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Téma: Sila komunikácie – informačné technológie 
 
 
Podtéma č. 1: Ako informačný vek mení náš svet a životy? 
 
Táto podtéma vašim študentom umožní preskúmať meniaci sa charakter informačných technológií 
od minulosti až po súčasnosť a posúdiť, aké účinky mali tieto zmeny na osobný život ľudí. Študenti sa 
zamyslia nad tým, či naozaj žijú v globálne prepojenom svete. Koho možno vynechať z rozhovoru? 
 
Upozornenie: Upozorňujeme, že táto jednotka obsahuje odkazy na webové stránky, ako je napríklad 
YouTube. Obsah externých stránok podlieha zmenám a mal by sa monitorovať, aby sa zabezpečila 
jeho vhodnosť pre študentov. 
 
Vzdelávacie výstupy tejto podtémy 
 
Študenti dokážu: 

 pochopiť významnú úlohu, ktorú v našom svete zohrávajú informačné technológie 

 uvedomiť si, že dnešný informačný vek je súčasťou dlhodobejšieho rozvoja komunikácie 

 posúdiť meniacu sa úlohu komunikačných technológií v rôznych časových obdobiach 
 
Poskytnutý zdrojový materiál 
 
Zdrojový materiál č. 1 mapy a graf dosahu internetu 
Zdrojový materiál č. 2 priekopnícke komunikačné technológie 
Zdrojový materiál č. 3 technológia mení spôsob nášho života 
 
Frontálna aktivita č. 1: Prepojený svet?  
 
 

 
Zdroj: © Shutterstock 
 
V roku 1991 britský počítačový výskumník Tim Berners-Lee a jeho belgický kolega Robert Cailliau 
spustili World Wide Web. Ľudia na celom svete majú dnes prístup k informáciám tak, ako to nikdy 
predtým nebolo možné. Pozrite si so študentmi tento videozáznam a položte im tieto otázky: 
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https://www.youtube.com/watch?v=NeGtIR8ggFA  

Zdroj: British Computer Society 
 

 Koľko ľudí podľa odhadov v súčasnosti používa World Wide Web? 

 Aké dve myšlienky alebo prvky spojil Berners-Lee pri vytváraní internetu? 

 Kontroluje niekto internet? 

 Odkedy začali ľudia na celom svete používať internet? 
 
Pri posudzovaní prístupu na internet a jeho používania je dôležité vysvetliť študentom, že 
dostupnosť internetu nie je rovnaká v Európe a v mnohých častiach sveta. Nie všetci sú prepojení 
a komunikujú spolu! Požiadajte svojich študentov, aby si prezreli snímky v zdrojovom materiáli č. 1 
a zamysleli sa, prečo existujú takéto medzery v poskytovaní prístupu. Požiadajte ich, aby zohľadnili 
historické javy, ktorým ste sa už venovali, napr. kolonializmus a imperializmus, účinky 
postkolonializmu, hospodárska núdza, dedičstvá kapitalizmu a komunizmu a veľké rozdiely medzi 
Severom a Juhom, okrem iného. 
 
Skupinová aktivita č. 1: Je to technológia, ale nie tak, ako ju poznáte!  
 
Web a jeho prítomnosť na internete je iba najnovším technologickým javom, ktorý spája ľudí 
a informácie. Dejiny nám však ukazujú, že európske spoločnosti sa v rôznej miere prepájali 
prostredníctvom rôznych technológií aj v minulosti. Venujte sa tejto problematike, rozdeľte triedu na 
približne rovnaké skupiny a rozdajte im zdrojový materiál č. 2. Vyzvite ich, aby preskúmali svoje 
predmety buď online alebo prostredníctvom školských textov/kníh v knižnici a zodpovedali položené 
otázky. Každá skupina predstaví zvyšku triedy historické technológie, ktoré našla, pričom vysvetlí 
dôvody, prečo boli dôležité a aký bol ich prínos pre náš svet. Bol tento prínos vždy pozitívny alebo sa 
niektoré technológie použili na negatívne účely? 
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Skupinová aktivita č. 2: Za našich čias to bolo inak  
 

 
Zdroj: © Shutterstock 
 
Fotografia zachytáva rodinný portrét z 90. rokov 19. storočia. Ak sa lepšie pozriete, zistíte, že sa nikto 
neusmieva! Dnes sa nám to môže zdať čudné, ale musíme mať na pamäti, že po celé stáročia ľudia 
často museli pri maľovaní portrétu pózovať s vážnym výrazom. V tomto zvyku pokračovali aj po 
vynájdení fotoaparátu v 19. storočí. Ľudia tiež často museli dlho stáť alebo sedieť pred fotografickým 
prístrojom, pokým fotograf výjav nezachytil. To boli radosti raných technológií! Zdá sa to byť na míle 
vzdialené rýchlosti a spôsobu, akým robíme fotografie dnes. Vyzvite študentov, aby si na základe 
tejto fotografie z 19. storočia a mriežky zo zdroja č. 3 predstavili, ako by meniace technológie zmenili 
život rodiny na fotografii a jej potomkov. Študenti by mali preskúmať a zaznamenať technologický 
pokrok, ktorý sa v domácnostiach, triede aj na pracovisku dosiahol za týchto 150 rokov. Navrhnite im 
tiež, aby sa pozhovárali s členmi rodiny, najmä so starými a prastarými rodičmi, o zmenách v ich 
časoch a o vplyve týchto zmien na ich životy. 


