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EVROPSKÁ UNIE
Ev r o p s k é s t r u k t u r á l n í
O
p r o g r a m Vý z k u m

, v ý v o j a

Milí žáci a žákyně, milé studentky a studen�, dostáváte do rukou pracovní sešit se slovníčkem
a pracovními listy na téma mediální výchova. Snažili jsme se, aby se vám všem s materiály dobře
pracovalo. K práci se sešitem budete potřebovat elektronické zařízení s aplikací pro čtení OR kódů.
Celý materiál je udělaný tak, abyste měli důvod se zamýšlet, hledat odpovědi, výtvarně, graﬁcky
nebo písemně vyjadřovat k danému tématu. Obrázky s uvedením jmen autorů jsou závěrečné
práce vašich spolužáků, které vznikly v rámci ověřování tohoto učiva. Věříme, že využijete prostor
pracovního sešitu i pro své osobní poznámky k tématu.
Klíč ke cvičením v sešitě nehledejte. Váš pedagog ho má k dispozici a my věříme, že jste bystří
a pozorní. Tedy že vše zvládnete sami.
Pomocníkem vám bude youtuber Roman v úvodních výukových videích.
Kolek�v autorů

PRACOVNÍ SEŠIT
A. NOVÁ A STARÁ MÉDIA
(varianta A)

MÉ D IA

1. ú k o l :
P

.

A. 1. MÉDIA
Mé d ia
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P
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2. ú k o l :
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Víte, že:

MÉDIA

Na univerzitách se mohli vzdělávat pouze mladí muži, tzv.
žáci nebo goliardi. První žena v Evropě získala akademický
titul roku 1678, jmenovala se Elena Lucrezia Cornaro
Piscopia. První žena v Čechách získala akademický titul
roku 1902 a jmenovala se Anna Honzáková.
Anna Honzáková

Knih�sk vynalezl roku 1447 Johannes Gu�enberg. Knih�sk má mnoho přímých i nepřímých předchůdců, v Evropě i Asii. Knih�skem nebo také �skem z výšky nazýváme �skovou techniku, kdy jsou
místa �sknoucí reliéfně vyvýšena nad místa ne�sknoucí, barva se nanese válečkem na litery či
obrázky, je takzvaně „navalována“, a za pomocí tlaku přenesena na po�skovaný papír.
Jak se před vynálezem knih�sku
šířily informace?
3. úkol:

Vyber špatnou odpověď.

Ústně
Tiskem
Opisováním

A. 2. FUNKCE MÉDIÍ
Média mají mnoho důležitých funkcí, jako je informovat, formulovat názory, působit na veřejnost
a další. Funkce médií si rozdělíme do 5 skupin:
1) informační – zpravodajství a vzdělávací pořady mají za cíl informovat, podílet se na vzdělávání
a výchově
2) zábavní – reality show, ﬁlmy, hudba mají za cíl pobavit a uvolňovat společenské napě�
3) kulturní – umění, dokumenty, přenosy z koncertů, divadel a oper mají za cíl vzdělávat, uvolňovat, pobavit a přenášet kulturu
4) sociální – sociální sítě se podílejí na kulturním přenosu a socializaci, informují, působí na veřejnost
5) poli�cká – kampaně, debaty a spoty mají za cíl ovlivňovat veřejné mínění, přesvědčovat,
formulovat názory…

Víte, že:
Infotainment je spojení informační a zábavní funkce. Střídají se tu drama a odlehčení. Bývá
vnímán jako nedostatečně seriózní zpravodajství. Vychází z anglických výrazů information (informace) a entertainment (zábava).
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MÉ D IA
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4. ú k o l :
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1) nast olování t é mat – P
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.

2) esilu ící činek – D
3) necitli u ící činek –P

.

4) pot r u ící činek –M
5)

.T

umeran o ý e ekt – M

6) bulvarizace –P

bulvárních mé d ii

J
P
5. ú k o l :
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A. 3. MASMÉDIA

Co jsou podle tebe stará média?
Umělecky ztvárni (nakresli, nalep fotograﬁi…).

MÉDIA

Masmédia jsou veřejné sdělovací prostředky, pomocí kterých se dostávají informace k velkému
množství lidí. Masmédii je tedy rozhlas, televize, noviny a veřejně dostupná sdělení na internetu.

6. úkol:

Víte, že:
První tištěné noviny vyšly
v Nizozemsku roku 1656
a v Čechách roku 1848.
Historické noviny

7

MÉ D IA
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T
7. ú k o l :
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8. ú k o l :
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ANO

NE

pravo-

MÉDIA

Vysvětli, co je internet a ztvárni, jak si ho představuješ.
Zkus uhádnout, kdy vznikl.
9. úkol:

Přiřaď ke každému roku na časové ose událost.
10. úkol:

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

Založení Karlovy Univerzity

První rozhlasové vysílání v Čechách

Internet

Knih�sk

První �štěné noviny v Nizozemsku

První �štěné noviny v Čechách

2000

Pravidelné vysílání televize
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A. 4. NOVÁ MÉDIA

MÉ D IA

Nová mé d ia

.

.

te e
oci ln s e online slu ba ter na
la registrace umo n vytvo it pro l u ivatele po
ter m l e tuto slu bu vyu vat e m na e omuni aci s len in ormac otogra vi ea at
s al mi registrovan mi u ivateli

C
V
11.

1 0

.
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MÉ D IA
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MÉDIA

Všechny tyto aplikace a sociální sítě jsou volně dostupné pro mobilní zařízení, ale i počítače. Téměř
každá aplikace je propojena s nějakou jinou. Důležité je si uvědomit, že ačkoliv zní všechny naprosto skvěle, je třeba stále dodržovat pravidla bezpečnos� na internetu a nestát se závislým.

Co považuješ za výhody a nevýhody nových médií?
Napiš nebo graﬁcky ztvárni.
12. úkol:
VÝHODY

NEVÝHODY
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A. 5. RIZIKA NOV CH MÉDIÍ – ZÁVISLOSTI

MÉ D IA
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MÉ D IA

Z naky net olismu:
1) Vý znamnost –
2) měny nálad –
3) T olerance –
4) Od ykací pří naky –
5) Kon ikt –

ypick pří naky netolismu:
1) tráta kontroly nad časem –
2) Pro e y spo en s prací či kolou –
3) Psyc ick pro e y –
4) Psyc osociální pro e y –

te e
etolismus m eme ro lit na n oli ru
vislost na virtu ln se ualit a pornogra c o
obsa u vislost na virtu ln c v ta c online se nam y soci ln s t internetov ompul e
nut av c ov n internetov mu na upov n s en ran online er p e en in ormacemi
na m rn le n v atab c
vislost na po ta i mobiln m tele onu

Myslíš, že se proti netolismu
dělají dostatečná opatření,
tedy aby tato závislost vznikala
co nejméně?
15.

16.

1 6
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.

Nomofobie úzce souvisí s netolismem. Nomofobie je strach z toho, že nemůžeme z nějakého
důvodu užívat telefon.

MÉDIA

Typické příznaky nomofobie:
1) Nervozita – kdykoliv člověk nemá telefon u sebe
2) Kontrola – neustálé kontrolování, jestli náhodou nepřišla nová zpráva
3) Reakce – nutkání neustále reagovat, jakmile nám přijde na telefon nějaké upozornění
4) Chorobný strach – nemáme kredit, signál, že máme vybitou baterii, ze ztráty telefonu
5) Fantomové vibrace – pocit, že nám telefon v �chém režimu vibruje, i když to tak není

Víte, že:
Podle průzkumů jsou na telefonu závislejší více muži než ženy. Závislí svou závislost omlouvají tím,
že na telefonu pracují nebo vyřizují pracovní záležitosti, případně že musí být neustále v kontaktu
s rodinou nebo přáteli.

Koho podle tebe nejvíce netolismus a nomofobie pos�huje?
Jakou věkovou kategorii?
17. úkol:

Batolata
Děti
Pubertální mládež
Postpubertální mládež
Dospělí
Senioři
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A. 6. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST

MÉDIA

1. úkol: Vyjmenuj všechny druhy médií, které znáš.

2. úkol: Co obnáší kulturní funkce médií? Napiš nebo umělecky ztvárni.

3. úkol: Televize začala pravidelně vysílat roku:
a)
2000
b) 1910
c)
1935

18

4. úkol: Co jsou podle tebe stará média? Umělecky ztvárni (nakresli, nalep fotograﬁi…)

MÉDIA

5. úkol: Fungují všechny sociální sítě nezávisle na sobě?
a)
Ano
b) Ne
6. úkol: Přiřaď ikonky sociálních sí� ke správnému názvu:
a)

Instagram

b)

Twi�er

c)

Facebook Messenger

d)

LinkedIn

e)

Facebook

f)

WhatsApp Messenger
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MÉDIA

7. úkol: Nomofobie je:
a)
Závislost na elektronických zařízeních.
b) Strach z toho, že nemůžeš z nějakého důvodu užívat telefon.
c)
Strach z toho, že se nemůžeš z nějakého důvodu hýbat.
8. úkol: Patří mezi typické příznaky netolismu ztráta kontroly nad časem a fantomové vibrace?
a)
Ano
b) Ne
9. úkol: Zkus napsat krátkou básničku o médiích – co pro tebe znamenají, jak ovlivňují tvůj život,
o rizicích.
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A. 7. SLOVNÍČEK POJMŮ

MÉDIA

Média = sdělovací prostředky. Médium je cokoliv, co dokáže přenášet informaci
Reality show = typ televizního pořadu, ve kterém jsou skrytými i neskrytými kamerami sledovány
účinkující osoby (zobrazují „reálný“ život)
Infotainment = spojení informační a zábavní funkce médií. Bývá vnímán jako nedostatečně seriózní zpravodajství
- z anglických výrazů information (informace) a entertainment (zábava).
Bumerangový efekt = dosažení opačného účinku, než jaký člověk chtěl a snažil se ho usilovně
dosáhnout
Bulvární média = masový sdělovací prostředek. Klíčovou roli v nich hrají emoce a aktualita, u které
postupem času klesá význam
- slovo bulvár pochází z francouzského boulevard (široká městská ulice, kde se
odehrává většina městského dění, v Praze například Václavské náměs�)
Masmédia = veřejné sdělovací prostředky, pomocí kterých se dostávají informace k velkému
množství lidí
- z anglického mass media
Stará média = knihy, televize, �sk (noviny), rozhlas (rádio)
Nová média = jsou založena na digitálním, tedy numerickém zpracování dat (webové služby, internet, sociální sítě, mobilní telefon, počítač, tablet)
Sociální sítě = online služby, které na základě registrace umožní vytvořit proﬁl uživatele, pod
kterým lze tuto službu využívat zejména ke komunikaci s dalšími registrovanými
uživateli
- z anglického social network nebo community network
Blog = webová aplikace, kde jsou příspěvky především od jednoho blogera (autora blogu)
- z anglického web log
Bloger = autor blogu
Facebook = aplikace, na které si můžeš vytvořit osobní proﬁl a poté sdílet statusy, fotograﬁe, videa
nebo zajímavé odkazy a být tak neustále v kontaktu se svým okolím
Facebook Messenger = aplikace a pla�orma pro bezplatné zasílání zpráv od Facebooku
WhatsApp Messenger = aplikace a pla�orma pro bezplatné zasílání zpráv
Instagram = pla�orma, na které můžeš sdílet fotograﬁe, videa a chatovat s přáteli
Twi�er = umožňuje uživatelům posílat a číst příspěvky zaslané jinými uživateli. Těmto příspěvkům
se říká „tweety“ a mohou mít maximálně 280 znaků
YouTube = největších internetový server pro sdílení videí
LinkedIn = profesionální sociální síť, kam lze vkládat životopisy, odborné články a další
Netolismus = závislost na virtuálních drogách
- z anglického Internet addic�on disorder (IAD), jinak také netholism
Netolik = člověk, který je závislý na virtuálních drogách
Virtuální droga = sociální sítě, internet, elektronická zařízení, počítačové hry
Nomofobie = strach z toho, že nemůžeme z nějakého důvodu užívat telefon
Virální video = video se stane populární prostřednictvím sdílení na internetu
- slovo virál pochází ze slova virus – video si lidé posílají mezi sebou a šíří se tak jako
virus
Fantomové vibrace = pocit, že nám telefon v �chém režimu vibruje, i když to tak není
- pojem je odvozen od fantomové boles� u amputovaných konče�n (bolí nás
konče�na, kterou nemáme)
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Tomáš Martínek. Projekt Síť.

Adam Čapek. Mediální výchova.

PRACOVNÍ SEŠIT
B. KNIHOVNA – MÍSTO
NEJEN DIGITÁLNÍHO BEZPEČÍ
(varianta A)

1. úkol:
Pusť si video o knihovnách a vypracuj následující úkoly.

B. 1. KNIHOVNY V HISTORII

KNIH OVNY

K

.N

Z

.N

.

.

2. ú k o l :

te e
o t y ni oven sou i ve starov u yla to m sta e se u l aly in ormace e star osu
n m ni ovny sou oblas c r m ve star m umeru e byly ulo eny lin n esti y s l nov m p smem

2 4

Na území dnešní České republiky se jako první knihovna uvádí knihovna v Břevnovském klášteře
v Praze, a to již v 10. stole�. Tato knihovna funguje dodnes. Pokud máte zájem o studium archivních materiálů, máte možnost se s nimi seznámit. Ne přímo v klášteře, ale na těchto webových
stránkách:
Archivní fond Benedik�ni-Břevnov je trvale deponován v budově I. oddělení Národního archivu
ČR.
www.monasterium.net
Archiv hudebnin je trvale deponován v Českém muzeu hudby.
www.nm.cz/Ceske-muzeum-hudby

Víte, že:
Ve 21. století je knihovna centrem vzdělávání pro všechny. Od dětí z mateřských školek po seniory
bez ohledu na to, jestli má někdo nějaký hendikep. Celou řadu služeb nabízejí v digitální podobě.
Takže jsou často přístupné online.

KNIHOVNY

Rukopisy a prvo�sky jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých �sků NK ČR.
www.nkp.cz

Břevnovský klášter
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B. 2. TYPY KNIHOVEN
Není knihovna jako knihovna. Knihovny můžeme rozdělit na několik typů.

KNIHOVNY

•
•
•
•
•
•
•
•

Národní knihovna ČR
krajské knihovny, které mají spíše studijní charakter
veřejné knihovny ve městech a obcích, které jsou opravdu otevřené všem
akademické knihovny na vysokých školách
školní knihovny
zámecké či klášterní knihovny
specializované či odborné knihovny např. knihovna samizdatu
soukromé knihovny např. knihovna Václava Havla

Víte, že:
Samizdat je způsob, jakým lidé obcházejí cenzuru v totalitních režimech (komunismus). Autoři
vydávali publikace, knihy a časopisy neoﬁciálně, na vlastní náklady a ilegálně (proti zákonu).
Legální vydávání těchto tiskovin nebylo tedy možné z politických, ideových nebo náboženských či
obdobných důvodů. Tiskoviny byly zhotovovány ručním přepisováním nebo za použití minimálních
technických prostředků a v malém nákladu. Ke čtenářům se dostávala neoﬁciální cestou – pašování.

Odbornými knihami jsou také vybavena speciální pedagogická centra (pedagogicko-psychologické
poradny), které doporučují integraci v běžné škole nebo ve škole pro sluchově pos�žené. Některá
speciální centra jsou i soukromá. Tato centra zajišťují i výuku českého znakového jazyka pro rodiče
neslyšících dě�, půjčují speciální pomůcky a speciální pedagogové mají logopedii pro žáky
a studenty se sluchadlem nebo kochleárním implantátem.

Víte, že:
Knihy a výukové programy
půjčují také organizace
jako je FRPSP – Federace
rodičů a přátel sluchově
postižených (často vydávají
i odborné časopisy jako
třeba Gong).

Samizdat
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Vyhledej ve tvém regionu nebo kraji speciální centra.
3. úkol:

Pro ty, kteří chtějí studovat na vysoké škole, jsou určena centra pro podporu studentů se speciﬁckými potřebami. Jsou při každé univerzitě a kromě vzdělávání mají také knihovnu s odbornou
literaturou.

Hybridní kniha Masarykovy univerzity v Brně je multimediální dokument, který je určený pro
osoby se zrakovým postižením, ale také pro neslyšící (videa v českém znakovém jazyce včetně titulků). Informace najdeš zde:
https://www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/app/index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hybridn%C3%AD_kniha

KNIHOVNY

Víte, že:

Ano, chodím pravidelně.
Ano, ale jen výjimečně.
Ne, ale dříve jsem chodil/chodila
se školou nebo s rodiči.
4. úkol:

Ne, nikdy mě to nenapadlo.

Chodíš do knihoven a využíváš jejich služeb? Zakroužkuj svou odpověď.
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B. 3. SLUŽBY KNIHOVEN
V materiálech, které nám taková knihovna nabízí, jsou ověřené informace.
Pokud se tady připojíš na internet a potřebuješ pracovat, učit se, nebo si hledat něco pro zábavu,
je to i místo digitálního bezpečí. Tedy samozřejmě v rámci možnos�. Určitě víš, že počítačoví hackeři umí nabourat i vojenské servery nebo banky. Ale v rámci možnos�, jsou knihovny opravdu
bezpečné.

KNIHOVNY

Problémům s komunikací se nemusíš bát. Knihovny jsou už vybaveny různou technikou (jako jsou
např. indukční smyčky), ale hlavně ochotnými a někde též znakujícími knihovníky.
Dostupná je také Tichá linka, pomocí které se s knihovníky můžeš domlouvat a ptát se na co potřebuješ, nebo použiješ jednoduchou papírkovou metodu – napíšeš své přání.
Když se nebudeš ch�t s nikým bavit, můžete si v knihovně v klidu všechno prohlížet, číst, dívat se
na ﬁlmy, zahrát si s přáteli deskovou hru nebo se připojit na Wi-Fi.

Víte, že:
Na to abys navštívil/navštívila knihovnu nemusíš být registrovaný čtenář. Jen pokud si chceš něco
půjčit s sebou domů, je potřeba se do knihovny přihlásit.

Co v knihovně najdeš?
• komiksy (ty mají knihovny většinou v oddělení pro dě� a mládež, ale i v čás� pro dospělé)
• CD a DVD ve znakovém jazyce
• ﬁlmy s �tulky
• časopis GONG i knížky a časopisy pro studium nebo zábavu
• knihy o znakovém jazyce
• knihy v anglič�ně a dalších jazycích
• deskové hry

Víte, že:
Nově v Krajské knihovně
města Liberec vznikají
speciální znakoknihy?
Web pro tebe:
http://www.znakokniha.cz/

Znakokniha Staré pověsti
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Víte, že:
Bible je přeložena do Českého znakového
jazyka?
Najdete ji zde:
http://www.biblebezhranic.cz/

KNIHOVNY

Na nabídku knížek, komiksů a všeho ostatního se dá podívat z domova nebo z telefonu, protože
všechno je v katalogu knihovny na jejich webových stránkách. Dají se tak půjčit i e-knihy nebo stáhnout třeba povinná četba.
V knihovnách máš také možnost meziknihovní výpůjční služby. Meziknihovní výpůjční služba
funguje i v mezinárodním měřítku a knihy můžeš mít do cca 1 měsíce od objednání. Tedy, pokud ta
„tvoje“ knihovna nemá k dispozici ﬁlm nebo knihu, kterou potřebuješ, může je pro vás půjčit z jiné
knihovny.
Do knihovny se ale taky dá zajít na výstavu nebo na
nějaký program, třeba výtvarnou dílnu nebo můžeš
navštěvovat komiksový klub.
Zajímavé přednášky nebo akce mohou být pravidelně
nebo nepravidelně tlumočené do znakového jazyka,
tedy pokud v sálech nestačí indukční smyčka, nebo
může být objednán online přepis.
Občas se takto dělá divadlo, mezigenerační setkání
(Brno)… Nabídka je v knihovnách různá, najdeš ji
v kalendářích akcí knihoven na jejich webových stránkách.

Bible

B. 4. SEZNAM KNIHOVEN
Možnos� a služby knihoven pro neslyšící můžeš najít na webových stánkách knihoven.
Krajská vědecká knihovna Liberec – nabídka znakoknih, přednášky tlumočené do znakového
jazyka, kurzy znakového jazyka pro veřejnost, videoprůvodce knihovnou
h�ps://www.kvkli.cz/o-knihovne/video-pro-neslysici.html
Městská knihovna Praha – videoprůvodce knihovnou, zařízení pro indukční poslech, webové
kamery a sluchátka s mikrofonem pro online tlumočení
h�ps://www.mlp.cz/cz/
Knihovna města Plzeň – zvláštně označená dětská literatura vhodná pro sluchově pos�žené,
komiksy, ﬁlmy s českými �tulky, individuální přístup ke sluchově pos�ženým, spolupráce s MŠ a SŠ
pro sluchově pos�žené v Olomouci
h�ps://www.knihovna.plzen.eu/
Krajská knihovna Karlovy Vary – videoprůvodce a informace o knihovně, přednášky a kurzy
s tlumočením nebo simultánním přepisem, speciální fond pro neslyšící (komiksy, ﬁlmy s �tulky,
výuková DVD…)
h�ps://www.knihovnakv.cz/
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Speciální fond pro neslyšící = fond o problema�ce neslyšících, zaměřený na komunikaci s nimi,
jejich život, péči o neslyšící dě�, slovníky Českého znakového jazyka.

KNIHOVNY

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – videoprůvodce a informace o knihovně, specializovaná pracovnice komunikující v Českém znakovém jazyce, „Čteme a znakujeme“ (= mezigenerační programy
pro (ne)slyšící dě� a jejich (pra)rodiče s tlumočením do Českého znakového jazyka pořádané
Knihovnou pro dě� a mládež), hry a didak�cké pomůcky – tyﬂopomůcky, DVD s českými �tulky pro
neslyšící a sluchově pos�žené
h�ps://www.kjm.cz/neslysici
Knihovna města Hradce Králové – videoprůvodce a informace o knihovně, online katalog, absenční půjčování čteček e-knih, půjčování e-knih online prostřednictvím portálu eReading.cz, komunikační technika pro neslyšící, online tlumočení do znakového jazyka, zajištění tlumočení vybrané
kulturní akce – po domluvě, komiksový klub, specializovaný knihovní fond, CD a DVD v Českém
znakovém jazyce
h�ps://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/sluzby-pro-sluchove-znevyhodnene
Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové – Tichá linka
h�ps://www.svkhk.cz/
Městská knihovna Most – Tichá linka (online tlumočení/simultánní přepis pro osoby se sluchovým
pos�žením)
h�p://www.knihovnamost.cz/
Krajská knihovna Pardubice – speciální fond
h�ps://www.kkpce.cz/cs/
Městská knihovna Hodonín – speciální fond odborné literatury
h�ps://www.knihovnahod.cz/
Regionální knihovna Karviná – speciální fond
h�ps://www.rkka.cz/

Čtenářský průkaz
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B. 5. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST
1. úkol: Navrhni, výtvarně ztvárni či popiš knihovnu snů včetně služeb, které bys v knihovně
uvítal/ uvítala.

KNIHOVNY

2. úkol: Navš�v nejbližší knihovnu v místě, kde bydlíš nebo studuješ, a zjis�, jakou nabídku má
pro osoby se smyslovým pos�žením.

B. 6. SLOVNÍČEK POJMŮ
Samizdat = vydávání zakázané literatury na vlastní náklady. V zemích, kde je totalitní režim
a cenzura v novinách i ve vydávání knih. Knihy byly přepisovány ručně nebo na psacím stroji. Nyní
jsou kopírovány anebo přepisovány v počítači. Lidé, kteří se této činnos� věnují, jsou souzeni
a vězněni (u nás do roku 1989).
Monograﬁe = odborná kniha, která se věnuje jednomu tématu – jedné vědecké otázce.
Biograﬁe = kniha, ve které je rekonstruován život nějaké slavné osobnos� – na základě archivních
materiálů, deníků, fotograﬁí, vzpomínek.
Autobiograﬁe = dílo, které píše osobnost, které se daná biograﬁe týká.
Biblioterapie = metoda psychoterapie, která používá k léčbě nebo k rozvíjení osobnos� čtení
určitých textů nebo knih anebo samotné psaní – je účinné pro� depresi. Jde o léčbu pomocí umění
stejně jako je arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně pohybová terapie.
Znakokniha = hybridní kniha, kde se na webovém rozhraní objevuje ilustrace, původní text a video
v českém znakovém jazyce.
Hybridní kniha = mul�mediální dokument, který slouží čtenářům – nejčastěji studentům – kteří
mají speciální vzdělávací potřeby. Kniha nabízí text v češ�ně a někdy v anglič�ně, video v českém
znakovém jazyce a audionahrávku textu pro osoby se zrakovým pos�žením. Byla vytvořena v roce
2002 na Masarykově Univerzitě v Brně.
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Síť. Ondřej Polanský.

PRACOVNÍ SEŠIT
C. DESATERO BEZPEČNOSTI
NA INTERNETU
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C. 2. DESATERO ZÁSAD BEZPEČNOSTI NA INTERNETU
1) Nastav si soukromí.
2) Nesděluj osobní informace.
3) Neotevírej přílohy z neznámých zdrojů.
4) Neklikej na nesmyslné reklamy a opatrně na vyskakovací okna.
5) Nezveřejňuj in�mní fotograﬁe a pozor na zveřejňování fotograﬁí vůbec.
6) Hlídej si, co zveřejňuješ.
7) Odmítej a ignoruj neznámé osoby.
8) Opatrně na osobní setkání.
9) Pozor na místa, kde se připojuješ.
10) Kontroluj přítomnost platného SSL cer�ﬁkátu a opatrně na vyhledávání.

BEZPEČNOST

1) Nastav si soukromí:
Základem je nastavit si soukromí na všech sociálních sí�ch.
Tuto možnost najdeš v nastavení. Na Facebooku si můžeš nastavit, kdo uvidí tvůj sdílený obsah,
kdo � může poslat zprávu, kdo tě může označovat v příspěvcích, jestli se obsah tvého proﬁlu objeví
ve vyhledávačích a další. Omez také používání tvých uživatelských dat pro reklamní účely a externí
aplikace Facebooku, které mají přístup k tvým datům. Nikdy na Facebooku neklikej na kvízy, testy
a podobný obsah – z 99 % je vytvořen k tomu, aby získával osobní data.
Pro Instagram a ostatní sociální sítě pla� to samé. Ve výchozím nastavení je Instagram dostupný
všem na internetu, a to i těm, co instagramový účet nemají.
Na Googlu si vypni personalizaci reklam a sledovací funkce v nastavení tvého účtu. Své soukromí si
můžeš nastavit všude, stačí jen trochu hledat. Zvaž tedy pořádně, komu chceš data sdílet.
2) Nesděluj osobní informace:
Pravidlo, o kterém by se nemělo vůbec diskutovat. Nikdy nikomu neříkej svá hesla (ani nejlepšímu
kamarádovi), nezadávej telefonní číslo a nikomu koho neznáš, neposílej svou adresu.
3) Neotevírej přílohy z neznámých zdrojů:
Především neotevírej přílohy ze zpráv, které � přišly od někoho cizího, nebo z pochybné/neznámé
adresy. Často jsou v takových zprávách skryté viry. Pozor na spamy, podvodné e-maily a případné
viry. Spam, či podvodný e-mail se pozná tak, že jsou v něm grama�cké chyby, špatné oslovení,
divná formulace vět. Pokud jsou v takovémto e-mailu nějaké přílohy (obrázky, soubory .pdf, dokumenty) v žádném případě je neotevírej, mohl/a by sis stáhnout virus do počítače. Také si dávej
pozor na vyděračské e-maily typu: „Natočil jsem tě při sledování nevhodného obsahu…“
4) Neklikej na nesmyslné reklamy a opatrně na vyskakovací okna:
Například: „Gratulujeme, vyhráli jste 10 000 000 Kč!“ nebo „Gratulujeme! Vyhráli jste iPhone 11!“
Když na tebe vyskočí taková zpráva na nějaké webové stránce, zní to možná báječně, ale je to absolutní nesmysl.
V žádném případě na takové vyskakovací okno neklikej a nevšímej si ho. To samé pla� pro nesmyslné reklamy.
5) Nezveřejňuj in�mní fotograﬁe a pozor na zveřejňování fotograﬁí vůbec:
„Neposílej in�mní fotograﬁe svému partnerovi/partnerce, natož nějakému kamarádovi nebo
cizímu člověku.“
Další zcela samozřejmé pravidlo. Žádné in�mní fotograﬁe neposílej ani svému milému nebo milé,
natož nějakému kamarádovi nebo cizímu člověku. Také si dávej pozor na zveřejňování
fotograﬁí z místa, kde se aktuálně nacházíš. Například pokud přidáváš fotograﬁe z dovolené, na
které právě jsi. Stalo se mnoho případů, kdy si to někdo zjis�l, domyslel si, že teď nikdo nebude
doma a vykradl dům.
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6) Hlídej si, co zveřejňuješ:
Jak už jsme si řekli u nastavení soukromí, je možné omezit nebo zcela vypnout zobrazování tvých
příspěvků pro ostatní. Na Instagramu mnohdy sdílíme mnohem osobnější informace než na Facebooku, je proto nutné hlídat si co a kam přidáváme.
7) Odmítej a ignoruj neznámé osoby:
Pokud � pošle žádost o přátelství jakýkoliv neznámý člověk, nepřijímej ji. Pokud si myslíš, že bys ho
mohl odněkud znát nebo ho má v přátelích někdo z tvých kamarádů, zeptej se jich, jestli toho
člověka opravdu znají a kdo to je. Když � někdo začne psát zprávy, vůbec mu nemusíš odpovídat
a nemusíš se s ním bavit. Pamatuj si, že když se s někým nechceš bavit, tak se s ním nebav.
8) Opatrně na setkání:
Nikdy si nedomlouvej schůzku s někým, koho neznáš.
Nechoď nikam mimo veřejný prostor (restaurace, kavárna, kino) s nikým koho neznáš
Jestli se na takovou schůzku rozhodneš jít, obeznam s �m rodiče, případně popros kamaráda nebo
kamarádku, aby šli s tebou. Místo schůzky navrhni na veřejném místě, jako je třeba kavárna. Žádné
schůzky v lese za městem. Ideální je ovšem na taková setkání vůbec nechodit.

10) Kontroluj přítomnost platného SSL cer�ﬁkátu a opatrně na vyhledávání:
Internetovou komunikaci a data, která se skrze ni přenáší, je třeba nějakým způsobem chránit.
K tomu slouží tzv. SSL cer�ﬁkáty.
Jeho přítomnost poznáš snadno – v adresním řádku internetového prohlížeče stojí místo zkratky
HTTP zkratka HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), nebo ikonka zámečku. Pokud na tento
zámeček klikneš, zobrazí se � tabulka, kde je napsaný cer�ﬁkát a případně další nástroje, které jsou
na stránce povoleny (kamera, mikrofon, oznámení). Tyto nástroje můžeš vypnout a kdykoliv zase
zapnout.
Proč jsou důležité? SSL cer�ﬁkáty � nezajis� bezpečí, ale znamenají, že je komunikace šifrovaná
a tedy odolnější vůči odposlouchávání.

BEZPEČNOST

9) Pozor na místa, kde se připojuješ:
Systém Windows umožňuje nastavit si připojené Wi-Fi sítě na domácí a veřejné (Mac takové rozlišení bohužel nemá). Jako domácí sítě měj jen ty, u kterých víš, kdo je spravuje a důvěřuješ mu (tedy
u sebe doma, u kamaráda, na internátě…).
Ostatní si ukládej jako veřejné a jejich seznam pravidelně promazávej. V nastavení si vypni automa�cké připojování k sí�m, které si tvé zařízení samo najde. Můžeš tak předejít mnohým rizikům.
Chování na veřejných sí�ch vyžaduje obezřetnost. V žádném případě se nepřipojuj na internetové
bankovnictví a nezadávej nikam žádná hesla. Pokud nepotřebuješ být připojen k internetu, Wi-Fi
vypínej, a to především na veřejných místech.
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C. 3. RIZIKA INTERNETU – KYBERŠIKANA
Používání internetu s sebou kromě příjemných věcí nese také rizika. Jedním z nich je kyberšikana.
Slovo šikana znáš.
Šikana je dlouhodobé, opakované násilí vůči osobě za účelem ponížení lidské důstojnos�.

Víte, že:
Kyberšikana je jednou z forem šikany? Kyberšikana je tedy forma šikany prováděna prostřednictvím elektronických médií, jako jsou internet, mobilní telefony a sociální sítě. Kyberšikana v mnoha
případech začíná jako klasická šikana a někdy se její projevy prolínají a doplňují.
Mezi nejčastější oběti šikany patří děti a mladiství, kteří jsou odmítáni kolektivem z jakéhokoliv
důvodu.

BEZPEČNOST

Obě� šikany i kyberšikany se může stát kdokoliv, tedy i sám agresor.
Agresor má většinou nízkou míru empa�e, tedy se není schopen vcí�t do obě� a chápat, jak ji
zraňuje.
Existuje několik druhů přihlížejících. Někteří agresora následují, jiní stojí za obě� a ostatní jen
přihlížejí chování agresora. Přihlížející jsou velmi důleži� v případě, že vystoupí pro� agresorovi. To
se ale bohužel často nestává.
Nejčastější projevy kyberšikany:
- zasílání urážlivých a zastrašujících zpráv nebo pomluv
- pořizování zvukových záznamů, videí či fotograﬁí, jejich upravování a následné zveřejňování za cílem poškodit člověka
- vytváření internetových stránek, které urážejí, pomlouvají nebo ponižují konkrétní osobu
- krádež iden�ty
- provokování a napadání uživatelů na diskuzních fórech
- vydírání
- obtěžování a pronásledování voláním, psaním zpráv nebo prozváněním
Bezpečnostní pravidla pro obě� kyberšikany:
1) Nikdy nemaž důkazné konverzace a zprávy.
Jsou důležité při vyšetřování kyberšikany.
2) Svěř se dospělému, kterému důvěřuješ.
Pamatuj si, že svěřit se není udávání.
3) Neboj se říct si o pomoc. Můžeš kdykoliv
využít služeb Linky bezpečí na telefonním čísle
116111, napsat na chat Linky bezpečí nebo na
e-mailovou adresu: pomoc@linkabezpeci.cz
Kyberšikana
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Víte, že:
Speciﬁckou formu kyberšikany tvoří kyberšikana zaměřená na učitele. Zahrnuje prankování učitelů
v online prostředí, agresivní hodnocení učitelů v rámci nějakých webových stránek a kybernetické
útoky.

Druhy kyberšikany:
1) Kyberstalking (cyberstalking) je pronásledování a neustálé obtěžování uživatele a sledování
všech jeho ak�vit na internetu a sociálních sí�ch. Stalker (agresor) je většinou kamarád nebo
bývalý partner obě�, který je zhrzený ukončením přátelského či partnerského vztahu. Obě� hrozí
naprostá ztráta soukromí, osobní údajů a jakéhokoliv pocitu bezpečí. Kyberstalking může přejít až
ke klasickému stalkingu, kdy stalker pronásleduje oběť i v reálném životě.
2) Kybergrooming (cybergrooming) je psychická manipulace osoby (zpravidla dě�) dospělým
člověkem, prostřednictvím moderních komunikačních technologií.
Kybergroomer (agresor) má za cíl získat si plnou důvěru obě�, vylákat ji na osobní schůzku a poté
ji sexuálně zneužít, okrást, fyzicky napadnout. Obě� se může stát kdokoliv, avšak nejčastěji jsou to
dívky ve věku 11–17 let, které trpí nedostatkem sebedůvěry a pocitem osamění, který dávají na
svých sociálních sí�ch velmi důrazně znát. Kybergroomer se často vydává za jinou osobu, než ve
skutečnos� je, dle vybrané obě�.

Víte, že:
S flamingem se můžeš setkat
především v diskuzích a komentářích pod příspěvky.

Víte, že:
V případě, že je oběť mladší 18 let, se agresor a všichni sdílející dopouští trestného
činnosti v oblasti šíření dětské pornografie.

4) Flaming je agresivní chování projevující se urážkami,
nadávkami a vyhrožováním. Pamatuj si ale, že slušně vyjádřená konstruk�vní kri�ka není ﬂaming. V takovém případě má
agresor za cíl rozčílit a ponížit oběť, a to zcela beztrestně
a většinou anonymně.

BEZPEČNOST

3) Sex�ng je zasílání fotograﬁí, videí, zpráv a
textů se sexuální téma�kou. Tyto materiály
pak často končí na internetu. Pro oběť mohou
mít fatální důsledky, jelikož jsou často používány jako prostředek vydírání. Některé případy
mohou skončit až smr� obě�.

5) Kyberharašení (harrassment) jsou opakované zprávy zasílané agresorem, které jsou obě� nepříjemné. Tato situace může vzniknout i ze vzájemné konverzace, ta se stane nepříjemnou a oběť není
schopná ji ukončit. Agresor většinou oběť začne bombardovat zprávami ihned po připojení na
internet nebo jí zasílá nežádoucí SMS.
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6) Happy Slapping je předem plánované fyzické napadení obě� (zfackování), které je natáčeno na
mobilní telefon, poté zveřejněno na internetu a dále šířeno v rámci jedné skupiny.

Víte, že:
V této době stoupá agresivita útoků. Často se nejedná pouze o fackování, útoky mohou být i závažnější, a to až na hranici se smrtí. Pokud se o něčem takovém dozvíte, nenechávejte si tuto informaci
pro sebe.

7) Hoax je druh kyberšikany, při kterém dochází k šíření smyšlených nebo poplašných zpráv, které
mají za následek paniku ve společnos�, strach a pobouření. Mezi nejčastější typy hoaxů patří
pe�ce, varování před smyšlenými viry a různými útoky na počítač, falešné prosby o pomoc, nabídky snadného výdělku, řetězové zprávy a další.

Vyber pojmy, které označují druhy kyberšikany.
Barevně je vyznač.

BEZPEČNOST

7. úkol:

Alkoholismus

Sex�ng

Hoax

Fyzické násilí

Přepadení

Happy Slapping

Zesměšňování

Kybergrooming

Flaming

Konstruk�vní kri�ka

Drogová závislost

Víte, že:
Stalking a kyberstalking je podle zákona č. 40/2009 Sb. trestnou činností? Pokud pachatel spáchá
takový trestný čin na dítěti, těhotné ženě, se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami, může mu
být uložen trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky.
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C. 4. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST
1. úkol: Pokus se podle zadaných deﬁnic vyplnit doplňovačku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BEZPEČNOST

1) Iden�ﬁkace síťového rozhraní v počítačové sí�.
2) Soubor, pomocí kterého webová stránka zaznamenává např. informace o tvé návštěvě.
3) Psychická manipulace dě� dospělým, prostřednictvím moderních technologií.
4) Poznáš ho podle zkratky HTTPS v adresním řádku.
5) Snímek obrazovky.
6) Reprezentace člověka ve virtuálním prostoru.
7) Člověk, který ovlivňuje velké množství lidí.
8) Forma šikany prováděná prostřednictvím elektronických médií.
9) Neustálé zasílání obtěžujících zpráv a SMS agresorem.
10) Zasílání zpráv a fotograﬁí se sexuální téma�kou.
11) Pronásledování obě� prostřednictvím elektronických médií.
12) Šíření smyšlených a poplašných zpráv.
13) Virtuální prostor.
14) Agresivní chování, se kterým se můžeme setkat v komentářích nebo v internetových diskuzích.
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BEZPEČNOST

2. úkol: Zkus si za 3 měsíce opět otevřít tento sešit. Porovnej svou digitální stopu, kterou zanecháváš nyní a kterou jsi zanechával před 3 měsíci (nalep printscreen, zapiš, zakresli).
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C. 5. SLOVNÍČEK POJMŮ

BEZPEČNOST

Digitální stopa = vše, co na internetu zveřejníme (příspěvky, fotograﬁe, videa, like na Facebooku, návštěva
webové stránky)
Vědomá digitální stopa = zanechána vědomou činnos� uživatele (přispívání do diskusních fór, interakce na
sociálních sí�ch, vkládání fotograﬁí, mailová a chatová komunikace)
Nevědomá digitální stopa = ukládá se bez zásahu uživatele (vyhledávané výrazy na internetu, cookies
soubory, IP adresa, poskytovatel a lokace připojení)
Virtuální iden�ta = reprezentace člověka v kyberprostoru
Kyberprostor = virtuální prostor, který tvoří světovou počítačovou síť, která je základem online komunikace
- z anglického cyberspace
Cookie soubory = Cookie je krátký textový soubor, který navš�vená webová stránka odešle do prohlížeče.
Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk či
další nastavení
IP adresa = číslo, které jednoznačně iden�ﬁkuje síťové rozhraní v počítačové sí�
- anglicky IP address
Kyberne�cká kriminalita = trestné činy zaměřené pro� počítačům nebo trestné činy páchané
pomocí počítače
Retarge�ng = umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze lidem, kteří v minulos� navš�vili web
nebo konkrétní stránky na webu.
SSL cer�ﬁkát = nezajis� � stoprocentní bezpečí při chování na internetu, ale znamená, že je komunikace
šifrovaná. Přítomnost platného SSL cer�ﬁkátu poznáš snadno - v adresním řádku internetového prohlížeče stojí místo zkratky HTTP zkratka HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure), nebo ikonka zámečku.
Printscreen = snímek obrazovky, který vytvoříš pomocí zmáčknu� tlačítka PrtSc na klávesnici,
snímek se poté uloží do složky, kterou najdeš v počítači
- jinak se mu také říká screenshot
Spam = nevyžádané sdělení, které se šíří internetem – nevyžádané reklamní e-maily, komentáře,
na diskuzních fórech
Šikana = dlouhodobé, opakované násilí vůči osobě za účelem ponížení lidské důstojnos�
- anglicky bullying
Kyberšikana = forma šikany prováděna prostřednictvím elektronických médií, jako jsou internet,
mobilní telefony a sociální sítě
- z anglického cyberbullying
Prank = do češ�ny se dá přeložit jako žert nebo šprým. Cílem pranku není ublížit, ale autoři pranku se snaží
spíše své okolí pobavit. Nejde jim tedy ani o obohacení ani o zlý úmysl. Ne vždy se toto podaří.
Mnohé pranky mohou být až kruté nebo na hranici zákona.
Kyberstalking = pronásledování a neustálé obtěžování uživatele a sledování všech jeho ak�vit na
internetu a sociálních sí�ch
- z anglického cyberstalking
Kybergrooming = psychická manipulace osoby (zpravidla dě�) dospělým člověkem, prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Agresor má za cíl získat si plnou důvěru obě�, vylákat ji
na osobní schůzku a poté ji sexuálně zneužít, okrást, fyzicky napadnout
- z anglického cybergrooming
Sex�ng = zasílání fotograﬁí, videí, zpráv a textů se sexuální téma�kou
Flaming = agresivní chování projevující se urážkami, nadávkami a vyhrožováním například na diskuzních
fórech a v komentářích
Kyberharašení = jsou opakované zprávy zasílané agresorem, které jsou obě� nepříjemné
- z anglického harrassment
Happy Slapping = předem plánované fyzické napadení obě� (zfackování), které je natáčeno na mobilní
telefon, poté zveřejněno na internetu a dále šířeno v rámci jedné skupiny
Hoax = druh kyberšikany, při kterém dochází k šíření smyšlených nebo poplašných zpráv
Inﬂuencer = člověk, který pomocí své tvorby ovlivňuje významné množství lidí
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Možná Jsi v Síti ale ne na dně. Denisa Felcmanová, 1.G

PRACOVNÍ SEŠIT
D. KOMUNIKACE
(varianta A)
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Podle charakteris�ky se komunikace dělí na:
1) intrapersonální = vnitřní – komunikuji sám se sebou (intrapersonal communication)
2) interpersonální = 2 a více lidí (interpersonal communication)
3) skupinová = mezi více lidmi (group communication)
4) masová = skrze prostředníka – např. médium (mass communication)
5) symetrická = mezi kolegy, přáteli – jsou si rovni (symmetric communication)
6) asymetrická = mezi učitelem a žákem, podřízeným a nadřízeným – nejsou si rovni (asymmetric
communication)

Co podle tebe zlepšuje a zhoršuje komunikaci?
Napiš nebo graﬁcky ztvárni.
3. úkol:

KOMUNIKACE

Komunikační proces je proces, při kterém dochází ke komunikaci, tedy k předání informace. Správně by měl probíhat jako nenásilná forma komunikace. Nenásilná komunikace je přirozená, vcí�me
se do pocitů druhého.
Komunikátor je ten, kdo informaci vysílá. Recipient je ten, kdo informaci přijímá.
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Víte jak správně přečíst znění zákona?
Vezmeme si jako příklad tento zákon: § 30 a § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických
službách a podmínkách jejich poskytování.
Přečteme ho jako: „Paragraf 30 a paragraf 31 zákona číslo 372 lomeno 2011 sbírky o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování.“ Slovem „sbírky“ je tedy myšlena Sbírka
zákonů.

Setkal/setkala ses někdy v běžném životě (návštěva lékaře, úřadu, kadeřnictví) s �m, že dotyčná osoba měla problém s tebou komunikovat? Jak ses
v této situaci cí�l/cí�la? Napiš nebo graﬁcky znázorni.

KOMUNIKACE

6. úkol:
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Aby se taková situace znovu neopakovala, podíváme se na tlumočnické služby, na které mají neslyšící právo.

D. 4. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Tlumočnické služby během školní docházky zajišťuje školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále jej speciﬁkuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. Na vysokých školách zajišťují tlumočnické služby centra pro studenty se speciﬁckými
vzdělávacími potřebami podle vysokoškolského zákona.
Tlumočení u soudu upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Vyhledat soudního
tlumočníka můžete v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnos� ČR.
Tlumočnické služby také zajišťují poskytovatelé sociálních služeb, to upravuje zákon č. 108/2006
Sb. o sociálních službách a jeho vyhláška č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění od 1. 4. 2019.
Tady najdeš úplný výpis tlumočnických služeb dle jednotlivých krajů:
h�p://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby
Online tlumočnické služby je možné objednat například zde:
h�ps://www.�chalinka.cz/
h�ps://www.snncr.cz/Objednavani-tlumocnicke-sluzby-....html
h�ps://www.unieneslysicichbrno.cz/tlumocnicke-sluzby/t1096
h�p://www.czplk.cz/cs/ostatni-sluzby/tlumocnicke-sluzby/
§ 30 a § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování
V těchto paragrafech zákona o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování
nalezne-me právo osob se sluchovým pos�žením na odpovídající komunikaci ve zdravotnických
zařízeních.

Víte, že:
Tlumočníci se musejí řídit etickými kodexy tlumočníků ČZJ i mezinárodními etickými kodexy sociálních pracovníků.
Etický kodex České komory tlumočníků znakového jazyka určuje základní povinnosti a práva jejich
tlumočníků při výkonu tlumočnické profese a v souvislosti s ním. Platí v situacích, které nejsou nijak
regulovány zákony nebo předpisy.

1. Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí za úplatu smysl sdělení z výchozího jazyka
do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly.
Tlumočník se nesnaží být ak�vním účastníkem komunikace.
2. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvaliﬁkaci.
Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu
své práce.
3. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.

KOMUNIKACE

E�cký kodex České komory tlumočníků znakového jazyka:
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4. Tlumočník je vázán mlčenlivos�, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na
ně, včetně iden�ty svých klientů.
5. Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodno� je.
6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání,
poli�ckou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň, pověst a smýšlení.
7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních
podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak
poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.
8. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na ak�vity,
které jsou v konﬂiktu se zákonem nebo porušují lidská práva.
9. Tlumočník sleduje vývoj své profese u nás i ve světě, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.
10. Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních
zájmů.
11. Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, Komory nebo
tlumočnické profese.
12. Tlumočník zná E�cký kodex Komory a dodržuje ho. Porušení pravidel E�ckého kodexu může
vést až k vyloučení tlumočníka z Komory, a to na základě rozhodnu� Komise pro E�cký kodex.

KOMUNIKACE

E�cký kodex online tlumočníků:
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1. Tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat
tlumočenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Tlumočník je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Online
tlumočník popisuje i celou situaci, která ovlivňuje tlumočnickou situaci a odehrává se v telefonu či
na monitoru počítače.
2. Tlumočník přizpůsobuje svůj projev neslyšícímu klientovi s ohledem na kulturní odlišnos� a na
jeho způsob používání znakového jazyka.
3. Tlumočník přijímá takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvaliﬁkaci a přípravě. Je
zodpovědný za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjis�, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnos� a schopnos�, tlumočení odmítne či ukončí s vysvětlením a návrhem
dalšího řešení celé situace (např. předání závazku kolegovi).
4. Tlumočník přizpůsobuje své chování přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí. Horní čás� oděvu
nosí vždy jednobarevné, nereﬂexivní, nejlépe tmavé, bez šperků a ostatních ozdob.
5. Tlumočník dodržuje zásadu diskrétnos� a mlčenlivos�, která se týká všeho, co se dozví během
neveřejného tlumočení a překladu. Tlumočník důvěrné informace nikdy nezneužívá.
6. Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, poli�ckou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
7. Tlumočník má právo odmítnout tlumočit v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických
nebo morálně-e�ckých důvodů (ero�cká linka atd.) a v podmínkách nedůstojných pro výkon profese, anebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
8. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, neustále zvyšuje svoji kvaliﬁkaci, a to nejen v příslušné jazykové oblas�, ale i v oblas� všeobecného vzdělání a rozhledu a kultury
Neslyšících.
9. Tlumočník c� svou profesi, usiluje o spolupráci a solidaritu s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů, sdílí nově získané informace a znalos� se svými
kolegy.
10. Tlumočník má právo přerušit, odmítnout či ukončit tlumočení v případě technických ob�ží,
které mu nedovolují vykonávat tlumočení, např. narušená kvalita obrazu, zvuku, pomalý přenos.
11. Tlumočník má právo vystoupit z tlumočnické role v případě objasnění celé online tlumočnické
situace klientovi/klientům, a to za účelem srozumitelnos� situace pro všechny zúčastněné strany
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D. 5. SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ – PRACOVNÍ LIST
Vyber správnou odpověď, nebo odpovědi na následující otázky. Správnou odpověď nebo správné
odpovědi zakroužkuj.
1. úkol: Co je komunikace?
a) Telefonický kontakt
b) Rozhovor
c) Čtení novin, blogu, článku na internetu – autor se mnou komunikuje
d) Přemýšlení – komunikuji sám se sebou
2. úkol: Komunikují mezi sebou všechny živé organismy?
a) Ano
b) Ne
3. úkol: Mají neslyšící a sluchově pos�žení právo zvolit si při výuce, komunikaci s úřady apod.
systém komunikace, který je jim nejbližší? Český znakový jazyk, simultánní přepis apod.?
a) Ano
b) Ne
4. úkol: Tlumočník do českého znakového jazyka je podle zákona:
a) Soused nebo někdo z rodiny, kdo pomáhá neslyšícím s komunikací
b) Profesionál, který musí dodržovat přísné zásady a je vázán mlčenlivos�
c) Kdokoliv, kdo umí znakový jazyk
5. úkol: Je pro neslyšící rodným jazykem český znakový jazyk?
a) Ano
b) Ne
6. úkol: Napiš své zkušenos� s komunikací v jiném než českém jazyce. Zamysli se nad znakovým
jazykem a komunikací neslyšících. Myslíš, že mají dostatek odpovídajících informací? Dá se
v tomto směru něco změnit?
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D. 6. SLOVNÍČEK POJMŮ
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Komunikace = jednání, jehož cílem je přenos sdělení jedné či více osobám
- anglicky communication
- z la�nského slova communicare (sdílet) a také od slova communis (společný)
Verbální komunikace = slovní komunikace
- anglicky verbal communication
Neverbální komunikace = mimoslovní komunikace
- anglicky nonverbal communica�on
Paraverbální komunikace = práce s hlasem – hlasitost, zabarvení hlasu, intonace, tempo řeči,
emoce
- anglicky paraverbal communica�on
Hap�ka = doteky
- anglicky touch
Kinezika = gesta těla
- anglicky gesture
Oční kontakt = ﬁxování očí
- anglicky eye contact
Proxemika = vzdálenost komunikujících
- anglicky distance of persons
Posturika = postoj celého těla
- anglicky full body posture
Intrapersonální komunikace = vnitřní (komunikuji sám se sebou)
- anglicky intrapersonal communication
Interpersonální komunikace = 2 a více lidí
- anglicky interpersonal communication
Skupinová komunikace = mezi více lidmi
- anglicky group communication
Masová komunikace = skrze prostředníka – např. médium
- anglicky mass communication
Symetrická komunikace = mezi kolegy, přáteli – jsou si rovni
- anglicky symmetric communication
Asymetrická komunikace = mezi učitelem a žákem, podřízeným a nadřízeným – nejsou si rovni
- anglicky asymmetric communication
Komunikační proces = proces, při kterém dochází ke komunikaci, tedy k předání informace
- anglicky communication process
Přenos sdělení = obsah komunikace
Komunikátor = vysílá informace
Recipient = přijímá informace
Nenásilná komunikace = přirozená, vcítění se do druhého
- anglicky nonviolent communication
E�cký kodex tlumočníků = určuje práva a povinnos� tlumočníků při výkonu jejich profese
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