Práca s internetom
zošit pre stredné školy

Základné informácie
Tematický zošit Práca s internetom bol prvý krát vydaný v roku 2000, mne sa dostalo do
rúk jeho druhé vydanie z roku 2001. Je rozdelený na 5 kapitol:
1. Internet a počítačové siete
• počítačové siete, architektúra, rýchlosti, budovanie
• internet, história, isp, hardvér
• netiketa
2. Neinteraktívna komunikácia
• e-mail, posielanie, prílohy, elektronický podpis (signatúra), správanie
3. Interaktívna komunikácia
• im, video konferencie
4. Získavanie a vyhľadávanie informácií
• www, prehliadač, url, hypertext, hľadanie, komercia, vzdelávanie,
katalógy...
• ftp, klient, server
5. Fungovanie Internetu a bezpečnosť na Internete
• protokoly, dns, softvérová výbava
• ochrana počítača, vírusy, ochrana údajov (pgp)
Týchto 5 kapitol je delených na odseky, medzi ktorými sa nachádzajú kontrolné a
precvičovacie otázky. Na záver každej z nich je vždy niekoľko aktivít. Na záver zošitu je
ešte pomerne veľa ďalších námetov na aktivity, čo je potešujúce.

Obsah zošitu
Obsahovo niet zošitu čo vytknúť. Je objemom dostatočný pre bežných študentov. Ak sa ale
nájde nadanejší študent, ktorý sa zaujíma o túto tématiku, tak bude nedostatočný. Preto by
aj učitelia nemali brať tento zošit ako zdroj všetkých potrebných informácií.
Mám ale niekoľko výhrad, ktoré som pri čítaní našiel:

•

•

•

•

•

•

v prvej kapitole chýba trocha viac histórie a funkčnosti internetu, sú spomenuté len
základné údaje resp. nepresné údaje (internet je vraj spojenie/rozšírenie WAN, MAN a
LAN sietí čo nie je úplne pravda)
v časti o elektronickej pošte sa mi výrazne nepáči používanie vymysleného pojmu „epošta“ - tento pojem je podľa môjho osobného názoru nevhodný, každý pozná a
používa pojem „e-mail“ a pôsobí to skôr mätúco, či komicky
e-mailovú adresu môžem podľa autorov získať len od školy, alebo poskytovateľa
internetového pripojenia – to nie je pravda, veď už v dobe písania tohto zošitu bolo
veľké množstvo „freemailov“, kde sa dá získať adresa zdarma. Dokonca je neskôr aj
použitá adresa @pobox.sk
v kapitole o interaktívnej komunikácii autor bez zaváhania tvrdí, že program Finger
dokáže určiť či je osoba po zadaní internetovej adresy pripojená na internet – to je
výmysel
v malej vsuvke pri interaktívnej komunikácii su spomenuté tzv. „smajlíky“, čiže textové
vyjadrenie emócií. Podľa môjho názoru je ich preklad „emotikony“ nevhodný, pretože
ikona = obrázok a tu sa jedná o textové znaky
v poslednej kapitole o bezpecnosti nie je spomenuté bežné šifrovanie ssl (https, ftps), len
pgp

Celkový dojem
Zošit je písaný vhodnou rečou pre danú vekovú kategóriu a dobre sa číta. Nachádza sa
tam ale niekoľko preklepov (vyzerá to skoro ako by to neprešlo korektúrou) a autori
nemali zjednotený slovník (spomínaná e-pošta a popri tom slovko server, na jednej strane
použitý poslovenčený výraz hardvér a na druhej shareware ci freeware a podobne). Na
druhú stranu je veľmi pozitívne, že žiadna časť zošitu nie je naviazaná na nejaký
špecifický software (okrem ICQ), čiže sa píše o www prehliadači a nie o Internet Exploreri,
alebo o poštovom kliente a nie o Outlooku (napríklad v školách je hojne využívaný
Pegasus Mail).

Záver
Zošit by však podľa môjho názoru potreboval v niektorých častiach mierne inovovať
(napríklad pri internetových pripojeniach sú napísané neuveriteľné ceny za dial-up
pripojenie). Nie je to ale nič závažné, dá sa vyhovoriť na vek zošitu. Je totiž predpoklad, že
nie sú prostriedky na vydanie a distribúciu nového vydania po tak krátkej dobe
funkčnosti. Mohlo by sa preto aj uvažovať nad nejakou formou internetového vydania
tejto publikácie. Už aj z toho dôvodu, že ide o internet, bolo by to tak inšpiratívnejšie pre
študentov.

