
Komunikácia prostredníctvom IKT

Práca s Internetom...

Komunikácia:

DEF: „Výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne 
prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov.“

DEF: „Komunikácia – dorozumievanie, (rečový) dorozumievací styk“. 

DEF: „Komunikácia je základnou zložkou medziľudskej interakcie, ktorá sa uskutočňuje tak, že v rámci 
určitej spoločnosti existuje určitý konsenzus, t.j. uznávaný súbor významov, pomocou ktorých sú ľudia 
schopní dorozumieť sa. Typickým príkladom komunikácie je teda rozhovor, v ktorom hovoriaci 
používajú spoločný jazyk “

DEF: „Sociálnu komunikáciu môžeme definovať ako vzájomnú výmenu informácií, je špecifickou 
formou sociálneho styku, v ktorom sa odovzdávajú informácie o sociálnom správaní a sociálnych 
vzťahoch ľudí. Je vnútorne spätá so vzájomným pôsobením ľudí, so sociálnou interakciou, v ktorej sa 
ovplyvňujú názory a postoje. Môže byť zároveň podnetom pre rozvoj človeka človekom „

DEF: „Výmena významov medzi ľuďmi, ktorá sa uskutočňuje najmä prostredníctvom jazyka a je 
možná potiaľ, pokiaľ majú ľudia spoločné poznatky, potreby a postoje“ 

prevzaté z :http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/pedagogika/18293/komunikacia-ako-zakladna-manazerska-zrucnost



Internet

Čo je Internet?

Hovorovo net alebo sieť je verejne dostupný celosvetový systém 

vzájomne prepojených počítačových sietí, ktoré prenášajú dáta 

pomocou prepínania paketov za použitia štandardizovaného Internet 

Protocolu (IP) a mnohých ďalších protokolov. Pozostáva z tisícok 

menších, komerčných, akademických, vládnych a vojenských sietí. 

Slúži ako prenosné médium pre rôzne informácie a služby ako 

elektronická pošta, chat a systém vzájomne prepojených 

webstránok a dokumentov World Wide Webu (WWW)

Slovo Internet je skratkou anglického výrazu Interconnected networks

– prepojené siete.



Internetové prehliadače

Čo to je?

Webový prehliadač – Web browser – je aplikačný softvér, ktorý umožňuje 

používateľovi zobrazovanie a interakciu s HTML dokumentmi hosťovanými

na webových serveroch alebo na lokálnom súborovom systéme. Medzi 

dostupné prehliadače patria:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Opera

- Safari

- Google chrome

- Nescape Navigator

Prehliadač je najčastejšie používaným druhom, tzv. používateľského agenta 

(user agent), tj. Určitého interentového protokolu. Najrozsiahlejšia známa 

zbierka prepojených dokumentov je známa ako World Wide Web (WWW).



World Wide Web

World = svetový Wide = celo  Web = sieť

Je distribuovaný hypertextový informačný systém, v ktorom dokumenty 

obsahujú odkazy na iné miestne alebo vzdialené dokumenty. Je to 

oficiálne označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme 

webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu –

URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch 

nazývaných webový prehliadač. Dokumenty nazývané webové 

stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto 

odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť.



Hypertext

Čo to je?

Hypertext je nelineárne usporiadanie textu, v ktorom sú jednotlivé časti navzájom 

prepojené hypertextovými väzbami reprezentujúcimi najčastejšie odkazy.

Je to text:

- Písaný a čítaný nelinerárnym spôsobom

- Spôsob reprezentácie a správy nepravidelne štrukturovaných informácií, ktoré sú 

organizované podľa významu do modulov. V jednom module býva obyčajne tlmočená 

ucelená myšlienka, vysvetlený určitý pojem, prípadne vyjadrená hierarchia pojmov. 

Moduly sú prepojené spojeniami tak, že vytvárajú sieť.

- Okná, zobrazené na monitore prepojené s objektami v databáze a sú vytvorené linky 

medzi týmito objektami.

- Z technického hľadiska je hypertext databázou, poskytujúcou nové možnosti prístupu 

a manažmentu dát.

Slovo „text“ v slove „hypertext“ neznamená iba tradičný text, teda postupnosť písmen a 

číslic, ale používa sa ako synonymu, pre nosič informácie, ktorým môže byť rovnako 

dobre text, grafika, video, audio, či dáta.



Neinteraktívna komunikácia

Uskutočňuje sa medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať.

To znamená, že vypovedané slovo alebo vyslaná informácia jednou osobou sa dostane k

poslucháčovi, či adresátovi až  po istom čase teda ide o komunikáciu v nereálnom čase.

Príklady:

Diskusné fóra – konferencia pomocou elektronickej pošty, konferencia beží na nejakom serveri, kde 

sú uložené jej stránky, a účastníci píšu príspevky prostredníctvom e-mailov na adresu 

konferencie, odtiaľ sú správy odstúpené iným účastníkom. Do konferencie je nutné sa prihlásiť, 

najčastejšie takéto meno a heslo pridelí správca a potom môžete pristupovať do konferencie.

Email – elektronická pošta, nástroj na neinteraktívnu komunikáciu, používateľov internetu. 

Komunikácie prebieha v podobe správ, ktoré si používatelia posielajú.

Na mailovú komunikáciu je je potrebné mať nainštalovaný poštový klient napr. Outlook Express 

(Pegasus Mail, Eudora, Netscape Messenger, Elm, Pine, Calypso...), ktorý sa stará o doručenie 

správ na poštové servery. Poštový server preberá zásielky od nášho klientského programu a 

doručí ich poštovému serveru adresáta. Protokol na prenos zásielok po Internete je SMTP –

Simple MailTransfer Protocol – teda protocol na vzájomnú komunikáciu medzi poštovými 

servermi. Nedá sa použiť na prenos zásielky až k adresátovi. Protocol POP3 – PostOfficeProtocol

verzia 3 umožňuje klientskému programu vyberať správy zo schránky. Na prenos správy 

potrebujeme obidva protokoly. 



Štruktúra E-mailu

Hlavička e-poštovej správy

Plní úlohu obálky e-poštovej správy, obsahuje položky:

Komu:(To) E-poštová adresa prijímateľa (musí byť vždy uvedená)

Predmet:(Subject) Stručná charakteristika správy

Kópia: (Cc) Zoznam adries, na ktoré sa posiela kópia správy

Adresa poštovej správy má tvar: meno_adresáta@menopočítača_servera

@ - at, v teda znamená to meno_adresáta v meno_pčítača

Príklad: janko.hrasko@gymko.sk

Telo e-poštovej správy – do tela píšeme samotný text, zložený z oslovenia, 

samotnej správy, a pozdrav s podpisom.

mailto:janko.hrasko@gymko.sk
mailto:janko.hrasko@gymko.sk
mailto:janko.hrasko@gymko.sk


Príklad Emailu



Úlohy

1. Vytvorte si mailovú adresu na ľubovoľnom 

poskytovateľovi tejto služby (azet, gmail, centrum, 

post...)

2. Každý študent vytvorí správu s jednou vetou, ktorá 

bude začiatkom poviedky. Ten správu pošle svojmu 

následnikovi v reťazci aktivity. Ten pokračuje pridaním 

ďalšej vety a pošle ju ďalšiemu. Reťazové písanie 

poviedky pokračuje až kým nedostane každý správu s 

poviedkou, ktorí sám začal. Poviedky sa prečítajú 

nahlas.



Interaktívna komunikácia

Interaktívna komunikácia znamená komunikácia s možnosťou okamžitej

reakcie. Pri tejto komunikácii je partner na Internet pripojený v tom istom čase 

ako my a môžeme s ním bezprostredne komunikovať, buď textovo, hlasom, 

prípadne sa môžeme aj navzájom vidieť. Interaktívnu komunikáciu 

prostredníctvom internetu umožňujú špeciálne programy – textové telefóny

(prenos textu) alebo videokonferenčné programy (prenos obrazu a zvuku)



Skype a ICQ...

Skype je mutliplatformový program (existujú variácie pre rôzne operačné systémy) fungujúci na 

princípe ICQ ale je schopný prenášať hlas (internetové volanie), skype je schopný aj prenosu 

obrazu cez internet vďaka webkamere. ICQ aj Skype sú schopné prenášať súbory. ICQ poskytuje 

aj službu SMS, kde môžete prostredníctvom programu posielať SMS správy na mobily.

ICQ – (I seekyou) – tento program funguje na princípe klient server. Teda užívateľ musí byť 

registrovaný na ICQ serveri. 

IRC – Internet Relay Chat – starší program, ktorý umožňuje textovo komunikovať súčasne s viacerými 

internetovými užívateľmi. Na používanie je potrebné poznať adresu IRC servera. Účastníci 

používajú prezývky.

Talk – jednoduchý nástroj na interaktívnu textovú komunikáciu. Na nadviazanie rozhovoru treba 

poznať internetovú adresu partnera.

V  dnešnej dobe však už markantné rozdiely v týchto programoch nie sú, pretože novšie verzie ICQ už 

obsahujú služby ako videokonferencia, hlasové telefonovanie, a množstvo iných. 

Súčasnosť si nevyžaduje dokonca ani inštaláciu programov do počítača. Existujú www stránky, ktoré 

umožňujú používanie týchto aplikácii priamo cez webový prehliadač.

www.meebo.sk, www.icq2go.icqonline.eu

http://www.meebo.sk/
http://www.icq2go.icqonline.eu/


Úlohy

1. Vymenujte výhody použitia aplikácií ICQ 

a SKYPE

2. Ako sa dajú v textovej komunikácii čo 

najstručnejšie vyjadrovať pocity.

3. Čo vám hovorí pojem videokonferencia?

4. V akých oblastiach má videokonferencia 

význam?



Sociálne siete na internete

Sociálne siete (Social networking) – Systémy, ktoré umožňujú vytváranie 
sociálnych sieti. Ide o prepájanie kontaktov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo 
spoločné. Každý užívateľ si vytvorí vlastný profil, v ktorom píše o sebe 
nielen základné informácie. Na základe týchto informácií sa nadväzujú 
vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Vzájomnými 
prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov. Nevýhodou je fakt, 
že používatelia nemusia do svojho profilu vkladať pravdivé informácie, čo je 
pre bežného užívateľa nemožné zistiť.

Niektoré portály sociálnych sieti na Internete:

- MySpace

- Facebook

- LinkedIn

- Azet

- HI5

- Unister



Typy sociálnych sietí

Informačné - tieto sociálne siete sú zväčša zložené z ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné 

problémy. Tieto komunity sú často spojené s firmami, ako sú banky, maloobchodníci a iné 

spoločnosti, ktoré sú prostredníctvom sociálnych sietí spojené so svojimi zákazníkmi a 

komunikujú s nimi. 

Profesijné – Sociálne siete, ktoré zamestnancom pomôžu pokročiť vo svojej kariére alebo odvetví. 

Tieto sociálne siete s zväčša vytvárajú v podnikoch a slúžia na komunikáciu medzi 

zamestnancami a zamestnávateľom, no taktiež medzi firmou a zákazníkmi.

Vzdelávacie – Tu sú zoskupení najmä študenti za účelom spolupracovať s ostatnými študentmi na 

akademických projektoch, robiť výskumy, alebo komunikovať s profesormi a učiteľmi 

prostredníctvom blogov a triednych fór. Tieto sociálne siete sa čoraz viac stávajú veľmi populárne 

v rámci vzdelávacieho systému.

Koníčky – Sociálne siete zamerané na koníčky sú najpopulárnejšie, pretože užívatelia často 

vykonávajú prieskum o svojich koníčkoch a tak nachádzajú množstvo ľudí z celého sveta, s 

ktorými majú rovnaké záujmy a rozhodnú sa vytvoriť sociálnu sieť zameranú na svoje koníčky, 

preto tieto siete patria medzi najobľúbenejšie.

Novinky – ďalší populárny druh sociálnej siete, kde je publikovaný „komunitný obsah“. Ide o veľký 

obsah webových stránok, kde členovia môžu publikovať novínové články, komentáre, alebo 

čokoľvek iné. Tieto stránky niekedy vytvárajú zaujímavý obsah, no ak obsah nie je kontrolovaný, 

môže vytvoriť propagačný blázinec plný reklám.



MySpace

Jeden zo starších a najúspešnejších portálov (od augusta 2003), kde každý 

používateľ má akoby vlastný blog, ktorý si upravuje, umiestňuje doň rôzne 

aplikácie a grafické prvky, prehrávanie videozáznamov a ďalšie prvky. My 

Space je súkromná firma cca 1000  zamestnancov. Firma sídli v Kalifornii v 

meste Beverly Hills. Jedným z jej najznámejších partnerov je Google, ktorý 

pre nich vypracoval vyhľadávanie. Celá služba je financovaná pomocou 

reklamy a jej používanie je bezplatné. Služba ponúka osobné profily 

užívateľom od 14 rokov a niektoré špeciálne profily pre hudobníkov alebo 

hercov.

www adresa: http://www.myspace.com/



Facebook

Vznikol v roku 2004 pôvodne ako školský server, ktorý sa neskôr rozšíril na 
jednu z najpopulárnejších komunít. Vytvoril ho študent Harvardu Mark
Zuckerberg. Služby Facebooku sa postupne rozšírili a boli do neho 
zapojené nové a nové univerzity. V súčasnosti má vo Facebooku svoju 
používateľskú skupinu každá univerzita a aj najznámejšie stredné školy. 
Pomocou Facebooku dokážete vyhľadať svojich bývalých, terajších, 
prípadne budúcich spolužiakov. Každý užívateľ má vlastný blog. Základný 
profil je doplnený množstvom miniaplikácií. Facebook obsahuje otvorené 
programovacie prostredie, takže každý s dobrým nápadom môže prispieť.

V dnešnej dobe slúži Facebook hlavne na komunikáciu, nadväzovanie 
priateľstiev a zdieľanie fotografií či videí. V polovici roku 2006 mal už 7 
miliónov členov. V súčasnosti sa odhaduje počet členov viac ako 600 
miliónov a dostupný je skoro na celom svete. MySpace stratil svoju prvotnú 
pozíciu s počtom užívateľov nad 100 miliónov už v roku 2008. Facebook
zamestnáva momentálne viac ako 1000 zamestnancov a jeho aktuálna 
trhová cena sa pohybuje tesne nad úrovňou 50 miliárd dolárov.



LinkedIN

LinkedIN je obchodne orientovaná internetová sociálna sieť založená v 

decembri 2002 a spustená v máji 2003. Využíva sa hlavne pre vytváranie 

profesionálnych sieti. Od decembra 2007 bola návštevnosť približne 3,2 

miliónov návštevníkov za mesiac. V auguste mala približne 25 miliónov 

členov, z toho viac ako 20 tisíc zo Slovenska.

www stránka: 

http://www.linkedin.com



HI 5

HI5 vznikol koncom roku 2007. Užívateľ si môže vytvoriť vlastný účet, ktorý mu pomáha 

pri vyhľadávaní. Ako náhle je nastavený profil je možné použiť funkciu, ktorá 

umožňuje prejsť na HI5 stránky, vyhľadávať emailové adresy a telefónne čísla. Je tu 

možnosť zapojiť sa do mnohých sietí ako napr. vysoké školy, stredné školy, ...

www stránka:

http://www.hi5.com



Unister

Unister je študentský portál na webe a po rýchlom zaregistrovaní sa, vyplnení profilu, pridaní fotky 

môžete naháňať priateľov. Za úlohu si kladie zoznamovať mladých ľudí na základe vzdelania či 

spoločného predmetu štúdia. Unister ponúka vyhľadávanie na základe všemožných kritérií a 

práve to je ťahákom pre registráciu. Stačí zadať študijný odbor, názov školy, prípadne hľadať 

naslepo cez meno, vek, pohlavie či dátum začiatku štúdia. Unister je medzinárodná stránka, teda 

stretávajú sa tu študenti z celého sveta. Unister tiež motivuje svojich užívateľov aj finančne. Stačí 

mať fotku a požiadať o prémiu, ktorá sa pohybuje vo výške 1 euro za člena do 10 ľudí a o 50 

eurocentov viac, ak tvoje pozvanie akceptuje viac než 20 ľudí. Prémie sa vyplácajú, keď ich výška 

presiahne 10 eur. Dá sa z toho urobiť celkom dobrý biznis, až pokým sa neminú priatelia a známi. 

Unister ponúka spôsob ako hodnotiť sympatických ľudí tzv. ťukfaktorom.

www stránka:

http://www.unister.sk/



Netiketa a bezpečnosť na 
Internete...

Netiketa – súhrn pravidiel, ktorých dodržaním si udržíme status slušného človeka vystupujúceho 
online. 

Pravidlá slušného správania:
- Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie PC. To čo anonymne napíšete stroju, by ste nikdy nepovedali do očí.

- Dodržujte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete.

- Zistite si, kde sa nachádzate. Cez Internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete povolené, iná to 
môže považovať za  neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a 
taktom.

- Majte ohľad k druhým. Nie každý má super rýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú cez pomalý modem, za ktorý platia. 
Neposielajme teda zbytočné veľké e-mailové správy.

- Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho 
ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoju prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko 
stiahnuť. Ako by sa vám páčilo keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak použijeme prácu iných mali by sme spomenúť autorstvo.

- Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Kľudne reagujte a možno nabudúce niekto pomôže vám. 
Platí tu zásada „Najprv počúvaj a čitaj a potom odpovedaj“

- Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám ale neparí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný 
našiel našu poštu

- Nezneužívajme svoje právomoci a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov, ktorí majú prístup k pošte 
ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov.

- Odpúšťajme chyby druhým. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou.

- Nešírte reťazové listy a poplašné správy typu: „pošli správu X ľuďom...“, pretože takýmto správaním spomaľujeme internet. Upozornite aj 
ostatných, že takéto správanie je nevhodné.

- Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite aj ostatných, že takéto správanie je nevhodné a nezákonné.

- Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text 
prevzaný.

Zdroj: http://skola.dvp.sk/?p=123



Pravidlá bezpečnosti

3 základné pravidlá:

1. Chráňte svoj počítač

- Dbajte na to aby bol váš operačný systém aktuálny

- Používajte antivírusový program

- Používajte firewall

- Robte si záložne kópie dôležitých súborov

- Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu

2.      Chráňte seba

- Buďte obozretní, keď zverejňujete svoje osobné informácie

- Myslíte na to, s kým sa rozprávate

- Pamätajte na to, že nie všetko je hodnoverné a nie každý s kým sa 
stretnete na internete je ten za koho sa vydáva.

3.      Dodržiavajte pravidlá

- Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete

- Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online



Softverové pirátstvo

Je nezákonné používanie softvéru, 

najčastejšie ide o nezákonné kopírovanie 

pre vlastnú potrebu prípadne kopírovanie 

a následný predaj. Často sa vykrádajú 

postupy a kódy používané v iných 

programoch. Na boj proti softvérovému 

pirátstvu vznikla Business Software 

Aliance



Krížovka

1. Dorozumievanie, dorozumievací styk, výmena 

informácií, myšlienok, názorov

2. Komunikácia pri ktorej nedochádza k priamej 

odozve

3. Programové vybavenie PC

4. Systémy umožňujúce vytváranie kontaktov medzi 

ľuďmi cez IKT

5. Študentský portál na webe

6. Nástroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov 

internetu

7. Typ sociálnej siete, v ktorej sú zoskupení najmä 

študenti za účelom spolupracovať

8. Odkazy, ktorými sú dokumenty navzájom prepojené 

a vytvárajú sieť

9. Ako sa nazýva spoločnosť, v ktorej informatika, 

počítače určujú a premieňajú celý 

spoločenský systém?

10. Kto vytvoril jednu z najpopulárnejších sieti 

Facebook?

11. Internetový prehliadač
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Ďakujem za pozornosť

Vypracoval: Mgr. Miloš Hadbavný


