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Kedy vlastne hovoríme o vzniku internetu ?
Štart, po ktorom záujem o technológiu stúpa až na
„vrchol prehnaných očakávaní“. Nasleduje
dezilúzia a až po nej „svah osvietenia“, keď ľudia
konečne racionálne zhodnotia, že technológia
nevyrieši všetky problémy sveta, ale na niečo môže
byť aj užitočná. Poslednou fázou úspešnej
technológie je „ustálená plošina produktivity“, keď
sa konečne napĺňajú sľuby z prvej fázy.

spoločnosti Gartner 
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Pohlavie
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Odbor štúdia
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Región
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Ukončené vzdelanie,
stredná škola aká? 



7

Máte v osobnom vlastníctve   alebo v osobnom 
používaní počítač – aký?



8

Máte prístup k internetu doma?
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Ak máte internetové pripojenie doma,  ako dlho využívate 
internetové pripojenie?
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Koľko času strávite na internete v priemere za týždeň, 
vrátane používania elektronickej pošty (e-mai
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Využili ste niekedy nákup cez internet? Ak áno, čo 
najčastejšie kupujete ? 



12

Je používanie IKT pre vašu prácu prínosom?



13

Aký spôsob výučby je pre vás efektívny? 



14

Koľko a aké knihy ste prečítali za posledných 12 mesiacov?



15

Ak si neviete spomenúť na čokoľvek vo všeobecnosti, aký 
zdroj informácií vyhľadáte:



16

Viete, čo je to operátor pre vyhľadávanie? (napr. pre 
rozšírené vyhľadávanie v google)



17

Navštívili ste v poslednej dobe  na webe - e-knižnice, 
periodiká? Aké?



18

Sťahovali ste v poslednej dobe z internetu?
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20

Vedeli ste, čo znamená pojem „sociálny web“ pred tým, ako 
ste sa o tomto termíne dozvedeli v rámci v hodín 

informatiky?
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Ste prihlásení na (Facebook, Pokec, Twitter, MySpace, atď.) 
?
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Prečo ste sa prihlásili na (Facebook, Pokec, ...) ? 
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Myslíte si, že môžu byť zneužité vaše osobné údaje na 
internete?



24

Ste si vedomí faktu, že tieto servery si všetko archivujú aj 
napriek Vášmu vymazaniu svojich údajov?



Generáciu X nahradí Generácia K
Dnešnú generáciu nasledovníkov „generácie X“

analytici z Oxfordu nazývajú „Generáciou K“ podľa slov
ako komunikácia, kolaborácia, kreativita a konektivita
(v angličtine Generation C). Títo mladí „vyrástli pod
webovou ideológiou otvoreného prístupu k informáciám,
vzájomnej spolupráce a neustálej výmeny informácií“.

Kam môže siahať internet 2020?

Komunikácia bez geografického obmedzenia. 
Ahoj ako sa máš? 
Komunikácia zostáva, len médium sa zmenilo. 
Sociálny kapitál.
Bude nová generácia tolerantnejšia?
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Je to hrozba alebo vízia novej budúcnosti?
Podobne ako vynález kalkulačky viedol k zhoršeniu 

našich schopností počítať, internet zásadne zmení najmä 
spôsob ako pracujeme so svojou pamäťou.

Budeme sa vedieť odlúčiť od počítača? 
Zhoršujú počítače známky deťom v škole? 
„prof. Jacob Vigdor“ 
Teleworking „nový typ rodiny“
Vedieť „odstrihnúť sa“ - hranica medzi súkromím sa bude 
stierať. 
Hrozba zvaná internet?
Sú miesta na zemi, kde surfovanie je stále „otázkou života“.
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IT gramotnosť dnes?

Sociálne weby (sme ochotní platiť za svoje 
dáta?).

E‐learning (prospešnosť).

Môžu prezentácie sťažiť učenie? „Stephen 
Mahar“ 

Kedy spĺňa počítač a internet skutočnú 
funkciu?
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Dotazníkové otázky
1. Pohlavie
2. Vek
3. Región, mesto, obec
4. Ukončené  vzdelanie 
5. Máte v osobnom vlastníctve počítač – aký?
6. Prístup k internetu máte? – ak nie, kde pristupujete k internetu? 
7. Ako dlho využívate internetové pripojenie?
8. Odkiaľ ste sa pripojili za posledných 12 mesiacov na internet a ako 
často? 

9. Koľko času strávite za počítačom, konkrétne internetom? 
10.Aký spôsob pripojenia na internet používate doma? 
11. Na aké účely  a ako často ste za posledných 12 mesiacov používali 

internet? 
12.Koľko krát ste za posledných 12 mesiacov kúpili cez internet produkty 

nasledujúcich kategórií? 
13.Pri príprave na vyučovanie používate IKT?
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14. Používanie IKT je pre vašu prácu prínosom?
15. Aký spôsob výučby je pre vás efektívny? 
16. Koľko kníh ste prečítali za posledných 12 mesiacov? 
17. Ak si neviete spomenúť, po čom siahnete: 
18. Navštívili ste v poslednej dobe  na webe - e-knižnice, periodiká? Aké? 
19. Sťahovali ste v poslednej dobe (mp3, avi, PDF. ... ?
20. Ako hodnotíte úroveň vašich znalostí v nasledujúcich oblastiach:  používanie PC OS, 

textový editor, tabuľkový editor, prezentačný editor, používanie internetu? Uveďte názov 
programu.

21. Čo si myslíte, na ktorom mieste je Slovensko v postavení ceny za internet? 
22. Viete, čo to znamená pojem „sociálny web“? 
23. Myslíte si, že môžu byť zneužité vaše osobné údaje na internete? 
24. Boli by ste ochotní zaplatiť za virtuálnu históriu? 
25. Viete o tom, že tieto servery si všetko archivujú aj po vymazaní „takpovediac navždy“?
26. Prečo ste sa prihlásili na sociálny web (Facebook, Pokec, ...) ? 
27. Myslíte si, že môže byť takýto portál “sociálny web „ napadnutý? 
28. Považujete internet aj ako hrozbu pri výchove vašich detí?

Dotazníkové otázky
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Hoci riešenie mnohých problémov internetu ako spam,
vírusy či nelegálne stránky sú stále v nedohľadne, autori
štúdie sú v hodnotení jeho celkového vplyvu na spoločnosť
optimistickí.

„Ako sme len dokázali vytvoriť tak veľa, tak rýchlo a tak
dobre? Za menej ako 4000 dní sme zakódovali pol bilióna
verzií našej kolektívnej pamäti a predložili ich miliarde
ľudí, šestine svetovej populácie,“ citujú editora Wiredu
Kevina Kellyho. „Len malé deti by niečo také mohli
vysnívať. Králi by kedysi išli za také schopnosti do vojen.
Prečo tým nie sme viac fascinovaní?“

Svet v roku 2020

Unikátny výtvor ?
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