
NETIKETA

- je pomyslná sbírka pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo

netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova etiketa. 

S pravidly netikety by měli být seznámeni nejen žáci škol, ale také by měla vejít do 

povědomí veřejnosti. A o jaká pravidla se jedná?

 Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé a ne počítač. To, co napíšete do počítače,

byste možná dotyčnému nikdy neřekli do očí. 

 Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém

životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu. 

 Zjistěte si taktně, s kým mluvíte. Internet je přístupný lidem z celého světa, a v každé

zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na

arabském, a to platí o všech podobných skupinách.  Politika,  náboženství a podobné

problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti. 

 Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy. Někteří se

připojují z domu přes vytáčené připojení a draze za to platí. Neposílejte proto zbytečně

velké  e-mailové  zprávy a  posíláte-li  přílohy,  komprimujte  je.  Při  posílání  velkých

obrázků např. na diskusní server využívejte funkci náhledu obrázku.

 Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění. Nekomolíte rodnou řeč.

Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný

pravopis. Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé, nebo i pravdivé, ale choulostivé

informace. 

 Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu,

pokud  znáte  odpověď.  Někdo  jiný  zase  pomůže  vám.  Platí  zásada:  „Napřed

poslouchej, pak piš.“ 

 Respektujte soukromí jiných. Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je

vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu. 

 Nezneužívejte  svou  moc  či  své  vědomosti.  Pokud  jste  správce  serveru,  máte  sice

přístup k poště ostatních,  ale nemusíte  ji neustále kontrolovat jenom tak z nudy,  a

pokud umíte hackovat, nemusíte to pořád zkoušet. 

 Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte za ně. 

 Nešiřte  hoaxy.  Zahlcují  internet.  Pokud vám přijde hoax, zdvořile  upozorněte  jeho

odesilatele, že takové jednání je nevhodné. Nerozesílejte spam a reklamu. 

 Neporušujte autorská práva. 
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Pravidla a doporučení pro bezpečné užívání Internetu ve škole

- Respektuj ostatní uživatele. Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili tobě.

- Nezapomeň, že inteligentní internetový serfař je opatrný serfař.

- Neposílejte nikomu, koho neznáte, svou fotografii a už vůbec ne intimní, nesdělujte

mu svůj věk.

- Dobře si rozmyslete, co posíláte a komu.

- Udržujte hesla k emailu i jinam v tajnosti, nesdělujte je ani kamarádovi.

- Nedávejte nikomu své osobní údaje,  adresu ani telefon.  Nevíte,  kdo se skrývá  za

monitorem.

- Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.

- Seznamte se s pravidly chatu či diskuse, ať víte, co je zakázáno dělat.

- Když se s někým nechcete bavit, nebavte se.

- Nikdy neodpovídejte ne neslušné, hrubé nebo vulgární emaily a vzkazy.

- Nedomlouvejte  si  schůzku  po  Internetu,  aniž  byste  o  tom  řekli  někomu  jinému

(nejlépe alespoň jednomu z rodičů).

- Pokud vás nějaký obrázek nebo e-mail šokuje, okamžitě opusťte webovou stránku.

- Svěřte se (nejlépe dospělému), pokud vás stránky vyděsí nebo přivedou do rozpaků.

- Nedejte šanci virům. Neotevírejte přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

- Seznamte se s riziky, která souvisí s elektronickou komunikací. 

/Zpracováno podle : Jurková, K. : Metodika k prevenci a řešení kyberšikany.
Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno 2010./



Byl/a  jsem  seznámen/a  s NETIKETOU  a  s Doporučením   pro  bezpečné  užívání

Internetu ve škole. 
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