednoduše. Vezmete úroveň certifikátu, který jste 

použili pro její založení. Pokud jste při založení služby dodali schválené 
logo, zvýší se úroveň certifikátu o 1. Toto číslo pak vynásobíte počtem ser-
verů (stromů).

Příklad:
Mezi vyhledávače se v daném roce rozdělí 1300,-
Dejme tomu, že jsou založeny dva vyhledávače, vyhledávač Altavista 

a vyhledávač Google.
Altavistu založili dva lidé – B a D. B vložil do služby 2 servery, D jen je-

den. Přesto se dohodli, že výnosy rozdělí na půl. Založili službu s certifiká-
tem úrovně 3 a logo nedodali.

Google založili dva lidé – C a G. Oba vložili do služby po jednom serve-
ru. Dohodli se, že C získá 40% a D 60% výnosů. Službu založili s certifikátem 
úrovně 1, ale dodali schválené logo.

Síla služby Altavisa je 3x3 (3 stromy, certifikát úrovně 3), tedy 9 a síla 
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služby Google je 2x2 (2 stromy, certifikát úrovně 1 + logo), tedy 4.
Altavista tedy získá z oněch 1300,- celkem 900,- (z toho získá B 450 a D 

450), Google získá 400,- (z toho C získá 160 a G 240).
Toto všechno je přehledně vidět na projektoru takto:

Druhá fáze hry trvá zhruba 150 minut čistého času a  je třeba počítat 
s delším časem na vysvětlení pravidel. Na konci hry je hned v rámci projek-
ce vidět, který hráč získal nejvíce peněz a hru vyhrál.

Variace
Ze hry můžeme uvést jen první fázi nebo jen druhou fázi. Můžeme také 

obě fáze proložit nějakou jinou aktivitou. V případě uvedení jen první fáze 
je vítězem ten, kdo získal nejvíce stromů, v případě uvedení jen druhé fáze 
jsou počáteční podmínky pro všechny stejné – všichni budou mít 5 serve-
rů (stromů).

Do druhé části hry je dobré uvést aktivizující prvek v polovině hry. Služ-
by, které mají nejvyšší výdělky, mohou být napadeny hackerem. V tu chvíli 
se spustí alarm (z notebooku, megafonu apod.) a hráčům se v rámci projek-
ce objeví informace, že jejich služba byla hacknuta. Hráči mají určitý časový 
limit na to, aby svoji službu zachránili, učiní tak splněním nějakého úkolu 
(„fyzického“ – např. prolézt pavučinu z provázků bez dotyku apod.

Otázky k reflexi
Reflexi je vhodné rozdělit na první a druhou fázi, protože každá fáze má 

zcela jiný průběh a i jiný očekávatelný zisk pro účastníky. Reflexi doporu-
čujeme věnovat dostatek času (optimálně 30-60 minut) vzhledem k velmi 
pestrým oblastem, ze kterých lze něco z aktivity vytěžit.

V první fázi reflektujeme především zapojení paměti (jaké techniky pou-
žívali na zapamatování, jak se vyrovnali s čekáním ve frontě, jak se rozho-
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dovali, kolik IP adres si najednou zapamatují) a potom využívání cizích sítí 
(podle jakého klíče se rozhodovali, ke kterému stromu povedou síť a jak při 
tom využívali již vytvořených sítí).

Reflexi druhé fáze zahájíme tím, že necháme účastníky rozmístit po míst-
nosti mezi čtyři pomyslné póly podle toho, o čem pro ně aktivita byla, čemu se 
v ní nejvíce věnovali. Póly jsou: VYJEDNÁVÁNÍ A OBCHOD S OSTATNÍMI, STRATE-
GICKÁ OPTIMALIZACE SLUŽEB, PLNĚNÍ ÚKOLŮ a DESIGN SLUŽEB A TVORBA LOGA.

Postupně se pak věnujeme jednotlivým oblastem. Uvádíme některé mož-
né otázky pro každou z nich:

1. VYJEDNÁVÁNÍ A OBCHOD S OSTATNÍMI: Byli spíš samotáři nebo často 
uzavírali spojenectví? Byla spojenectví trvalejší nebo silně dočasná? Jak ur-
čovali svojí cenu? Byli spokojeni s výsledkem vyjednávání? Jak moc velkou 
roli hrály sympatie v obchodování?

2. STRATEGICKÁ OPTIMALIZACE SLUŽEB: Jaká byla jejich strategie zakládání 
služeb? Snažili se odhadnout vývoj? Optimalizovali alokaci serverů podle vývo-
je trhu? Kolik času věnovali sledování aktuálního stavu? Byl tento čas efektivní?

3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ: Byl čas věnovaný plnění úkolů efektivní vzhledem 
k celkovému zisku? Byli nad touto otázkou schopni uvažovat i vprostřed 
řešení úkolu nebo měli tendenci se zaseknout? Podle čeho volili obtížnost? 

4. DESIGN SLUŽEB A  TVORBA LOGA: Kolik prostoru věnovali kreativní 
tvorbě kolem služeb? Bylo pro ně důležité, jakou službu zakládají (název, co 
představuje, pro koho je určena)? Byli schopní svou kreativní práci prodat?

Reflexi zakončíme otázkami nad přenositelností do života. Co z toho, co 
prožili ve hře, znají ze svého života? Co by dělali jinak? Mohou i v životě 
něco z toho upravit?

Zkušenosti z LOL
S ohledem na komplexnost hry jsme zvolili taktiku rozdat pravidla (v po-

době v jaké jsou v příloze) účastníkům ještě večer před hrou. Ukázalo se, 
že hra není až tak enormně složitá jak enormě složitě působí. Z rozdaných 
pravidel totiž někteří pochopili prakticky vše a velmi dobře to splnilo účel, 
některé ale zdánlivá složitost téměř odradila. 
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Museli jsme ráno vydatně motivovat, ale v kombinaci scénky, názorné ukáz-
ky pravidel a ještě následného zopakování jsme docílili toho, že všichni hře do-
statečně rozuměli a vstupovali do ní s dostatečným elánem. Ten pak ještě pro-
hloubila první fáze, která je z hlediska zenergizování poměrně vděčná. 

U realizace je důležité, aby člověk obsluhující registrační program uměl 
psát velmi rychle, jinak by se mohly tvořit fronty. V druhé fázi se zážitky 
hodně lišily podle toho, kdo se čemu stěžejně věnoval. Stratégové a obchod-
níci si hru vesměs velmi užili, principy fungovaly velmi dobře, jen doporuču-
jeme dát pozor na „svévolné zásahy trhu“ – cenu prodeje stromů jsme na-
stavovali ručně a trochu tím disbalancovali ekonomiku hry. Pozornost ale 
doporučujeme věnovat úkolům. Neměly by nudit, měly by být dostatečně 
pestré a zabrat dostatek času, aby i ti, co se věnují hlavně jim, si hru uži-
li. Zjistili jsme, že čtvrtá oblast – design a logo – se bije s ostatními cíli hry. 
Kdo chtěl pěkné logo, musel tomu věnovat čas a tím ztrácel peníze. Tvorba 
log navíc není herním systémem příliš ohodnocená. Doporučujeme udělat 
úpravy anebo tento aspekt ze hry zcela vypustit (je ale užitečný v tom, že 
i účastníky, které nebaví obchodování, strategie ani intelektuální úkony si 
přijdou aspoň trochu na své).

Přílohy z CD
 — pravidla.docx - Zadání pravidel
 — pozvanka.docx - Pozvánka pro účastníky (součást motivace)
 — prezentace_pravidel.pptx - Prezentace pravidel
 — vizualizace.zip - Vizualizační program (pro Windows XP/Vista/7, 
včetně návodu k použití)

 — ipcka.txt - Seznam s IP adresami k vytištění
 — Formuláře
 — Zadání úkolů pro certifikáty a šifry
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Virtuální identita, aneb naše vystupování 
na internetu

Čas aktivity 60 minut

Čas přípravy 60 minut

Náročnost  
(Fyz/Psych/Znal) 1/3/1

Prostředí
Místnost, vyzdobená jako čajovna. Fáčovi-
ny, svíčky, dekorace, malé stolečky s polštářky 
na sezení. Světlo tlumené, převážně svíčky.

Doba konání Večer

Počet instruktorů  
(na aktivitu/přípravu) 5/2

Počet účastníků Cca 24
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Stručná anotace
Účastníci si popovídají o tom, jaké mají zkušenosti s vystupování na in-

ternetu za svou pravou osobu i za svou virtuální identitu.

Cíle aktivity
 — Sdílení konkrétních zkušeností jiných lidí s vystupováním a chová-
ním na internetu.

 — Sestavení seznamu výhod a nevýhod (nebo výhod a rizik) pravé a fa-
lešné identity.

Materiál
 — dekorace do čajovny fáčoviny, svíčky, vonné tyčinky, dekorace, malé 
stolečky, ubrusy, batikované látky, polštářky na sezení…

 — čajové lístky (10ks)
 — Čaje (Cca. 8 druhů)
 — hrníčky na čaje (24ks)
 — varná konvice (2-3ks)
 — papíry a fixy 
 — klidná tichá hudba  
 — sítka na čaje (4ks)

Motivace
Žijeme dnes v prostředí internetu. Je všude. Všude kolem nás. Prostupu-

je naše studium, naší práci, mísí se do naší komunikace s přáteli i blízký-
mi. Internet se dnes nezřídka stává dokonce součástí našeho intimního ži-
vota s těmi nejbližšími. Jaké jsou vaše zkušenosti? Jaké jste zažili momen-
ty intimní komunikace prostřednictvím internetu? Co se dělo? Jaké to bylo? 

Mnoho lidí využívá anonymitu klávesnice k tomu, aby zkoušeli nejrůz-
něji experimentovat. Vyzkoušet si být někdo jiný. Zkusili jste někdy i vy být 
na internetu někdo jiný? Prožívat intimní chvíle v kůži někoho jiného? 

Teď máte chvíli zamyšlení. Vyprávějte svůj příběh ostatním. Zkuste za-
chytit na papír na stole, jaké to bylo. V čem to bylo výjimečné. V čem to bylo 
jiné. V čem to naopak jiné nebylo. Co vám to přinášelo. Jaké obavy jste měli. 
Jaká rizika to může přinášet?



146

Popis
 — Každý stůl dostane A3 čtvrtku, na kterou si mohou dělat poznámky 
k tématu. 

 — Příjemná atmosféra, hudba, čajová obsluha…
 — Lektoři se mohou připojovat k  různým stolům, kde se mohou ptát 
na různé otázky nebo mohou také sdílet své zkušenosti. 

 — Poté nenásleduje žádná hromadná reflexe, ale po vyčerpání tématu 
přichází postupně volná zábava.

Otázky k reflexi
Reflexi realizovat jindy – například druhý den ráno. 

 — Překvapilo vás něco?
 — Měli jste s někým podobnou zkušenost?
 — Měli jste někdo naopak docela odlišnou zkušenost od ostatních?
 — Jaké byly vaše nejzajímavější postřehy, které jste zaznamenali na svůj 
papír?

Zkušenosti z LOL
Prostředí čajovny přispívá k  tomu, aby se účastníci navzájem otevřeli 

a cítili se příjemně a bezpečně. Je vhodné, aby lektoři citlivě obcházeli sto-
ly a nenápadnými otázkami vedli účastníky k diskuzi o hlubších tématech. 
Na 24 účastníků je potřeba nejméně 2-3 instruktory pro vaření čajů.
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Přílohy

Aktivity mimo čas a prostor – co nás ještě napadlo

Netšpeky 
Popis: kreslené fóry a zajímavosti se budou během dní objevovat růz-

ně po objektu

Statusy na zdi 
Popis: Virtuální zeď nářků, kdy mapujeme aktuální výkřiky a emocio-

nální stavy účastníků digitálně – pomůže to utvořit si lepší pohled 
na celkový průběh kurzu a hlášky se hodí do závěrečné (foto) pre-
zentace. K dispozici je jeden notebook, kde běží program, kam každý 
může napsat svůj status. Umístěn je na frekventované místo.

Pomůcky: notebook, program na statusy
Příprava: připravit notebook, nahrát tam program (cca 20min)

Rozdělovací kartičky 
Popis: na rozřazování účastníků do libovolně velkých skupin
Pomůcky: vytištěné kartičky

Napiš si email
Popis: Každý si napíše zprávu (email), který se mu za nastavenou dobu  

(za x měsíců, let) - zašle zpět - Futureme.org. Zajímavá forma bilancování.

 SMS poetry
Kreativní soutěž o nejlepší příběh/báseň apod.
Popis: Každý napíše z netu smsku, kterou pošle na číslo organizátora 

nebo na sms bránu

a. Organizátor sms anonymně promítne na plátno a bude se hlaso-
vat o nejlepší

b. Smsky vytiskneme, někam vyvěsíme a pak se bude hlasovat
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YourSpace - hudební aktivita
Sestavte ze zvuků, co najdete na internetu vlastní song. Každý účastník 

najde zvuk, kterým se zapojí a na základě opakovaného mačkání play 
(musíme mít repro pro všechny) vznikne píseň… Je dovoleno i zpívat. 

Příklad.. viz. http://www.youtube.com/watch?v=dsU3B0W3TMs

Google World
Na YouTube a Google jsou popisy snad všech lidských činností. Naši 

účastníci mohli bývali strávit několik hodin (během normálního pro-
gramu) jen činnostmi, které si dokáží najít na internetu (např. kráje-
ní chleba, čištění zubů, běh atp.)
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I.T.E.R.
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Hledej a (ne)najdi
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Internet utváří naši společnost a vyžaduje konstruktivní, kritické a reflexivní  
zamyšlení. Přináší nové a nové možnosti jak spolu komunikovat a setkávat se. 
Ale je tohle všechno od základů „nové“ nebo už tu všechno bylo? 

Projekt Live On Line je reakcí na řadu provokativních myšlenek vznášejících se 
nad Sítí. Metodika projektu Live On Line v sobě shrnuje naši činnost od nejo-
becnější vize, přes teoretii až ke konkrétním vzdělávacím aktivitám a měla by 
být odpovídajícím průvodcem pro lidi, kteří mají chuť dál rozkřesávat kritické 
zamyšlení nad tématem internetu.


