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Úvodní slovo pro studenta:
Vítejte milí studentíci,
pokud čtete tento úvodní text, rozhodli
jste se patrně zúčastnit e-learningového
kurzu v rámci projektu Otevřená škola.
Tak to je fajn, že se hodláte učit stále
něčemu novému. Připravil/a jsem si pro
Vás kurz, který by Vás měl více seznámit
se světem LMS. Co je to za zkratku? Tak to
se dozvíte dále v kurzu. Budeme se spolu
setkávat a komunikovat (komunikaci bude
také věnováno v tomto kurzu trochu více
pozornosti) po dobu zhruba 4 týdnů.
Tak račte dál, už se na Vás těším.
Cíle:








Budete mít lepší představu co že
je to ten "eLearning" a k čemu
Vám může být užitečný. Prakticky
si osvojíte základy práce v
takovém on-line kurzu a LMS
systému.
Naučíte se pracovat se studijním
článkem, diskusí, anketou a
autotestem.
Budete se orientovat v prostředí
LMS - Moodle.
Osvojíte si pravidla a zásady komunikace.
Seznámíte se s aktivitami a způsobem studia v on-line kurzu.

Něco na úvod
V této kapitole jsem vybral/a několik doporučení, která Vám pomohou při studiu tohoto
kurzu. Prosím projděte si je.
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Cíle:



Pár rad pro úspěšné studium.
Tak tedy jak studovat v takovém on-line kurzu?

Plán studia
Tento kurz tvoří celkem sedm kapitol. Úvodní, dále pak pět kapitol studijních a hodnotící
závěrečnou.
Při svém studiu se budete setkávat s několika typy aktivit:






Studijní článek - ty Vás budou seznamovat s něčím novým (teď právě jeden
takový čtete)
Diskuze - budeme o něčem společně povídat
Anketa - na něco se Vás budu ptát
Autotest - ověříte si sami své získané znalosti
Praktický úkol - ověřím si zase já Vaše získané dovednosti :o)

Jednotlivé aktivity v tomto kurzu na sebe postupně logicky navazují, proto doporučuji
postupovat po jednotlivých kapitolách, ale pokud Vám to nebude vyhovovat postupujte i
jiným způsobem.
Jak již jsem se zmínil/a v rámci tohoto kurzu budete plnit několik drobných úkolů. Na
každý úkol budete mít určitý stanovený čas, doporučuji je plnit v čas :o) Některé úkoly
budou dobrovolné, některé povinné.
Podmínky úspěšného absolvování kurzu:





vypracovat svoje krátké představení
vypracovat a odevzdat alespoň dva ze tří úkolů
vyplnit závěrečnou anketu
zúčastnit se diskuze v kurzu

Pokud při studiu narazíte na něco, čemu nebudete úplně rozumět, nebojte se zeptat
(vložit dotaz do diskuze, využít e-mail, chat, diskuzi). Jak se říká "Žádný učený z nebe
nespadl".
Doufám, že tento kurz Vám pomůže zodpovědět některé Vaše otázky týkající se
eLearningu. Tak tedy s chutí do studia :o)
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E-learning jako nový způsob výuky
V této kapitole se podíváme na nový způsob výuky, který se dnes dostává do popředí
zájmu a tím je E-learning.
Cíle:



Získáte představu co je E-learning.
Budete znát jeho výhody i nevýhody.

E-learning jako pomocník ve výuce
Tento studijní článek Vám představí možnosti E-learningu pro Vaše možné vzdělávání.
Cíle:


Získáte představu, jak lze E-learning využít v učení.

Co tedy ten E-lerning vlastně je?
Tak pokud bych měl/a objasnit o co se jedná, tak bych řekl/a, že je to způsob výuky, u
nějž se využívá výpočetní technika a internet. Velký důraz zde mají různé multimediální
prvky jako např. animace, videa, prezentace, zvuk atd.
Při výuce a kontaktu s tutorem a spolužáky se využívají různé způsoby komunikace, které
internet nabízí (chat, IP telefonie, diskuze, fóra, sociální sítě, blogy, e-mail, ...).
Celá výuka pak probíhá velmi často prostřednictvím tzv. LMS systému (systému pro řízení
studia). Oč se jedná si ukážeme v jedné z dalších kapitol věnované právě LMS systémům.
Tak to bylo trochu teorie, ale k čemu Vám to může být?
Tento způsob výuky se dnes začíná poměrně rozšiřovat, takže se naučíte využívat to, co je
ve výuce aktuální.
E-leraning využívá moderní poznatky o výuce, jistý pan Edgar Dale
Obrázek 2.1-1 Edgar Dale
Zdroj: www.impact-information.com/impactinfo/newsletter/Dale.jpg

(už v roce 1969) změřil to, jak si co člověk pamatuje a dospěl
k takovémuto zjištění:
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Kužel zkušenosti (Cone Of Experience)
 10 % toho, co čteme,
 20 % toho, co slyšíme,
 30 % toho, co vidíme,
 50 % toho, co současně vidíme a slyšíme,
 70 % toho, o čem diskutujeme,
 90 % toho, co se pokoušíme naučit druhé.

Obrázek 2.1-2 Jak si co zapamatujeme (Kužel zkušenosti)
V tomto kuželu se hovoří o takzvaném pasivním a aktivním učení. Pasivní je to do 50 % a
aktivní to nad 50 %.
Pokud tedy využijeme tyto informace a promítneme je na náš E-learning, uvidíme, že se
pohybuje ve vyšších procentech.
Proč?
Protože se při takovémto způsobu výuky zapojujete více lidských smyslů. Vy jste také
sami více aktivní (diskutujete, komunikujete, plníte úkoly, testujete se, ...).

Výhody a nevýhody E-learningu
Tak základní představu máte, teď se ještě podíváme na pozitiva a negativa tohoto
způsobu výuky.
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Cíle:



Budete znát výhody a nevýhod tohoto typu výuky.
Než se zamyslíme nad plusy a mínusy dovolte, abych Vám představil jednu
zkušenost s tímto typem výuky.

Byl jsem na jednom setkání, kde měl vystoupení pán
připravující vzdělávání pro zdravotní sestřičky a ten nám
vyprávěl, jak úspěšně řešil právě tento problém ve
zdravotnictví. Každá vystudovaná sestřička musí čas od času
projít dalším vzděláním (seznámit se s novinkami v oboru ...).
Co to pro ni znamená?
Najít si místo, kde bude moci toto vzdělání uskutečnit. Ovšem
velmi často se stává, že v jejím okolí takový kurz není (není
tolik zájemkyň, není tolik školitelů, není místo, není ...). Když se
jí přeci jenom povede někde ho najít, je např. daleko a dojíždět tam každý týden po práci
není zrovna levné.
No a právě v takové situaci se může hodit výuka pomocí E-learningu. Sestřička si na
internetu najde takový kurz, přihlásí se do něj a může začít studovat. Všechny výukové
materiály má na jednom místě, může k nim přistupovat odkudkoliv, kdykoliv. Jednou za
nějaké časové období si zajede na zkoušku (vyřeší úkol, test, ...) a je to. Pro ně to byla
opravdu skvělá věc.
Asi si dokážete představit, že i ve škole by se něco takového mohlo dobře využít.
Jak?




Jsem nemocný - mohu si látku zatím sám projít např. materiály, které
učitel/profesor publikuje (můžu se ho optat na
to, co mi není jasné).
Čeká mě písemka - vyzkouším si několik
autotestů, které mě na ni mohou připravit
(ověří, že látku umím).

V následující diskuzi můžu probrat s ostatními případné
další nápady či dotazy.
Chtěl bych se toho dozvědět víc - mohu se pustit do
rozšiřujících lekcí svým vlastním tempem :o)
Asi Vás napadnou i další příklady (podělte se o ně v následující diskuzi).
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Tak a teď je na čase shrnout výhody a nevýhody!
Tak tady jsem se pokusil jmenovat některé z nich, které se týkají vlastního využití tohoto
typu výuky z pohledu účastníka:

Obrázek 2.2-3 Výhody a nevýhody E-learningu
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Multimédia ve výuce
V této kapitole si ukážeme, jak lze využívat různá multimédia ve výuce.
Cíle:


Získáte praktickou představu o užití multimédií při vzdělávání.

Použití multimédií ve výuce
Postupně Vám ukáži, jak se dají velmi dobře multimédia využít při vašem vzdělávání.
Cíle:


Prakticky si vyzkoušíte různé multimediální výukové aktivity.

Tak jak můžeme multimédia tedy využít?
Nejdříve se ujistím, že Víte co
multimediálností rozumím. Jedná se o
kombinaci
textových,
obrazových,
zvukových či animovaných nebo filmových
dat, díky nimž, prezentované informace
působí na naše smysly současně a jak už
víme, tím si jsem schopni mnohem více
zapamatovat.
Nyní si jednotlivé oblasti probereme trochu blíž.

Text
Tak ten je asi dosud vaším velmi důležitým zdrojem informací a bez něj se jistě ani do
budoucna neobejdete. I když se pohybujete ve světě počítačů text je stále důležitou
součástí. A i v budoucnu budeme stále používat knihy, ale patrně již častěji v elektronické
podobě.
Ovšem je nutné si uvědomovat, že se zapamatováním toho co si jen přečteme to není
moc slavné - pouhých 10 %.
I písmo se může ovšem budit větší pozornost. Pokud použijete třeba nějaké zajímavé pro
určité zvýraznění. Na internetové stránce www.flippingtypical.com je jednoduchá onStrana | 8

line utilitka, která vám může takový výběr písma velmi dobře usnadnit. Horní řádek slouží
k zapsání Vašeho vlastního textu a hned jej můžete spatřit v několika desítkách variant.
Obrázek 3.1-2 Písmo
Zdroj: http://flippingtypical.com

Jinak zajímavá písma
naleznete například na
této webové adrese
www.ceskefonty.cz.

Obrázky a fotky
Tak fotka či obrázek řekne kolikrát mnohem více, než sáhodlouhé popisování
(zapamatování již nám také stoupne na 30 % :o)
Kromě obrázků Vám mohou dále také pomoci i ostatní grafické prvky jako např. graf,
diagram, tabulka, mapa ...
Obrázky na internetu jistě hledáte velmi často. Tak tady dávám několik zajímavých
stránek, věnovaných právě obrázkům:
 www.gazopa.com - zajímavé vyhledávání podobných obrázků, zkuste si
 www.image-swirl.googlelabs.com - jiný způsob vyhledávání souvisejících obrázků
(zatím ve vývoji), zkuste si

Obrázek 3.1-3 Google image swirl labs (Jiné hledání obrázků)
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retro počítače - podívejte se jak vypadal pravěk počítačů :o)
www.openclipart.org - databanka volně použitelných clipartů

Obrázek 3.1-4 Databanka clipartů k volnému použití www.openclipart.org


www.iconspedia.com - hledáte zajímavou ikonku tak mrkněte sem

Zvuk
Tak zvuk je jistě další zajímavým médiem. Pokud něco slyšíme, tak procento
zapamatovatelnosti je nějakých 20 %. Jistě posloucháte písničky, hudbu, povinnou četbu
Přikládám zase několik zajímavých stránek:


Český rozhlas - velmi bohatý archiv audio nahrávek.

Strana | 10

Obrázek 3.1-5 Český rozhlas Leonardo - audio archiv Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio



www.abradio.cz - on-line rádia na poslech. Skvělé je např. sólo pro..

Obrázek 3.1-6 ABradio - on-line poslech rádií Zdroj: http://www.abradio.cz/radia/solo-pro/

poslouchám tak zde svoji oblíbenou kapelu Depeche Mode.
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Animace
V ní se nám v sobě již spojuje často text,
obrázky, zvuk a vše se ještě pohybuje.
Můžeme někdy i některé části interaktivně
ovlivňovat (asi znáte nějaké flashové hry
:o)
Zastoupení internetových prohlížečů
Obrázek 3.1-7 Animace - Zastoupené prohlížečů r.
2002-2009 Zdroj: http://www.axiis.org/examples/BrowserMarketShare.html




www.clocklink.com/world_clock.php - Světový čas
http://www.oddcast.com/demos/tts/tts_tran_example.php?clients - Napište
slovo či větu a nechte si ji přeložit. Doporučuji mít samozřejmě zapnutý zvuk :o)

Obrázek 3.1-8 Animace - Zajímavý překlad
Zdroj: http://www.oddcast.com

Film a video
Poslední médium v sobě spojuje vše předešlé a
jistě patří k vašim velmi oblíbeným. Kdo by dnes
neznal
stránku
www.youtube.com
,
www.stream.cz, www.ceskatelevize.cz a mnoho
dalších.
Já osobně využívám youtube.com ke svému
vzdělávání. Dá se zde najít spousta video návodů
jak pracovat v tom či onom programu. Takhle
jsem se kdysi začal učit pracovat s programem
Inkscape (tvorba vektorové grafiky).
A na závěr tady uvedu odkaz na VIDEO:
 www.istartedsomething.com/20090228/microsoft-office-labs-vision-2019-video,
jež nám ukazuje jedno možné pojetí budoucnosti našeho světa a vzdělávání.
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Obrázek 3.1-9 Video - Budoucnost? Zdroj: http://www.istartedsomething.com

Nejsou už některé věci z něj vlastně skutečností?
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Používané LMS systémy
V této kapitole jsou představeny dnes používané LMS systémy.
Cíle:


Získáte představu o tom co je LMS systém.

LMS - systém pro řízení výuky
Tento studijní článek objasní co je to ten LMS systém.
Cíle:




Získáte představu co je LMS systém a k čemu se využívá.
Budete znát ty, co se dnes používají.
Pokud se podíváte do Wikipedie najdete zde tuto definici:

Learning Management System (LMS) je řídicí výukový systém (systém pro řízení výuky),
tedy aplikace řešící administrativu a organizaci výuky v rámci e-learningu.
LMS jsou aplikace, které v sobě integrují zpravidla nejrůznější on-line nástroje pro
komunikaci a řízení studia (nástěnka, diskusní fórum, chat, tabule, evidence ad.) a
zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah on-line nebo i off-line.
Vy jako účastníci tohoto kurzu právě pracujete v rámci jednoho LMS systému, který se
jmenuje Moodle *čti můdl+.
Jsou ale i jiné např.:
Claroline
Obrázek
4.1-1
Logo
http://www.claroline.net/

LMS

Claroline

Zdroj:

ATutor
DrupalEd
..Co nám tedy takové LMS nabízí?
To už jste asi trochu objevily při studiu v tomto on-line kurzu. Jde vlastně o prostředí,
které je využíváno pro danou výuku, hodnocení, komunikaci, testování atd.
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Moodle
V Česku dnes asi nejvíce rozšířený.

Obrázek 4.1-2 Moodle
Pokud se chcete do nějakého kurzu přihlásit, musíte zadat své uživatelské jméno a heslo
(pokud je nemáte, musíte se nejdříve registrovat). U kurzů které nejsou otevřené např.
pro hosty musíte zadat i vstupní klíč (heslo). To obdržíte od autora kurzu (tutora).

Obrázek 4.1-3 Moodle - přihlášení
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Poté co se přihlásíte, objeví se Vám pracovní prostředí kurzu, může vypadat např. takto:

Obrázek 4.1-4 Moodle - prostředí
Trošku ho představím:
Vlevo je rozbalovací menu kde nalezneme Nabídku kurzu jeho obsah, Osoby - účastníky kurzu, Činnosti - zde jsou vidět
všechny aktivity které s v kurzu objevují, Prohledávání fóra.
Vpravo zase nalezneme Kalendář - zde se mohou zobrazovat
nadcházející události (např. termín odevzdání úkolu), Typy
událostí - mohu si zobrazit ty co mě zajímají, Připojení
uživatelé - vidím všechny, kteří jsou právě připojeni on-line.

Tyto nabídky se samozřejmě
mohou lišit kurz od kurzu (může
jich být více nebo méně).
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A jak vypadá například studijní článek? Třeba následovně.

Obrázek 4.1-7 Moodle - Studijní článek

Můžete si, ale také zobrazit všechny studijní materiály v přehledném seznamu.

Obrázek 4.1-8 Moodle - Studijní materiály (přehled)

Pokud byste si chtěli prohlédnout další kurzy, doporučím Vám http://moodle.gymcheb.cz
- moodle stránky gymnasia Cheb, kde si můžete různé kurzy vyzkoušet a prohlédnout
(Kurzy ke stažení - ukázky, všechny co mají ikonku
jsou otevřené pro hosty).
Podívejte se na danou stránku a nějaké kurzy si vyzkoušejte.
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Aktivity v E-learningovém
kurzu
Seznámím Vás s aktivitami, které takový E-learningový kurz obsahuje.
Cíle:
 Získáte přehled o aktivitách v kurzech.

Přehled základních aktivit takového kurzu
Pokud studujete nějaký kurz, je určitě dobré mít základní přehled o tom, co všechno se v
něm může například objevit. To bude také úkolem tohoto krátkého informativního
studijního článku.
Cíle:


Orientujete se v základních aktivitách kurzu. Znáte stránky, kde lze tvořit testy.

Základní stavební kameny kurzu:
 Studijní článek - výklad nové látky, či tématu
 Diskuze - diskuze nad určitým tématem, výměna zkušeností a nápadů mezi
účastníky kurzu
 Anketa - zjištění názoru na určitou věc
 Dotazník - průzkum na určité téma
 Úkoly - to co rádi plníte :o)
 Fóra - vyjádření se k určitým tématům, rady, dotazy ...
 Kalendář - kdy, kde, co, kdo?
 Autotest - sebezkoušení a vyhodnocení, zkuste si:
o http://testy.nanic.cz/testy/evropa/hlavni-mesta-evropy-lehke/ o http://www.testpark.cz/testy/film/madagascar-2227
http://www.testpark.cz/testy/pc-hry/age-of-empires-iii-1365  Test - zkoušení, vyhodnotí většinou ten, co test zadával
 Galerie - obrázky, video, audio ...
 Účastníci - ti co jsou v kurzu zapsáni
 Zprávy - aktuální informace o chodu kurzu
 Klasifikace - hodnocení úkolů, testů, prací ...
Strana | 18

Zásady elektronické
komunikace
A máme tady předposlední kapitolu, která bude věnována pravidlům o kterých by jste
měli vědět, pokud chcete správně elektronicky komunikovat.
Cíle:


Osvojíte si základní pravidla elektronické komunikace.

Na co nezapomenout při elektronické komunikaci?
Chcete být počítačově gramotní, tak to musíte znát pravidla elektronické komunikace.
Komunikace (dorozumívání) obecně probíhá mezi lidmi, kteří si určitým vnímatelným
způsobem předávají své myšlenky.

Internetová (elektronická) komunikace
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Svět internetu nám nabízí dva typy komunikace:
 synchronní způsob komunikace - okamžitá reakce, např. chat, VoIP telefonie, IM
 asynchronní způsob komunikace - není nutná okamžitá reakce, např. diskusní fóra
a e-mail
.Každá komunikace má určitá svoje pravidla, které se hodí respektovat. Pokud se
nedodrží, komunikace může uváznout, nebo se i úplně přeruší.

Jaká pravidla má taková internetová (elektronická) komunikace?
Komunikace by měla být kultivovaná, posiluje naši důvěryhodnost, anebo ji naopak
podkopává.
Přijaté zprávy vyřizujte co nejdříve. Ty důležité přednostně ještě týž den, běžné do 1
pracovního dne, ostatní alespoň tak, aby se vám pošta nehromadila.
Doručování není 100% spolehlivé, zejména mezi různými poskytovateli. Proto je vhodné
příjem důležitých emailů potvrdit. Také kontrolujte složku se spamem.
Každý email před odesláním ještě jednou pročtěte, upravte slovosled a odstraňte
překlepy či chyby pomocí kontroly pravopisu.
Potřebujete-li na odpověď více času, odpovězte krátce s uvedením předpokládané doby
vyřízení.
Dotažte se do chatu, jestli můžete rušit a buďte struční. Většinu profesionálů tyto
programy odvádějí od práce, proto si komunikaci buď domluvte předem, anebo to
zkraťte na minimum.
Neodcházejte od zahájené konverzace bez upozornění. Příchozí hovor od jiné osoby
nějak signalizujte do chatu, aby bylo jasné, proč jste se náhle odmlčeli.
Omezte používání webkamery, pokud na to není Vaše místo vyloženě připraveno. Druhá
osoba nemusí vidět kruhy pod očima a zbytky včerejší večeře na stole.
Zdroj:
VLACH, Robert. Http://navolnenoze.cz/ [online]. 22. 3. 2010 [cit. 2010-08-26]. Komunikace. Dostupné z
WWW: <http://navolnenoze.cz/blog/komunikace/>

Zde pro zájemce zajímavý článek od tohoto autora o Sociálních sítích:
http://navolnenoze.cz/blog/socialni-site

Rizika a bezpečnost INTERNETU
Tímto tématem se zabývá celá řada webů.
Já doporučím Vaší pozornosti tento: www.bezpecnyinternet.cz
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Obrázek 6.1-3 www.bezpecnyinternet.cz
Naleznete zde několik zajímavý článků a také možnost se otestovat, zda všechny ty
informace dobře znáte.
Tak si prosím postupně projděte tyto stránky:
 Desatero bezpečného internetu Pro bezpečí na internetu ti stačí dodržet jen pár
důležitých, ale přitom jednoduchých zásad.
 Informace o mně - Ne každému můžeš věřit a ne všechno pochází z
důvěryhodného zdroje. Je proto dobré být opatrný na osobní údaje.
 Seznam se bezpečně o tom, co tě může potkat na internetu, byl už natočen i film
s názvem Seznam se bezpečně.
 Kde hledat pomoc - Pokud se ti něco stane, nenechávej si to pro sebe. Máš se
vždycky komu svěřit. Pokud se o tom nechceš bavit s rodiči, máš ještě spoustu
dalších možností. Nikdy v tom nejsi sám.
Test prověření znalostí - Své znalosti si ověřte v jednoduchém testu.
Volitelně také doporučuji stránku věnovanou - Autorskému zákonu
A je k ní zase ověřovací autotest.
Pokud Vás toto téma zajímá, doporučuji ještě skvělou stránku www.ovce.sk.
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Obrázek 6.1-4 www.ovce.sk

Netiketa
Tak co znamená slovo etiketa patrně víte. Víte co znamená netiketa? Pokud ne, tento
studijní článek Vám to přiblíží.
Cíle:
 Osvojíte si pravidla netikety.
Toto slovo označuje pomyslnou sbírku pravidel a zásad, která by se měla dodržovat v
prostředí internetového světa.
Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; častá zkratka pro internet) a slova
etiketa.
Řada uživatelů internetu se dnes mylně domnívá, že při vstupu do virtuálního
internetového světa získává naprostou anonymitu. To se však velmi mýlí - téměř vždycky
se dá pomocí různých metod internetový uživatel
vystopovat.
Obrázek 6.2-1 Pozor dáte se nalézt!

Uživatelé počítačových sítí, do nich aktivně různým
způsobem přispívají:
 odesílají e-maily
 diskutují ve fórech, chatech, konferencích
 vytvářejí obsahy sociálních sítí, webových
stránek, blogů
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Všichni tito uživatelé by si měli pamatovat základní pravidlo: „Adresátem sdělení na
internetu je zase člověk, proto vždy na něj berte ohled.“
V internetovém světě bychom se měli chovat podobně jako ve světě reálném - jako
civilizovaní lidé.
Jste to, co píšete.
Ti na druhé straně Vás nemusí vůbec znát. Neví jak vypadáte, jaké máte vzdělání, zájmy,
co děláte, jaké máte životní zkušenosti.
Udělají si o Vás vlastní představu čistě jen na základě vašich napsaných textů - e-mailů,
příspěvků ...
Je proto dobré věnovat vlastním textům dostatečnou pozornost, a to po obsahové i
formální stránce (gramatika).
Jaká jsou tedy základní pravidla netikety?
Tak se podívejte:

Obrázek 6.2-2 Netiketa 10 pravidel
Podívejte
se
jakých
12
pravidel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa
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pro

zajímavost

uvádí

Wikipedia:

Netiketa a E-MAIL
 Uvádějte vždy stručný text v políčku „předmět“, který vyjadřuje smysl posílané
zprávy. Usnadníte příjemci třídění pošty.
 Používejte vhodné oslovení dle vztahu k adresátovi.
 Pište stručně, jasně a srozumitelně. Pokud je text delší, upozorněte na to v úvodu
zprávy. Pozor na pravopis! Před odesláním znovu čtěte.
 Nepoužívejte se složité formátování textu (typy písem, speciální znaky apod.) z
důvodů různých nastavení počítačových systémů, může se pak stát pro adresáta
nečitelným.
 Upozorněte v textu zprávy, že posíláte přílohu. Pokud budete chtít posílat velkou
přílohu, upozorněte na to předešlou zprávou.
 Používejte slova jako „děkuji“a „prosím“.
 Pozor na možné vyznění zprávy! Adresát vás nevidí, neslyší tón vašeho hlasu, a
může si vaše sdělení vyložit úplně jinak, než jste zamýšleli.
 Vyvarujte se používání jen VELKÝCH PÍSMEN. Působí to dojmem, že křičíte.
 Používejte krátký podpis. Je to jediný zdroj informací o vás. Vhodně uvádějte
kontaktní informace (jméno, telefon, e-mail, IM, odkaz na web apod.).
Akronyma neboli zkratková slova
V elektronické komunikaci se užívá anglických zkratek pro zkrácené vyjádření často se
opakujících frází. Je dobré znát význam alespoň těch nejobvyklejších.
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Emotikony
Jsou znaky (ikonky) vyjadřujících v elektronické komunikaci emoce.

Tak a máme tu konec. Doufám, že jsou Vaše hlavičky zase o nějakou ty informaci bohatší
a hlavně, že je dokážete také prakticky využít.
Přeji Vám do života spoustu zajímavých objevů a mějte se fajn.
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