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Nová média a kyberkultura 
 

Milí kolegové, 

vítejte v předmětu Nová média a kyberkultura. Online studium představuje 
doplnění témat, která budete probírat v prezenčním studiu. Témata, která zde 
naleznete, jsou zaměřena jednak na analýzu nových médií (virtuální realita), 
jednak na jejich vztah k mateřskému jazyku (kolaborativní literatura, jazyk 
nových médií) či výuku mateřského jazyka (kyberkultura jakou součást mediální 
výchovy). 

Níže naleznete soubory ke stažení - přečtěte si prosím sylabus předmětu  
a základní pokyny pro práci. V případě jakýchkoliv dotazů ke studiu pište na  
e-mail: hana.maresova@upol.cz  

Přeji Vám úspěšné studium. 

Hana Marešová 

 

 

Struktura online studijní opory:   

1) Úvod  

2) Kolaborativní literatura 

3) Virtuální realita 

4) Kyberkultura jako součást mediální výchovy 

5) Jazyk nových médií  

6) Nová média – ukázky  

7) Závěr  

 

 

 

mailto:hana.maresova@upol.cz
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1 Úvod 

Sylabus kurzu a seznam doporučené literatury je k dispozici zde.  

Seznam další literatury k tématu je k dispozici zde. 

 

2 Kolaborativní literatura 

 

Charakteristiku kolaborativní  literatury v kyberprostoru najdete zde.  

Charakteristiku vývoje hypertextu najdete zde.  

Odkazy k prostudování 

 

1) 8 zápisků Kafkova deníku – projekt D. Kery:  

http://kyberumeni.webpark.cz/kafka/index.htm 

 

2) Text Denisy Kery: Evoluce textů: od elektronických hypertextů ke 

kolaborativním textům:  

http://www1.cuni.cz/~rihad/med/Informace2.htm  

 

3) Text Denisy Kery: literatura fanynek a fanoušků na www  –   

KOLABORATIVNí “Fantexty„ 

http://www1.cuni.cz/~rihad/med/fantextskola.htm  

 

 
 

 

http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/sylabus.doc
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/dalsi_literatura.doc
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/kolaborativni_literatura.pdf
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/vyvoj_hypertextu.pdf
http://kyberumeni.webpark.cz/kafka/index.htm
http://www1.cuni.cz/~rihad/med/Informace2.htm
http://www1.cuni.cz/~rihad/med/fantextskola.htm


3 
 

Úkol č. 1  
 

Pokuste se vytvořit vlastní hypertext na libovolné téma (umělecký či 

odborný text), přičemž dobře promyslete, která slova by se měla stát 

hypertextovým odkazem tak, aby čtenář pochopil smysl celého textu, ať 

bude číst hypertext v jakémkoliv pořadí  (je potřebné text uzavřít do 

logických celků, které lze číst v libovolném pořadí).  Hypertext by měl mít 

jednu základní stranu, na kterou povede nejméně 10 odkazů.  

 

Inspirujte se např. prací studentů Univerzity Karlovy – 

http://kyberumeni.webpark.cz/kafka/index.htm, kteří vytvořili 

jednoduchý hypertext, prací Markéty Baňkové – novela Město – 

http://www.bankova.cz/mesto/indexcz.html či prací autorky Olii Lialiny, 

která vytvořila multimediální hypertext My boyfriend came back from 

the war – http://www.teleportacia.org/war/war.html.  

 

Může se jednat o jednoduchý hypertext, který vytvoříte v programu MS 

Word či o propojené webové stránky – můžete využít např. webové 

stránky zdarma – http://www.webnode.cz/,  

http://www.fonio.cz/?gclid=CIS79-PVrLoCFXDItAoday0A9g či některý 

z free nástrojů pro správu blogů – http://blog.cz/, Blogger (iGoogle) 

apod.  

 

Výsledný hypertext zašlete na e-mail: hana.maresova@upol.cz.  

  

 

 

 

 

 

 

http://kyberumeni.webpark.cz/kafka/index.htm
http://www.bankova.cz/mesto/indexcz.html
http://www.teleportacia.org/war/war.html
http://www.webnode.cz/
http://www.fonio.cz/?gclid=CIS79-PVrLoCFXDItAoday0A9g
http://blog.cz/
mailto:hana.maresova@upol.cz
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3 Virtuální realita 

 

Charakteristiku multiuživatelského virtuálního prostředí najdete zde.  

Charakteristiku prostředí Second Life najdete zde.  

Dotazník zjišťující Vaše postoje k multiuživatelskému virtuálnímu prostředí 

najdete zde.  

Odkazy k prostudování 

 

1) Multiuživatelské virtuální prostředí Second Life  

http://www.secondlife.com 

 

2) Portál Druhý život: http://druhyzivot.cz/vitejte-na-portale-www-

secondlife-cz  

 

Úkol č. 2  
 

Zaregistrujte se v MUVE Second Life, vytvořte si svého avatara a zúčastněte se 

akce Pedagogické fakulty Univerzity Palackého – Dne otevřených dveří, který se 

koná v sobotu dne 23. 11. 2013 – vstup před virtuální budovy Pedagogické 

fakulty Univerzity Palackého je zde:  

http://slurl.com/secondlife/twentyFIRST/58/237/23 – do prostoru je potřeba 

se teleportovat – stisknutí oranžového tlačítka TELEPORT NOW 

Program Dne otevřených dveří PdF UP je zveřejněn zde:  

http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/   

Zúčastněte se prezentace či některé z doprovodných akcí a následně vyplňte 

dotazník zjišťující Vaše postoje k multiuživatelskému virtuálnímu prostředí 

http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/virtualni_realita.pdf
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/second_life.pdf
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/dotaznik.doc
http://www.secondlife.com/
http://druhyzivot.cz/vitejte-na-portale-www-secondlife-cz
http://druhyzivot.cz/vitejte-na-portale-www-secondlife-cz
http://slurl.com/secondlife/twentyFIRST/58/237/23
http://www.pdf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/den-otevrenych-dveri/
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Dotazník najdete zde.  Vyplněný jej zašlete na e-mailovou adresu: 

hana.maresova@upol.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/dotaznik.doc
mailto:hana.maresova@upol.cz
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4 Kyberkultura jako součást mediální 
výchovy 

 

Charakteristiku kyberkultury najdete zde.  

Využití kyberkultury ve výuce mediální výchovy zde.  

 

Odkazy k prostudování 

 

1) Metodický portál RVP http://rvp.cz/  

2) Metodická příručka mediální výchovy 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3109/media-tvorive-metodicka-prirucka-

medialni-vychovy.html/  

3) Mediální výchova na RVP http://rvp.cz/filtr-ZVOF-DC-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/kyberkultura.pdf
http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/kyberkultura_a_medialni_vychova.pdf
http://rvp.cz/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3109/media-tvorive-metodicka-prirucka-medialni-vychovy.html/
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3109/media-tvorive-metodicka-prirucka-medialni-vychovy.html/
http://rvp.cz/filtr-ZVOF-DC-1
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5 Jazyk nových médií  

 

Charakteristiku jazyka elektronické komunikace najdete zde.  

 

Odkazy k prostudování 

 

1) Český národní korpus – http://ucnk.ff.cuni.cz/ 

2) Neologický archiv Ústavu pro jazyk český – 

http://www.lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kcjl3.upol.cz/nova_media_2013/jazyk_elektronicke_komunikace.pdf
http://ucnk.ff.cuni.cz/
http://www.lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=10
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6 Ukázky nových médií  

V našem předmětu jsme se zabývali novými médii – pro lepší představu si 
ukažme vývojové trendy některých z nich: 

 1 – mobilní telefon 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D3dF44XtHek  

2 – osobní počítač 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=40tS8A-SJ6c  

 3 – digitální nábytek: 

 http://www.youtube.com/watch?v=4UBYy6QHBnw&feature=player_embedde
d  

 4 – e-noviny 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0B28SHBmM
NI  

 

Další odkazy pro zájemce 

 

1. Časopis Mediální studia 
2. Časopis Revue pro média 
3. Databáze Media-net (New Media Network) 
4. Studium nových médií na UK Praha 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=D3dF44XtHek
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=40tS8A-SJ6c
http://www.youtube.com/watch?v=4UBYy6QHBnw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=4UBYy6QHBnw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0B28SHBmMNI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0B28SHBmMNI
http://medialnistudia.cz/
http://rpm.fss.muni.cz/
http://www.media-net.cz/databaze.php
http://novamedia.ff.cuni.cz/
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7 Závěr  

Vážení kolegové, 

došli jste až na konec online studia. Po prostudování textů a splnění úkolů byste 
měli mít základní představu o tom, jak funguje virtuální realita, jakým 
způsobem se ve virtuálním světě proměnila role autora a čtenáře a jakým 
způsobem probíhá komunikace uživatelů v tomto virtuálním světě. Získali jste 
některé tipy pro využití prvků kyberkultury ve výuce mateřského jazyka  
a zejména mediální výchovy. 

Při studiu jste měli splnit úkoly. Pro prokázání toho, že jste úkol splnili, je nutné 
na všechny zadané úkoly odpovědět, pokud jste tak ještě neučinili, prosím Vás 
o to nyní. Při odpovědi na „dlouhé“ úkoly je potřeba k odpovědi přiložit soubor. 

Pro udělení zápočtu je potřeba splnit 3 úkoly:  

1) vytvořit vlastní hypertext, 
2) vytvořit vlastního avatara v prostředí Second Life, 
3) zúčastnit se virtuálního Dne otevřených dveří Pedagogické fakulty UP dne 

23. 11. 2013.   

Po splnění zadaných úkolů máte nárok na zapsání zápočtu z tohoto předmětu  
a můžete si v zápočtovém týdnu pro něj přijít do mé proděkanské kanceláře  
(v konzultačních hodinách). 

V případě jakýchkoliv problémů se na mě opět můžete obrátit (nejlépe 
prostřednictvím e-mailu na adresu hana.maresova@upol.cz). 

Věřím, že jste v předmětu načerpali užitečné tipy pro svou budoucí praxi. 

S pozdravem 

Hana Marešová 

Kontakt:  

doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP 
e-mail: hana.maresova@upol.cz 
tel.: 585635006  
  

mailto:hana.maresova@upol.cz
mailto:hana.maresova@upol.cz

