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Úvod 

 
Slovo komunikace pochází z latinského základu communis, tj. společný, pospolitý, 
obecný. Podstatné jméno communicatio, označuje společnou účast, sdílení a sdělení. 
Komunikace je tedy „spojení“, „přenos“, „předávání informace od zdroje k příjemci“. 
 
Komunikace je jedním ze základních prvků jakékoliv činnosti týkající se více než 
jednoho účastníka. Neplatí to jen pro člověka, ale pro jakýkoliv živý organismus. Na 
dokonalé komunikaci závisí tisícihlavé hejno albatrosů při přeletu přes moře stejně 
jako akrobatická skupina při leteckém dni. při skautské činnosti pak třeba i 
nevědomky na úrovni a dokonalosti komunikace závisí průběh a úspěšnost družinové 
schůzky, účast členů oddílu na výpravě, ale zejména pak úroveň různých 
nepravidelných akcí ať je to charitativní sbírka, krajské kolo závodů či vzdělávací akce 
na všech úrovních. 
 
Trocha teorie (aneb lineární versus síťový model komunikace) 
 
Nejjednodušším způsobem komunikace je přímé předání informace od zdroje 
příjemci. Sdělení má konkrétní zdroj a konkrétního příjemce, viz. obrázek 1. 
 

 
obr.1. 
 
 
Pokud takovýto způsob doplníme i o zpětnou vazbu, tj. nasloucháním a sledováním 
rekcí příjemce, získáme tzv. cirkulární (zpětnovazební) model, který se obrázkem liší 
pouze v tom, že šipka vedoucí od zdroje k příjemci je oboustranná. 
 
Jak prosté vyjádření tak důležité věci. Bez zpětné vazby by naše komunikace byla 
minimální, vždyť komunikace je především naslouchání toho druhého. Jak často se 
však setkáváme s absencí zpětné šipky! Skautský vůdce bez naslouchání, bez 
empatie nemůže být dobrým vůdcem ani rádcem. 
 



Tzv. síťový model komunikace vychází z předpokladu, že sdělení přijaté příjemcem je 
doplněno sdělením od příjemce jiného, případně od více zdrojů. Každý zdroj tak 
zasílá svá sdělení více příjemcům a naopak příjemce přijímá sdělení od více zdrojů, 
jak je znázorněno na obrázku číslo 2. 
 

 
obr.2. 
 
 
Tento na první pohled více chaotický model není k řízení akce to nejlepší, je to však 
mnohem rozšířenější a přirozenější model komunikace, než-li model lineární. Je 
zřejmé, že pro příjemce je obtížnější zorientovat se ve sděleních, požaduje se po něm 
vyhodnocení informací a vlastní rozhodnutí.  
 
Čím více zdrojů šířících informace, tím větší nároky na příjemce. Je proto jasné, že 
například pro vedení smečky vlčat je zapotřebí jednoho Akely, pro řízení jednání 
střediskové rady jednoho předsedajícího.  
 
Jsou však akce náročnější na přípravu a vlastní organizaci, například lesní škola. U té 
nepředpokládáme pouze jednu osobu pevně svírající otěže tažných valachů 
s klapkami na očích, ale vůdce řídícího akci zejména prostřednictvím neustále 
probíhající komunikace se svými zástupci a instruktory. (A samozřejmě i 
s frekventanty a zájemci o danou lesní školu). 
 
4. Prostředky elektronické komunikace 
 
Ke zvládnutí komunikace má vůdce akce a jeho tým k dispozici prostředky 
elektronické komunikace: 

• E-mail 
• ICQ a jemu podobné aplikace 
• IRC (Internet relay chat) 
• www chaty 
• Diskusní fóra 
• www stránky 

 
V tomto místě bych si dovolil provést krátké popsání jednotlivých prostředků a dále se 
věnovat pouze těm, které považuji z hlediska praktického využití pro vedení skautské 
akce a s hlediska současného stavu rozšíření za důležité: 
 



Email 
Pravděpodobně nejstarší forma virtuální komunikace. V zásadě se nelišící od 
papírové pošty. Většinou používaný ke komunikaci mezi zdrojem a příjemcem 
sdělení. Dnes již má téměř každý aktivní skautský činovník svoji emailovou adresu a i 
proto se jedná o nejrozšířenější prostředek elektronické komunikace pro vedení akce. 
 
ICQ 
Posílání vzkazů (messages), přímá komunikace skrz ICQ chat. Icq obsahuje i 
možnost posílání souborů skrze internet, pomocí FTP protokolu. Možnost okamžité 
výměny informací, jedná se o velmi rozšířený druh komunikace. Využíván zejména ke 
komunikaci krátkodobé, například pro upřesnění či doplnění místa srazu. Pro použití 
vyžaduje však stálé připojení počítače k internetu během vlastní komunikace. Jako 
„oficiální“ komunikační kanál při vedení akce nepříliš použitelný, proto se jím nebudu 
dále zabývat.   
 
IRC 
Je o ryze textovou komunikaci, s prostým grafickým rozhraním. Jedná se  o systém 
serverů, který umožňuje komunikaci uživatelů z celého světa, není limitován 
geograficky. V ČR není rozšířen tolik rozšířen jako ICQ, proto se o něm pro použití při 
vedení skautské akce nadále nebudu zmiňovat. 
 
CHATY 
Nejedná se o rekreační budovy, nýbrž o komunikaci prostřednictvím webových 
stránek. Uživatel musí mít (ve většině případů) zaregistrovanou přezdívku a s tou se 
poté přihlásí do jednotlivých „místností“ podle tématu hovoru. Do prohlížeče napíše 
svůj příspěvek, stisknutím tlačítka odešle a jeho sdělení se zobrazí na příslušné 
webové stránce místnosti. Vzápětí se pak k němu přidají reakce ostatních účastníků.  
 
Jedná se o velmi rozšířený způsob elektronické komunikace, jelikož je to však 
zároveň velmi rozsáhlý a stále se měnící „síťový model“ není ani tento prostředek pro 
vůdce akce příliš použitelný. I když se jím nebudu dále zabývat, může být jeho 
přínosem například prodebatování konkrétního tématu, či příjemně strávené chvíle 
s lidmi stejné názorové skupiny.  
 
Pozor na  závislost, takto lze prosedět hodiny a hodiny u počítače při komunikaci na 
velmi pochybná témata !  
 
Mezi servery s mnoha místnostmi k chatování v ČR patří www.lide.cz , 
www.xchat.centrum.cz , www.pokec.atlas.cz/online/  a další.  
 
DISKUSNÍ FÓRA 
Www stránky zaměřené na výměnu názorů formou vkládání jednotlivých příspěvků. 
Mohou být různě rozsáhlá, zaměřena na jakoukoli oblast lidské činnosti. Většinou 
vyžadují registraci. Na rozdíl od chatu zůstávají příspěvky na stránce zobrazeny delší 
časový úsek (i roky). Viz. například diskusní fórum Brdské lesní školy na 
http://bls.obadalek.info.  
 
Již názvu vyplývá, že je tento prostředek určen zejména diskusím, což je sice pro 
vůdce skautské akce jedna z potřebných zpětných vazeb, pro vlastní řízení však 
nemá přílišnou důležitost. Nebude proto dále rozebírán. 
 



WWW STRÁNKY 
Základní „kámen“ dnešního šíření informací pomocí elektronických médií. Jedná se o 
lineární model komunikace a zveřejnění informací na www stránkách, ať již vlastních 
či v rámci jiné organizační jednotky (či serveru Junáka) je nutným předpokladem pro 
úspěšnost akce. Čím větší „regionální“ rozsah akce, tím více je tato podmínka 
nutností. 
 
5. Elektronická pošta 
 
Elektronická pošta, e-mail, je základní službou počítačových sítí. Její použití je 
jednoduché, z pohledu uživatele stačí pouze zadat adresu příjemce a napsat text 
zprávy.  
 
Původně byla e-pošta určena pouze pro textové soubory, v dnešní době umožňuje 
zasílání dalších formátů, které přikládány jako příloha. (A s tím souvisí i 
nejrozšířenější způsob šíření počítačových virů, tj. v příloze elektronické pošty.) 
 
Pro práci s emailem musí mít uživatel k dispozici buď poštovní program (nejčastěji 
MS Outlook, Pegasus Mail, The Bat!, Thunderbir či jiný) nebo postačí webový 
prohlížeč (IE, Firefox, Opera) a spolehlivé, tj. nepadající připojení k internetu.  
V obou případech pak musí mít zřízenu poštovní schránku buď u svého poskytovatele 
připojení, či na jiném serveru. 
 
Uživatel se musí rozhodnout ve dvou podstatných oblastech: 
 
Jak k poště přistupovat ? Čtení a psaní emailů  

- přes webové rozhraní nevyžaduje žádný poštovní program (poštovního 
klienta), zato je během čtení  psaní pošty nutné mít počítač připojený na 
internet.  

- pomocí poštovního programu nevyžaduje trvalé připojení, umožňuje lepší práci 
s došlou, odeslanou i rozepsanou poštou. Nevýhodou je vlastní existence 
poštovního programu na počítači, jeho instalace a nastavení. 

 
Podrobnější přehled plusů a mínusů je v následující tabulce: 
 
Webové rozhraní  
+ E-mailové zprávy můžete číst a psát kdekoli a kdykoli tam, kde je prohlížeč WWW 

stránek (což je dnes skoro všude). 
+ Nemusíte mít nainstalován další program ve Vašem počítači. 
+ Veškerou e-mailovou korespondenci máte "při sobě" kdekoli a kdykoli. 
+ Prohlížeč WWW stránek nemusíme nijak konfigurovat, aby bylo možné pracovat s 

poštovní schránkou. 
- V okamžiku, kdy máte více e-mailových účtů, je nešikovné spravovat každý z nich 

jednotlivě, tzn. procházet a kontrolovat každý účet samostatně. 
- Po dobu psaní nebo čtení e-mailu jste připojeni k internetu a platíte tedy poplatky 

za připojení (pokud se momentálně připojujete způsobem, kde hradíte dobu 
strávenou na internetu - např. dial-up). 

 
 
 



Poštovní program: 
+ Poštovní program umožňuje soustředit poštu z více schránek, což je velmi 

pohodlné. 
+ Po dobu psaní či čtení zprávy nemusíte být připojeni k internetu. Program se připojí 

až v okamžiku, kdy odesílá a přijímá nové zprávy, což je levnější např. u dial-up 
připojení. 

+ Provázání adresáře kontaktů i s jinými programy, např. Hromadná korespondence 
v MS Wordu. 

- Poštovní klient je potřeba správně nakonfigurovat pro příjem a odesílání pošty. 
- Na všech počítačích, se kterými přijdete do styku, nemusí být poštovní klient 

nainstalován. 
- Poštu máte uloženu pouze na jednom místě, např. doma nebo v zaměstnání, není 

tedy přenositelná (pokud nemáte zapnuto ponechávání kopií zpráv na serveru). 
 
Pokud zvolíme poštovní program, budeme muset provést některá důležitá nastavení 
a to těchto údajů: 

• uživatelské jméno 
• heslo 
• elektronická adresa 
• server příchozí pošty (POP3, IMAP) 

• server odesílané pošty (SMTP) 
 
Příklad nastavení poštovního programu 
Popisuji pro poštovního klienta Outook Expres, u ostatních je velmi podobné. 

1. Spustíme program Outlook Express. 
2. Myší klikneme na položku Nástroje-Účty-Pošta-Přidat-Pošta. ( položka nástroje je umístěna v 

horní části Outlooku ) 
3. Po odklikání všech položek se zobrazí okno, kde vyplníme v položce Zobrazované jméno - 

jméno , které se bude zobrazovat příjemci námi odeslané pošty, například Brdská lesní škola 
4. Po odkliknuti tlačítka Další se zobrazí následující okno, ve kterém zaškrtneme položku Již 

mám elektronickou adresu. 
5. Po odkliknuti tlačítka Další dostaneme další okno, kde u položky Typ serveru příchozí pošty 

vybereme: POP3 a doplníme: Server příchozí pošty : mail.doména.koncovka např. 
mail.seznam.cz Server odchozí pošty : smtp.doména.koncovka např. smtp. seznam.cz 

6. Po odkliknutí tlačítka Další se zobrazi poslední okno, ve kterém vyplníme položku Název účtu, 
tj. námi zřízená elektronická adresa: a Heslo. 

 

Malé, ale důležité doplnění 
 
POP3 (Post Office Protocol 3) 
Standard pro přihlášení a stažení elektronické pošty z poštovního serveru ke 
konečnému uživateli. Vzhledem k malým možnostem ovlivňování tohoto přenosu, 
kdy je vždy vše staženo, je nahrazován protokolem IMAP. 
 
IMAP (Internet Message Access Protocol) 
Protokol umožňující programu na lokálním počítači přistupovat a manipulovat s 
elektronickou poštou na poštovním serveru a také archivovat ji do složek, sdílet 
poštovní schránky, sdílet více poštovních serverů. Poslední verze je IMAP4. 
Zajišťuje lepší funkce než POP3 prokol. 



Údaje o nastavení příchozí a odesílané pošty získáme vždy u poskytovatele naší 
emailové schránky. A tím se dostáváme k další otázce a to: 
 
Kde zřídit poštovní schránku? 
Pokud má uživatel služební email ( a nemusí z různých důvodů řešit její používání 
k soukromým účelům) má tuto otázku zodpovězenou.  Pokud tomu tak není, je třeba 
zřídit vlastní emailovou schránku u některého z poskytovatelů této služby. A to buď za 
úplatu nebo zdarma.  Je jasné, že pokud emailovou schránku používáme k tomu, že 
jednou za čas napíšeme účastníkům akce, je pro nás placená emailová schránka 
zbytečným luxusem. Jenže pokud email používáme více, pokud jej potřebujeme k 
"profesionální" práci a zejména pokud jej musíme či chceme publikovat na webu či v 
tisku, je zaplacení profesionálního emailu věc hodná důkladné úvahy. Zde se nabízí 
určitý kompromis například použitím emailové schránky, kterou nám poskytne někdo 
z okruhu vedení akce, rodič či sponzor v rámci jím placených služeb. 
 
Pokud již máme předcházející otázky vyjasněné, je ještě nutno uvážlivě zvolit vlastní 
emailovou adresu. 
 
Tato práce je věnována použití elektronické komunikace při skautských akcích, 
doporučil bych proto zřídit email s „obecným názvem“ jako například bils@seznam.cz, 
lesni.skola@atlas.cz , vudce.pls@volny.cz  a podobně. V případě změny vůdce akce 
či celého týmu pak emailová adresa zůstává a časem se z ní stává „rodinné stříbro“. 
 
Předpokládám, že čtenáři je zřejmé kam se píše adresa, kam obsah vlastního 
sdělení, takže Už můžeme psát email, ale je nutné dodržovat pravidel, která je dobré 
dodržovat. 
 
Jak psát email 
Každý, kdo kdy nějaký email dostal, se setkává s problémy, které by nemuseli být. 
Stačí aby zdroj sdělení respektoval pár pravidel a příjemci pak nemusí dostávat 
nečitelné emaily plné rozsypaného čaje, či dlouhé a nepřehledné zprávy spolu 
s desítkami emailových adres neznámých lidí... 
 
Čeština či cestina 
Čeština (ale nejen ona, např. ruština s její azbukou apod.) využívá speciálních znaků, 
kterým říkáme diakritická znaménka. Ta nám umožňují psát nad písmenky háčky, 
čárky, kroužky atd., což v anglicky psaném textu nenajdeme. Jelikož nebyl dodnes 
určen konkrétní způsob kódování, je jich celá řada a každý si používá, jaký se mu 
zachce. To pak vede k tomu, že si místo krásných libozvučných slov čtete ve zprávě 
změť znaků, ze kterých lovíte vlastní obsah. 
 
Nabízí se dvě řešení: 

1. Kódování nepoužívat a psát cesky (místo česky), tedy bez diakritiky. 
Nemůžeme si  dovolit poslat do éteru nějaký český text, aniž bysme si byli jisti, 
že ke čtenáři nedorazí jako paskvil. Zvlášť významné je tohle pravidlo v 
elektronických konferencích.  Toto řešení doporučuji, pokud si nejste jisti, že 
všichni příjemci vašeho sdělení česky psaný text z diakritikou dobře přečtou. 

2. Dohodnout se na nějakém standardu na příklad na kódování, tzv. Windows 
1250 a ISO 8859-2. Toto bych ponechal na odbornících, jistě to za pár let 
vyřeší. 

 



Více informací se můžete dočíst na www.cestina.cz, kde je například popsáno i 
nastavení kódování u poštovních programů. 
 
Formát Prostý text nebo HTML?  
Formát, v jakém posíláte elektronickou poštu, je velmi důležitý zejména pro příjemce 
pošty. Ne všichni uživatelé pracují na stejné platformě, a dokonce ani se stejným 
poštovním programem jako Vy. Většina dnešních poštovních programů umožňuje 
uživateli přepnout zprávu do příslušného formátu, buď jako Prostý text  nebo do 
formátu HTML. 
 
Prostý text si většinou dokáže přečíst každý, jste ale ochuzeni o formátování, tzn. 
nemůžete nastavit barvy v textu, velikost písma, vkládání obrázků do textu apod. 
 
Formát HTML umožňuje upravit dopis, jako byste ho napsali např. v textovém editoru. 
Jeho čitelnost pak závisí na tom, jakým způsobem jej bude příjemce číst. Nese s 
sebou ale jedno velké nebezpečí. Formát HTML umožňuje vkládat speciální části, 
kterým se říká skripty, a ty mohou mít za následek spuštění nějakého programu 
(nemusí být ani ve Vašem počítači), který se zahnízdí v počítači a koná zde nekalou 
činnost. Znáte jej nejspíše pod názvem internetový červ nebo Worm. 
 
Z uvedeného vyplývá, že pokud chceme používat elektronickou poštu jako prostředek 
pro přenos sdělení od zdroje k cíli bez zvyšování možnosti jeho zkreslení, budeme 
volit Prostý text.  
 
Potvrzení o přečtení 
Často se stává, že lidé říkají, „já jsem ale takovou zprávu nedostal“, nebo „asi to 
k vám nedošlo“, či „někde se to ztratilo“. Pokud se tomu chceme alespoň částečně 
vyhnout, můžeme vyzkoušet Potvrzení o přijetí nebo Potvrzení o přečtení e-mailu.  
 
Tuto pomůcku si můžete zapnout ve většině poštovních programů při psaní nové 
zprávy v nabídce Nástroje. Jakmile dorazí zpráva k příjemci, odešle se o tom zpět na 
Vaši adresu informativní zpráva. 
 
Některé poštovní programy se však ještě před odesláním této informativní zprávy 
dotáží příjemce Vašeho dopisu, jestli Vám chce toto potvrzení poslat a rozhodne-li se 
že ne, potvrzení se neodešle. Stejně tak i my můžeme v našem poštovním programu 
nastavit, zda chceme či nechceme podobná potvrzení odesílat. 
 
Priorita emailu 
Poslední zajímavou vlastností e-mailu je možnost nastavení jeho důležitosti. 
Standardně je pro všechny zprávy nastavena důležitost normální, ale máte též 
možnost nastavit i důležitost (prioritu) vyšší nebo i nižší. 
 
K čemu se to používá? Představte si situaci, kdy Vám chodí denně desítky (klidně i 
stovky) e-mailů a Vy je musíte projít a zareagovat na ně. Pokud se ale u Vás objeví 
zpráva s vysokou důležitostí, víte, že jí máte dát přednost před ostatními (to ale 
neznamená, že ode dneška budete veškerou poštu odesílat s vysokou důležitostí). 
Důležitost zprávy nastavíte, podobně jako výše uvedené potvrzení o přijetí, většinou v 
nabídce Nástroje (u MS Outlook Expressu v nabídce Zpráva - Nastavit důležitost) při 
vytváření nové zprávy. Nastavená důležitost zprávy se pak projeví většinou barevným 
zvýrazněním nebo vykřičníkem u zprávy v seznamu zpráv. 



 
Nezneužívejte této příjemné vlastnosti, ale naopak jí využívejte v situacích, kdy je to 
opravdu třeba. 
 
Kopie a Slepá kopie 
Nemá smysl sepisovat jeden dopis vícekrát, aby jej bylo možné poslat několika 
příjemcům. Pro tento účel se používá kopie zprávy. Kopie může být buď řádná nebo 
skrytá. 
 
Pro zaslání Řádné kopie stačí vyplnit korektně kolonku Kopie: (Cc:) dalšími e-
mailovými adresami, které se většinou oddělují středníkem. Příjemce takovéto kopie 
uvidí v hlavičce e-mailu, komu ještě byla zpráva doručena, což může být někdy na 
škodu.  
 
Zvažte, zda chcete rozesílat své seznamy příjemců i ostatním. Naopak, takto zaslaná 
vaše adresa někomu méně pečlivému než jste vy, se může lehce stát cílem 
zavirovaného emailu či nevyžádané pošty, tzv. Spamu.  
 
Proto se používá Skrytá (někdy též Slepá kopie). Příjemce takovéto kopie v hlavičce 
neuvidí, komu ještě byla tato zpráva doručena. 
 

 
 
Skrytou kopii vytvoříte vyplněním kolonky Skrytá (nebo Slepá) kopie: (Bc:). S 
jednotlivými adresami se zachází stejně, jako v případě kopie řádné. 
V programu MS Outlook Express standardně kolonka pro Skrytou kopii není zapnuta. 
Pro zapnutí musíte sáhnout, při psaní nové zprávy, do nabídky Zobrazit - Všechna 
záhlaví. 
 
Přílohy 
Dnes již není elektronická pošta určena jen pro posílání textových informací, ale 
využívá se ve značné míře i možnost vkládání příloh ke zprávě. Takovouto přílohou 
může být jakýkoli soubor, který je pro danou akci důležitý, nejčastěji to bývají 
dokumenty, tabulky, obrázky, hudební soubory atp. 
 
Připojení přílohy k e-mailu není nijak složitá věc. Vložit ji můžete při vytváření nové 
zprávy buď ikonkou s příslušným popiskem, nebo je tato možnost skryta v nabídkové 
liště pod popiskem Vložit soubor jako příloha nebo podobným. 
 
Dosti důležitou vlastností přílohy je její velikost (objem dat). Velikost přílohy, která se 
dá ještě tolerovat, je kolem 200 kB. Větší přílohy se od Vás i k Vám načítají dosti 



dlouho. Navíc musíte brát v potaz i velikost e-mailové schránky příjemce takovéhoto 
dopisu.  
 
Jak se tedy zachovat v případě, že potřebujete přiložit soubor mnohem větší? Nabízí 
se hned několik řešení: 

1. Soubor zkomprimovat pomocí komprimačního programu (např. WinZip)  
2. Pro přenos souboru k adresátovi využít jinou cestu než e-mail, například 

www.uschovna.cz, kde můžete předávat (ale i až na 14 dní ukládat) soubory 
až do velikosti 50MB. 

 
Pokud se jedná např. o dokument obsahující nějaké obrázky, poslat jej raději bez 
obrázků či dalších prvků, které velikost dokumentu nafukují. Pokud už obrázek 
v dokumentu musí být, zajistěte, aby to nebyla fotka stažená přímo z digitálního 
fotoaparátu, ale vhodně upravená a zkomprimovaná verze ve formátu jpg. či gif. 
 
Právě přílohy e-mailů se staly dosti velkým strašákem. Někteří uživatelé do příloh 
vkládají virem napadené soubory, ať již úmyslně či neúmyslně. Pokud obdržíte e-mail 
s přílohou, určitě byste ji hned neměli spouštět. Nejvhodnější je přílohu uložit na 
pevný disk a prověřit ji nějakým antivirovým programem (nejlépe pokud obsahuje 
poslední virovou aktualizaci). 
 
Pokud je Váš počítač napaden nějakým virem, můžete se stát nevědomky právě 
takovou osobou, která rozesílá vir dále do dalších poštovních schránek. Abyste se 
tomu vyhnuli, měli byste používat dnešních moderních antivirových programů, které 
dokáží kontrolovat příchozí i odchozí poštu z Vašeho počítače. Někdy bývá tento 
antivirový program umístěn přímo na serveru, který s poštou pracuje.  

 
Nyní poprosím laskavého a trpělivého čtenáře o nalistování na úvod této práce, na 
obrázek číslo 1. Pohlédni naň a pak se vrať zase sem a pokračuj další stránkou 
písemné práce. Předem děkuji.  
 

Druhé malé, ale také důležité doplnění: 
 
JPEG (JPG, Joint Photographic Experts Group).  
Nejpopulárnější a vždy podporovaný grafický formát. Podporuje plnou paletu barev, 
obvykle 16 milionů odstínů, ale může být i více.. Je určen pro ukládání fotografií či 
obrázků využívajících plné barevné spektrum. Je však takzvaně ztrátový, což 
znamená, že určité informace jsou z obrázku odstraněny právě s ohledem na 
snížení datové náročnosti. Přesto je dominantním formátem nejen na internetu a 
při datových přenosech obecně, ale také například v digitálních fotoaparátech. 
 
GIF (Graphics Interchange Format).  
Narozdíl od JPEGu ale pouze 256 barevných odstínů a umí pracovat s 
průhledností, takže se obvykle používá na různé grafické prvky či navigaci, 
případně v takových případech, kdy není nezbytně nutné pracovat s plným 
spektrem barev. Podporuje také animaci, což vlastně není nic jiného než určitý 
počet obrázků střídajících se podle zadaného časového klíče. I v tomto případě 
byly přímo do jádra formátu zabudovány komprimační nástroje, takže platí, že bývá 
nenáročný na datovou velikost. 



Netetiketa 
Na co je dobré (kromě obrázku číslo1) myslet při použití elektronické pošty: 

• Každý uživatel zodpovídá za obsah a údržbu své e-mailové schránky  
• Pravidelně má kontrolovat obsah e-mailové schránky a kontrolovat její 

zaplnění, aby nepřekročil její kapacitu (ani objemem, ani počtem e-mailových 
zpráv)  

• Nepotřebné zprávy odstranit ze schránky a důležité uložit na disk či jiné 
záznamové médium  

• Nepředpokládejte, že k Vaší e-mailové schránce máte přístup pouze Vy  
• Neuchovávejte ve své schránce data, která obsahují údaje, jež by mohly být 

zneužity (hesla, osobní údaje, atp.)  
• Velký pozor si dávejte na "podezřelou" poštu, může obsahovat viry  
• Veškerá elektronická pošta by měla být automaticky kontrolována na 

přítomnost virů. To je možné zajistit již na poštovním serveru objednáním této 
služby (pozor, někdy bývá zpoplatněna!)  

• Při psaní elektronické zprávy se držte jejího obsahu  
• U každé elektronické zprávy vyplňujte kolonku Předmět: (Subject:), v níž co 

nejstručněji specifikujte obsah e-mailu  
• Za každou zprávou následuje podpis. Ten je možné vkládat i automaticky (tzv. 

signatura, vizitka nebo automatický podpis). Podpis by měl obsahovat jméno, 
postavení nebo funkci ve společnosti, název společnosti. Navíc zde mohou být 
uvedeny i další kontakty, jako je telefonní nebo mobilní kontakt či běžná 
poštovní adresa. Celá signatura by neměla mít více jak 4 řádky  

• Velká písmena v textu používejte jenom tam, kde je to nutné, nebo ke 
zvýraznění důležitých údajů  

• Akronymy a emotikony používejte jen tehdy, pokud Vy i příjemce zprávy 
bezpečně rozumí jejich významu. Předejdete tak nepříjemným situacím při 
nepochopení určité nálady  

• Lavinovitě šířící se e-maily (tzv. letadla) bez milosti zastavte, i když Vám obsah 
předpovídá 10 let neštěstí. Jednou může nastat situace, kdy právě tyto e-maily 
zaplní Vaši e-mailovou schránku a poté Vám např. nebude moci být doručen 
důležitý e-mail.  

• Nerozšiřujte tzv. HOAX (poplašné zprávy) ani SPAM (nevyžádanou poštu). 
Může Vás stihnout trest např. zrušení Vaší e-mailové schránky  

 
Třetí  malé doplnění plné úsměvů 
Přehled emotikonů, tj. grafických značek. doporučeno pouze v osobní či neoficiální 
korespondenci 
 

:-) Nejběžnější smajlík. Označuje dobrou náladu, vtip, ironii a podobně. 
;-) Mrknutí, spiklenecký úsměv. 
:-))) Smích, hodně dobrá nálada. 
:-D Vyjadřuje hlasitý smích. 
:-> Doprovází hodně silné výrazy. 
:-I Neurčitý výraz. Znamená něco jako hmmmm...Trapná situace, nepovedený vtip. 
:-( Smutný úsměv. Autorovi se něco nelíbí, je smutný nebo nemá dobrou náladu. 
:-< Velký smutek 
:'-( Pláč 



:'-) Autor pláče radostí/štěstím 
:-@ Křik, řev 
:-o Údiv 
:-/ Nerozhodnost, lhostejnost 
 
Email je velmi silný komunikační prostředek a jeho úloha stále roste. Do našich 
počítačů se dostal teprve před pár lety, ale dnes již ho nejen ve škole či v zaměstnání, 
ale i doma používá naprostá většina skautských činovníků. Od roverů počínaje až po 
nejstarší oldskauty. Alespoň ti, kteří se podílejí na vedení různých vzdělávacích akcí, 
již email používají. 
 
Jeho účinek, tj. rychlejší a hromadnější šíření sdělení, lze zvýraznit používáním 
elektronických konferencí. 
 
6. Konference 
 
Na internetu se můžeme setkat s celou řadou konferencí. Obecně je dělíme do 
následujících dvou skupin: 

• webové (chaty, diskusní fóra) 
• e-mailové  

 
a ty je možné ještě dělit podle zasílání příspěvků do konference na: 

• nemoderované  
• moderované  

 
a podle způsobu oveřování zdroje (pisatele) na: 

• otevřené 
• uzavřené 

 
Webové konference 
 jsou nejjednodušším typem konferencí a je jich po internetu rozmístěno velké 
množství. Již jsem o nich zmiňoval v odstavcích o Chatu a Diskusních fórech. 
 
E-mailové konference 
využívají tzv. distribučních listů. Distribuční list pak zajišťuje, že e-mailová zpráva s 
příspěvkem je rozeslána všem jeho účastníkům a ti si můžou Váš příspěvek přečíst 
ve své poště.  
 
Nemoderované konference 
umožňují zaslat příspěvek bez jakékoliv „cenzury“ jeho obsahu. Výhodou je okamžité 
rozeslání všem členům konference, nevýhodou šíření spamu a jiné nevyžádané pošty 
 
Moderované konference 
mají oproti nemoderovaným tu výhodu, že její vedení má na starosti nějaký člověk, 
který uveřejňuje pouze ty příspěvky, které jsou k danému tématu a neporušují nijak 
pravidla této konference. Do této konference se může zapojit každý, kdo odešle e-
mailovou zprávu na předem dohodnutou adresu moderátora. Ten potom případně 
příspěvek do konference zařadí, což se ale projeví až po určité době. To je zase 
nevýhoda tohoto druhu konferencí. 
 



Otevřené konference 
jsou takové, do kterých může přispívat pisatel z jakékoliv emailové adresy. Pro řízení 
jakékoliv akce je tento způsob konference nevhodný, neboť vede k síťovému modelu 
komunikace dle obrázku číslo 2. 
 
Uzavřené konference  
příspěvky pouze z adres přihlášených uživatelů, tzn. kdo je členem konference, ten 
do ní může přispívat. 
 
Pro funkční komunikaci pro vedení akce je vhodné zřídit tedy kromě oficiální emailové 
adresy zřídit ještě konferenci, nejlépe uzavřenou a moderovanou pro řídící tým, 
případně ještě další, otevřenou pro účastníky akce. 
 
I pro konferenci platí výše uvedená pravidla Netetikety. Každá konference má svá 
pravidla, která je nutno bezpodmínečně dodržovat. Jsou to zejména tato: 
 
Netetiketa v konferencích 

• zkontrolujte si, zda se téma vašeho příspěvku shoduje s tématem konference 
• pokud píšete nový příspěvek, zvolte mu vhodný předmět (subject), neboť na 

něj může reagovat řada dalších členů konference 
• nezapomeňte se jasně „podepsat“ 
• neposílejte soukromá sdělení, která ostatní nezajímají a pouze zaplňují jejich 

emailové schránky. Například sdělení typu „přijedu o 2 hodiny později“ zajímá 
vůdce akce, ne všechny 

• chcete-li odpovědět přímo pouze pisateli, používejte s rozvahou tlačítko 
„Odpovědět“ (Reply). U konferencí může toto znamenat „odpovědět zpět do 
konference“, tj. všem! Podívejte se před odesláním emailu, jaká adresa se 
doplnila do pole „Komu“ ! 

• o přílohách pak dvojnásob opatrně, nemůžete znát možnosti všech členů 
konference, nemá každý rychlé připojení k internetu 

. 
Kde konferenci zřídit? 
Nejjednodušším způsobem jak získat konferenci je použití rozesílacího seznamu a 
filtrů přímo v emailové schránce: 

1. založit email pro konferenci 
2. u nastavení schránky nastavit filtr na přeposílání zpráv a do něj uvést všechny 

adresy členů konference 
 
Tímto jednoduše získáme konferenci. Její omezení je dané schopností poštovních 
schránek pro vícenásobné použití filtrů. Správcování konference je však jednoduché 
a postačující. Lze jí například zřídit na serveru atlas.cz: 
 
Další možností je zřízení konference na serveru Junáka. Po požádání v kanceláři 
Výkonné rady a po zadání jakou konferenci chcete (uzavřená-otevřená, moderovaná-
nemoderovaná) a kdo bude správcem a moderátorem konference bude vytvořena a 
připravena k používání. 
 
 



 
7. WWW stránky 
 
Jednou z nejpoužívanějších internetových služeb dneška je bezesporu World Wide 
Web (v překladu celosvětová pavučina). Místo tohoto dlouhého názvu se běžně 
používá termín web. 
 
Vytvářet webové stránky není činnost intelektuálně nijak náročná. Pokud se člověk 
naučí na uživatelské úrovni ovládat počítač a procházet webové stránky (s oblibou se 
používá výraz surfovat), pak pro něj vytvoření jednoduché stránky nebude nijak 
obtížné. Problém většinou nastává, když se uživatel pustí do rozsáhlejších nebo „na 
efekty bohatších“ materiálů, které chce na webu zveřejnit.  
 
Stejně jako při psaní na papír, i v publikování na WWW existují určité ověřené 
postupy, zažitá pravidla a techniky, které je dobré ovládat. Jako se učíme psát perem 

Čtvrté, tentokrát delší doplnění pro názornost 
 
Například Krajská rada Pražského kraje A.B.Svojsíka má tyto konference: 
 
konference praha-info 
 
praha-info je informační konference sloužící zejména k šíření informací mezi 
středisky, okresy a krajem, týkajících se vzdělávacích i jiných akcí, fungování PRJ 
a dalších záležitostí. 
 
praha-info je konferencí moderovanou, tedy příspěvky musí být před rozesláním 
schváleny moderátory konference (jde o opatření proti SPAMu) a konferencí 
otevřenou (tedy přispívat lze i z adres nepřihlášených k odběru). 
. 
konference praha-debata 
 
praha-debata je debatní konference sloužící k výměně názorů. 
 
praha-debata je konferencí nemoderovanou a konferencí uzavřenou (tedy přispívat 
lze jen z adres přihlášených k odběru – jde o opatření proti SPAMu). 
 
konference praha-tym 
 
praha-tym je konference určená členům PRJ a pražské RK k vzájemné 
komunikaci, pro rozesílání podkladů k jednání atd. 
 
praha-tym je konferencí nemoderovanou a konferencí uzavřenou (tedy přispívat lze 
jen z adres přihlášených k odběru – jde o opatření proti SPAMu). 
 
konference praha-vychovni 
 
praha-vychovni je konference určená výchovným zpravodajům PRJ a pražských 
okresů k vzájemné komunikaci. 
 
praha-vychovni je konferencí nemoderovanou a konferencí uzavřenou (tedy 
přispívat lze jen z adres přihlášených k odběru – jde o opatření proti SPAMu). 



do linkovaného sešitu od první třídy základní školy stejně tak je třeba věnovat určitou 
pozornost pravidlům, která pro publikování textů na Internetu platí, a prostředkům, 
které umožňují tyto texty zveřejňovat. 
 
Existuje několik způsobů či technik, jak WWW stránky vytvářet a publikovat: 

1. WYSIWYG editor 
2. editor kódu HTML (strukturní editor) 
3. export z textového editoru 
4. redakční (publikační) systém  

 
WYSIWYG editor 
Zkratka WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky 
„co vidíš, to dostaneš“. Označuje se tak způsob tvorby webu v počítači, při kterém 
stránka psaná v takovémto typu editoru se zobrazuje už při psaní tak, jak bude (měla 
by) vypadat později v prohlížeči. (X)HTML kód je tak před uživatelem ukryt a není 
tedy potřeba jeho detailní znalost. Editory skrývající se pod takto odpudivé 
pojmenování jsou ve skutečnosti pro začínající autory WWW stránek velice 
jednoduché. Je to nejjednodušší způsob tvorby webových stránek, autor nepotřebuje 
znát jazyk HTML ve kterém se stránky vytvářejí. 
 

 
 
Nevýhodou je ne úplně správná syntaxe stránek, z hlediska čtenáře je to 
nepodstatné, stránku přečte, z hlediska kvality a rychlosti přenosu již však nikoliv. 
Další nevýhodou je nutnost vlastnit editor WYSIWYG, ten je součástí balíku MS Office 
ve verzi Profesional a jmenuje se MS FrontPage. Jiným WYSIWYG editorem je 
například zdarma stažitelný NVU z http://www.czilla.cz/produkty/nvu/ 
 
Editor kódu HTML (strukturní editor) 
Jedná se o profesionální editory, které předpokládají základní znalost jazyka HTML. 
Ač jsou poněkud těžkopádné, ten, kdo umí HTML, s nimi dokáže opravdová kouzla. 
Strukturní editory kupodivu s časem svůj význam neztrácejí. Používají je zejména 



profesionální tvůrci dynamických a jinak specifických stránek, kde je třeba mít 
naprostou kontrolu nad vytvářeným kódem. 
 

 
 
Zástupci takových editorů jsou například HomeSite, UltraEdit, české EasyPad a 
PSPad. 
 
Export z textového editoru 
Poslední verze známých kancelářských balíků (např. OpenOffice, 602PC Suite nebo 
Microsoft Office) umožňují export dokumentu do jazyka HTML. Tím se editory 
obsažené v těchto kancelářských balících stávají lákavým nástrojem pro ty, kteří 
chtějí co nejrychleji publikovat informace a na samotném provedení jim zas až tolik 
nezáleží.  
 
Vytvořený textový dokument musí editor převést do příkazů jazyka HTML, jeho 
syntaxe je však stejně špatná jako u editorů WYSIWYG. 
 
Případnému zájemci o studium HTML kódu mohu vřele doporučit knihu „Vytváříme 
WWW stránky a spravujeme moderní web site“ od kolektivů autorů pod vedením 
Jiřího Hlavenky. Vyšlo v Computer Pressu, v roce 2001 již v 5. vydání. 
(Předpokládám, že nyní je již ke koupi i aktualizované další vydání). 
 
Redakční (publikační) systém 
Redakční systémy jsou většinou databázové systémy které umožňují celému týmu lidí 
sdílet informace přesně definovaným způsobem. Každý uživatel zastává z hlediska 
funkce redakčního systému určitou roli (například grafik, jazykový korektor, redaktor, 



šéfredaktor případně i všechny tyto role dohromady), a patrně proto se pro tento 
způsob publikování na WWW vžil termín redakční systém.  
 
Nevyužívají jej však pouze redakce on-line časopisů, často jsou například redakční 
systémy interním zdrojem informací pro zaměstnance velké firmy (tzv. intranet), 
oficiálními stránkami veřejných institucí nebo školní nástěnkou vysoké školy. 
 
Pojem redakční zdaleka neznamená, že jsou tyto systémy pro správu informací 
určeny pouze pro redakce. Pojem publikování na WWW se v podání redakčního 
systému stává velmi komplexní. Zdaleka zde nejde pouze o vytvoření nějaké WWW 
stránky. Ačkoli se jedná o složitější systémy vytvářené často celými týmy 
programátorů, z hlediska uživatelů jde spíše o méně náročný způsob publikování na 
webu.  
 
Zatímco u ostatních technik publikování na WWW je nutné používat na osobním 
počítači nějaký specializovaný editor (program, aplikaci) pro vytvoření stránek a 
program pro přenos stránek na server, redakční systém funguje na principu klient-
server. Na internetovém serveru je umístěn příslušný soubor textů (databáze článků), 
ke které se přistupuje pomocí webového rozhraní (webové stránky s formulářovými 
políčky) a autoři a návštěvníci potřebují na své straně pouze připojení k Internetu a 
webový prohlížeč (oboje je dnes součástí většiny osobních počítačů).  
 
Ústředním obsahem každé WWW stránky vytvořené redakčním systémem je tzv. 
článek – text některého autora umístěný v příslušné rubrice. 
 
A ještě FTP! 
Na tomto místě by ještě mělo zaznít, že publikování na WWW není pouze otázkou 
vytvoření stránek, ale také umístění stránek na Internet. Toho lze dosáhnout zejména  
použitím samostatného programu, který pracuje s přenosovým protokolem FTP. 
Tímto programem, kterému zadáme přesnou adresu umístění našich stránek a 
přihlásíme se jménem a heslem, můžeme přepsat stávající soubory (dokumenty, 
stránky) na webu jejich aktualizovanou verzí. 
 
Jak tedy na ten web ? 
Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro tvorbu jednoduchých www stránek si průměrně 
znalý uživatel počítače vystačí sám. Stránky vytvoří v některém WYSIWYG editoru, 
přinejhorším je napíše ve Wordu a „uloží pro web“. Takto získané soubory pak 
pomocí FTP protokolu, který umí například Total Commander, Salamander či jiné 
speciální programy jako je CuteFTP, přenese na webový server.  
 
Pokud chcete tvořit stránky trvalejšího charakteru, většího rozsahu a obsahu, pak 
hledejte ve svém okolí dostatečně kvalifikovanou osobu, která stránky vytvoří, 
případně je bude i aktualizovat.  
 
Ideální je nasazení některého free (zdarma) redakčního systému, kam může psát více 
autorů a nepotřebují znalost HTML. Tyto systémy navíc nabízejí i statistiky, diskusní 
fóra, komentáře ke článkům a ankety, které vaše stránky nejen oživí, ale přitáhnou 
k jejich návštěvě i více čtenářů. 
 
 



 
8. Závěr 
 
Použitím elektronické komunikace lze dosáhnout při řízení akce výrazně rychlejšího a 
přesnějšího předávání sdělení.  
 
V současné době k tomu naprosto postačuje 

1. Emailová schránka vůdce akce, lépe oficiální emailová adresa akce. 
2. Jednoduchá konference pro tým pořadatelů 
3. Informační konference nebo prostý rozesílací seznam účastníků akce 
4. Jednoduchá webová stránka 

 
Podmínkou funkčnosti takovéto komunikace je dodržování pravidel při posílání, psaní 
a zpracování elektronické pošty, tzv. Netetiketa a nepřetržitá aktualizace webových 
stránek 
 
Pokud nepočítáme poplatky za připojení k internetu, lze vše pořídit zcela zdarma 
pomocí free služeb nabízených na Internetu. 
 
Při akcích rozsáhlých, jako byly například Evropské skautské konference v Praze 
v roce 2000, je již třeba uvolnit nějaké finance a zejména pověřit vytvořením a 
správcováním celého systému elektronické komunikace zodpovědnou a věcem 
rozumějící osobu či tým. 
 
Při veškeré elektronické komunikaci pak mějte prosím na paměti, že je důležité   
naslouchat tomu druhému. Dobrý vůdce umí naslouchat a přijímat názory jiných. A při 
prezentaci názorů v elektronické poště či na webu pak rozlišujte, co je názor osobní a 
co stanovisko organizační jednotky či vašeho týmu.  
 
Prostě chovejte se slušně... 
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