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Vítejte v novém roce 2017. Už máme po prvním pololetí a první 
vysvědčení je za námi. Zároveň gratuluji těm, kteří měli vyzname-
nání. Ostatním se to snad podaří příště. Pevně věřím,                        
že se prvákům tady líbí a našli si tu i kamarády a také tu dobře 
vychází s učiteli. V novém roce se nám redakce kapku pozměnila, 
protože nám odešel na jinou školu šéfredaktor. Tak jsme museli 
jmenovat někoho jiného, také se k nám přibyli noví
členové. Snad budete s námi spokojení, a kdyby se k nám chtěl 

někdo přidat, neváhejte.
- Lucie Solková, šéfredaktorka
☺
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Voda a životní prostředí
Moravskoslezského kraje

AUTOR: Lucie Brudná, III.A

Na každou část měl každý student 30 minut. Této soutěže se zúčastnilo celkově 60 žáku 
z 22 z škol Moravskoslezského kraje, včetně naší školy, kterou reprezentovali studen-
ti druhého roční- ku: David Hrdlička, Vojtěch Adámek a Josef Lachendro z 2.C. Po usi-
lovném boji se výsledky z jednotlivých částí se sečetly a určily konečné pořadí. Jako 
jediný se z naší trojčlenné skupiny umístil na bedně David Hrdlička. Odnesl si tedy za-
sloužené třetí místo, za které mu gratulujeme. 8 nejlepších studentů bylo následně ob-
měněno a ti si odnesli cenné výhry mezi které pařily např. laserová tiskárna, dron s ka-
merou, přenosný HDD atd.. Kromě soutěže jednotlivců byla vyhodnocena i soutěž 
tříčlenných družstev. V této kategorii se naše škola umístila na bronzovém stupínku. 1.mís-
to Mendelova střední školy z Nového Jičína 2.místo SPŠ OA JŠ z Frýdek-Místek 3.místo 
Střední škola teleinformatiky Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme k úspěchům.

Dne 6.prosince se na Mendelové 
Střední škole v Novém Jičíně konal 
XI. ročník regionální soutěže Office 
2016. Studenti poměřili své znalos-
ti v programech MS Word, MS Exel 
a MS PowerPoint ve verzi Micro-
soft Office 2013 a nebo LibreOffice.

Projekt je podporován Evropskou unií, Evropskými sociálními fondy, Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Moravskoslezským kra-
jem a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.

Soutěž je vyhlášena za účelem přiblížit a zvýšit zájem studentů středních škol 
o studium technických oborů na Vysoké škole báňské – Technické univer-
zitě Ostrava, zejména oboru „Technologie a hospodaření s vodou“ na Hor-
nicko-geologické fakultě.

V rámci soutěže byla studentům středních škol přiblížena pro-
blematika technologie a hospodaření s vodou jak po teoretické 
(odborné přednášky, semináře), tak praktické stránce (exkurze), 
to vše by jim mělo usnadnit rozhodování při výběru vhodného 
oboru v rámci studia na vysoké škole. Tým se musel skládat z 
min. 3 studentů, náš tým byl složen z 5 studentů.

Začátek soutěže: Soutěž začala vyhlášením dne 1. dubna 2016 
pořadatelem soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslez-
ského kraje.

Registrace do soutěže: Do soutěže byly zařazeny ty střední ško-
ly, které se zaregistrovaly nejpozději do 31. května 2016.

Závěrečná zpráva + prezentace: Žáci měli za úkol vytvořit závě-
rečnou práci, poster a prezentaci, aby mohli porotě přiblížit svoje 
téma. Zúčastnilo se 7 středních škol, včetně té naší.

Exkurze: PVE Dlouhé Stráně ČOV Bruntál, Úpravna vody Vítkov - 
Podhradí. ÚČOV Ostrava - Přívoz.
VD Morávka + vodní tok Morávka (úpravy toku, revitalizace atd) 

Týmy: Střední škola techniky a služeb Karviná , KarvináSPŠ, OA 
a JŠ s právem státní jazykové zkoušky , Albrechtova střední ško-
la, Český Těšín , Střední zahradnická škola Ostrava , SPŠ, OA a JŠ 
s právem státní jazykové zkoušky , Střední škola teleinformatiky 
Ostrava, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava Poruba.

AUTOR: Matěj Wludyka, II.B
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AUTOR: Dominik Kot, III.A

Mass Effect: Andromeda zahrne několik typů planet
Redaktoři PC Gameru se v novém čísle podívali na zoubek očekávanému Mass Effectu: Andro-
meda. Samotný časopis bohužel po ruce nemáme, ale máme po ruce Reddit, na němž jeden 
z uživatelů zveřejnil souhrn nových informací, které z pokrytí nového Mass Effectu vyplývají. 
Hra podle všeho nabídne několik typů planet. Jeden typ je určený pro příběhové záležitosti, 
takže se dá očekávat, že na tyto planety budete cestovat zejména kvůli postupu v hlavní dě-
jové linii. Jiné planety nabízí prostor pro plnění vedlejších úkolů a průzkum prostředí. Jednou 
z nových schopností během boje je úskok stranou, pravděpodobně za asistence jetpacku. 
Díky němu se můžete rychle přesouvat z krytu do krytu a jde o jakousi alternativu k možnosti 
vzétnout do vzduchu a pokropit nepřátele shora. Když navíc během pobytu ve vzduchu zamí-
říte, zpomalí se klesání, což se hodí při utváření různých komb. Jak už víme z dřívějška, v Bio-
Ware se rozloučili se systémem Paragon/Renegade (Ochránce/Odpadlík). Osobnost vaší po-
stavy budou místo toho utvářet čtyři typy dialogových voleb, od odlehčené po profesionální.

Zatímco v singleplayeru můžete kdykoliv přepínat mezi herními třídami, v multiplaye-
ru si budete muset třídu vybrat vždy před začátkem zápasu. V jeho průběhu ji pravděpo-
dobně nebude možné dále měnit. Před několika dny vyplavalo na povrch několik dalších 
informací, pro změnu díky aktivitě Iana Frazera z BioWare na Twitteru. Díky němu víme, 
že mezi singleplayerem a multiplayerem bude možné plynule přepínat. Oba režimy bude 
nejspíš dělit načítací obrazovka, ale rozhodně nebude nutné vypínat singleplayer, abyste 
si mohli zahrát multiplayer, a naopak. Zkrátka se při přepínání jednotlivých složek hry ne-
musíte vracet do hlavního menu. Při hraní multiplayeru navíc můžete získat odměny, kte-
ré lze využít i ve hře jednoho hráče, nicméně stále platí, že narozdíl od Mass Effectu 3 
nemá vaše aktivita v online režimu žádný přímý vliv na vývoj příběhu v singleplayeru.

A jestli se vám líbilo craftování zbraní v Dragon Age: Inquisition, mám pro vás dobrou zprávu. 
Podobný systém bude součástí nového Mass Effectu, což znamená, že vycraftované zbraně 
můžete pojmenovat. Platí to i o zbraních pro boj zblízka. V základu budete mít standard-
ní omni-čepel známou z Mass Effectu 3, ale během hraní lze využívat i tradičnější zbraně, 
třeba meče či kladiva, které budou mít vyhrazený vlastní slot. Na závěr jedna zajímavost z 
PC Gameru. O design a testování vozidla Nomad, s nímž se můžete pohybovat po povrchu
planet, se zčásti postarali tvůrci starších dílů Need For Speed, pravděpodobně ze studia 
Criterion. Jak se zdá, kdykoliv se v nějaké hře, kterou vydává EA, objevují rychlé dopravní 
prostředky, jsou k tomu přizváni lidé z Criterionu. V minulosti pracovali třeba na speede-
rových motorkých ve Star Wars: Battlefrontu, s nimiž se setkáte na lesnatém měsíci Endor.

Fanoušci World of Darkness universa mohou jásat. Vydavatelství Focus Home Interac-
tive oznámilo partnerství s White Wolf Publishing, majitelem celého universa. Nový ži-
vot hře Wrewolf: The Apocalypse vdechne vývojářské studio Cyanide, které má za sebou 
pod taktovkou Focus Home Interactive tituly jako např. Blood Bowl II a Styx: Master of 
Shadows. V současné době víme, že připravují Styx: Shards of Darkness a Call of Cthul-
hu. Ve hře Werewolf: The Apocalypse jsme se měli stát vlkodlakem známým jako Garou. 
To býval druh vlkodlaků-bojovnků, kteří stáli mezi spirituální městskou civilizací a nad-
přirozenými silami, které chtěly přivodit apokalypsu. Sami vývojáři z Cyanide se přihlásili 
s žádostí  pracovat na této značce. Prezident vydavatelství je prý nadšen, že se mohou 
podílet na tak skvělém příběhu z World of Darkness universa. Obzvlášť je prý rád, že na 
tom mohou pracovat právě s vývojáři z Cyanide. Zaujmout by svou hrou chtěli nejen skal-
ní fanoušky, ale i ostatní hráče, kteří o tom doposud neslyšeli. To je bohužel zatím vše, 
co víme. Další informace bychom se měli dozvědět z přehlídky v Paříži, která se konala 
začátkem února. Werewolf: The Apocalypse dorazí na PC a nespecifikované konzole.

Za 11 dnů bude spuštěn předběžný přístup survival open-world sand-
boxu Conan Exiles. Při té příležitosti zveřejnila společnost Funcom nový 
trailer, který ukazuje, jak budou moci hráči ovládnout herní svět, včetně 
obrovských příšer. Některé z nich budete moci vyvolat, jde o různé bohy, 
ale nebude to nic jednoduchého. Budete muset postavit oltář a hodně 
se snažit. O něco později bude spuštěna rozpracovaná verze na Xboxu 
One. Dokončeného produktu by se měli dočkat i majitelé PlayStationu 4.

Werewolf: The Apocalypse se znovu probouzí k životu

Ovládněte svět v Conan Exiles

Karl Fairburne se po své africké anabázi znovu vrací do Evropy, aby už ko-
nečně zametl s Třetí říši. Nebude na to ale sám, stejně jako v předešlém díle, 
i pro Sniper Elite 4 připravili tvůrci z britského Rebellionu kooperaci. Prv-
ní video ukazuje klasickou příběhovou misi, při které spolu dva lidé spolu-
pracují. Vypadá to moc dobře, ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe 
táhne. S dobře hrajícím kamarádem by to mohla být velká zábava. Prostře-
dí Itálie však vypadá krásně, lokace jsou dostatečně velké, a bude jen na 
nás, za který kopeček si zalezeme. Druhým režimem do party je pak Survival.
Klasický mód pro čtyři hráče, jehož cílem je odrážet nekonečný příval nepřátel.
Sniper Elite 4 hodně připomíná své předchůdce, trochu se bojím, jestli se hrá-
čům už trochu gameplay a dokončovací animace hry nepřejedly. Má Karl Fair-
bourne stále co nabídnout? Přesvědčte se na svých monitorech již dnes.

Sniper Elite 4 bude ve  dvojici ještě větší zábava



8

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2. vydání - únor 2017WWW.TELEINFORMATIKA.EU ŠKOLNÍ ČASOPIS2. vydání - únor 2017 WWW.TELEINFORMATIKA.EU

9

Nejlepší z nejlepších..

V říjnu 2016 dostal ná-
zev „herní notebook“ nový 
rozměr. Na veletrhu IFA Acer 
představil Notebook s názvem 
Predator 21X. Jak již název na-
povídá úhlopříčka displeje je 
obrovských 21“. A přízvisko 
„herní“ si tento notebook oprav-
du zaslouží. Pojďme se podívat 
co se v této obří bestii skrývá.

Display
První, čeho si všimnete, bude 21“ zahnutý display s filmo-
vým poměrem stran 21:9 který si v poslední době oblíbili 
také hráči, dále má panel 120Hz, což vám zajišťuje perfekt-
ní plynulost při vašem paření. Rozlišení dosahuje 2560x1080.

AUTOR: Vojtěch Pater, II.C

HW parametry
Teď to hlavní, výkon nezajišťuje ani notebooková nVi-
dia GeForce GTX 1080m ani 1080m v SLI, ale plnotuč-
ná 1080, a aby toho nebylo málo, jsou tam dvě. 
Když jsou grafiky taková monstra, museli tam sa-
mozřejmě osadit procesor, který je nebude omezo-
vat, a tak sáhli do nejnovější řady od Intelu a vytáhli jeden z nejvýkonnějších procesorů Kaby Lake.
I7 7820HK se 4 jádry a frekvencí 3,9GHz. Paměť, která vám bude stačit na mnoho spuštěných aplikací zá-
roveň, je velká 64 GB typu DDR4. Když přejdeme k úložišti kombinace rychlého plotnového disku se 7 200 
otáčkami za minutu a SSD už nepřekvapí, ovšem SSD mohou být až čtyři a navíc zapojené v konfiguraci 
RAID 0, přičemž dva mohou být připojené přes rozhraní NVMe PCIe SSD, které je až 5× rychlejší než SATA.

Chlazení
Chlazení musí být vysoce výkonné aby nedošlo k přehřívání a Acer s e 
k tomu vydal cestou 9 heatpipe a 5 ventilátory, v aplikaci v note-
booku si je můžete všemožně regulovat, nebo to nechat na auto-
matice. Díky počtu osazených disků může nakonec vážit okolo 8 kg.

Zvuk
O zvuk se stará čtveřice reproduktorů, z toho 2 výškové, 2 středové a 2 subwoofery, na 
jejichž kvalitní zvukový projev dohlédne technologie Dolby Audio

A ovládání?
Vše se bude ovládat plnohodnotnou mechanickou klávesnicí, 
která je osazena spínači Cherry MX Brown. Když nemůžete pou-
žít myš, můžete numerický blok vyměnit za touchpad.

Dostupnost?
Acer Predator 21 X půjde v Evropě zakoupit v prvním čtvrtletí roku 2017 za cenu od 9 999 eur, což 
při aktuálním kurzu odpovídá 280 tisícům korun českých. Oficiální cena v korunách bohužel zná-
ma není, stejně jako nemáme definitivně potvrzenou ani oficiální dostupnost v České republice.

Mobilní Windows umírají
 HP je poslední naděje

perační systém Windows Mobile patří k čím dál tím méně používaným 
operačním systémům vůbec. Možná hlavní příčinou je nedo-

statek aplikací. A když už jsou, tak nestabilní. Vrátit tento OS 
na trh už zkusil Alcatel s modelem Idol 4S, ale ten je jen pro 
americký trh. Společnost Hewlett Packard chce ale tento 
problém napravit. Před rokem byl na trh uveden poměrně 
drahý Elite X3. Byl ale určen pro velmi náročné uživatele.

Letos v únoru má ale HP přivést na veletrh MWC (Mobile 
World Capital) v Barceloně nový smartphone s „okny“ 
pro běžné uživatele. Zatím firma neuvedla žádné bliž-
ší informace. Upadne mobilní Windows v zapomnění, 
nebo se udrží nadále na trhu? Nechme se překvapit.

O

AUTOR: Evžen Florov, I.C
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I když jsme do nového roku vstoupili teprve nedávno, herní menu na následujcích dvanáct měsí-
ců mají vývojáři a herní vydavatelé velkých AAA titulů už dlouho pečlivě naplánované. Nadcháze-
jící rok potěší hlavně příznivce akčních a hororových her. Na jakých novinkách si tedy v roce 2017 
pochutnáme? Minulý rok jsme se dočkali hned několika zajímavých nových her z mainstreamové pro-
dukce (Watch Dogs 2, Dishonored 2 nebo Dark Souls 3) podpořených celým arzenálem příjemných 
překvapení od nezávislých vývojářských studií (Planet Coaster). A tento rok nás čekají tyto herní pecky.

Kingdom Come: Deliverance
Žánr: akční RPG
Vývojář: Warhorse Studios
Datum vydání: 2017
Oficiální stránka: kingdomcome.cz

Kingdom Come: Deliverance je akční RPG z pohledu první 
osoby zasazené na naše území. Hra slibuje historicky real-
nou předlohu (takže žádní draci), ale i věrný soubojový sys-
tém. Při potyčkách s padouchy tak nebudeme moci mrskat 
mečem jako plácačkou na mouchy, jak jsme zvyklí z každé 
druhé hry. Vše vychází z propracované fyziky, takže každé 
máchnutí mečem ubere nějaké ty vteřiny, což znamená alespoň základní plánování a nutnost správného 
načasování. Kingdom Come jsme očekávali ovšem i v roce 2015 a 2016, bohužel bylo vydání vždy odlože-
né. Dan Vávra ale slibuje ,že hra vyjde definitivně v tomto roce. Tak snad nás čeští vývojáři mile překvapí.

South Park: The Fractured but Whole
Žánr: tahové RPG
Vývojář: Ubisoft
Datum vydání: 31. března 2017
Oficiální stránka: kingdomcome.cz

Úspěch South Park: The Stick of Truth pravdě-
podobně překvapil nejen samotné fanoušky se-
riálu, ale také Ubisoft. Výsledkem je pokračo-
vání s názvem South Park: The Fractured but 
Whole. South Park: The Fractured but Whole se 
odehrává jen den po událostech The Stick of Truth. Partě kolem Erica Cartmana se prostě hra na fan-
tasy hrdiny přejedla, a tak se rozhodli zahrát si pro změnu zase na superhrdiny. Kvůli panovačnos-
ti „dobře stavěného“ Erica Cartmana se však v partě brzy objevují první problémy, které rychle pře-
rostou až v občanskou válku. Z tohoto maléru dokáže partu malých hrdinů vytáhnout jenom hráč.

Hororové hry jsou nedostatkovým zbožím, protože dobrý ho-
ror dokáže udělat jenom pár zasvěcených jedinců. Hororová 
survival hra Outlast nás v roli investigativního novináře zaved-
la do opuštěné psychiatrické stanice opředené tajemstvími a 
hrůzami, z nichž jsme se v posteli převalovali dlouho do noci. 
Tvůrci celkem zaslouženě prodali spoustu kopií, díky čemuž 
se můžeme těšit na pokračování. V Outlast 2 se nevrátíme za 
hrůzou prosáknuté stěny psychiatrické léčebny, ale budeme 
sledovat docela nový příběh. Příběh Blakea Langermanna, 
který se společně se svou ženou vydává vyšetřit události na farmu skrytou v odlehlých kukuřičných polích.

Resident Evil 7: Biohazard
Žánr: akční
Vývojář: Capcom
Datum vydání: 24. ledna 2017
Oficiální stránka: residentevil7.com

Resident Evil 7: Biohazard je od začátku prezentován jako hra, 
která se navrátí ke kořenům série, tedy k takové té náladě, kdy 
vám ze strachu bude tuhnout krev v žilách. Hratelná demoverze, 
kterou Capcom vydal v průběhu prosince, tuto základní premisu zcela podtrhuje.Hlavní hrdina se vydává na 
odlehlý statek v městečku Dulvey v Louisianě, aby zde vypátral svou ztracenou rodinu. Jenže jak už to tak bývá 
v hororech tohoto kalibru, ve stavení naráží na nebývalý odpor prezentovaný silně pošahanou rodinou Bake-
rů. Před Vánoci tvůrci vydali demo hry a já musím přiznat, že byť byly dlouhé tak maximálně 5 minut, zcela mě 
učarovaly. Pokud finální podoba hry bude alespoň z poloviny tak strašidelná jako demo, máme se na co těšit!

For Honor
Žánr: akční/bojovka
Vývojář: Ubisoft Montreal
Datum vydání: 14. února 2017
Oficiální stránka: forhonor.ubisoft.com

Tvůrci z Ubisoftu se ve válečnické akci For Honor roz-
hodli proti sobě poštvat frakci Rytířů, Vikingů a Samura-
jů. Všechny tři strany konfliktu budou hratelné. Jakou si 
vyberete? To asi bude záležet na tom, která vám bude 
nejvíce vyhovovat,jak už to tak bývá, každá z frakcí má 
svoje klady i zápory, z čehož vychází i hratelnost. Ve For Honor hráče čeká dobývání hradů, rubání AI 
vojáků, ale i lidských protivníků v PvP soubojích. Souboje by měly být intuitivní, zároveň se ale nesta-
ne, že byste svého protivníka překonali nemířenými údery tak, jak je to zvykem ve většině dnešních 
her. První ohlasy na For Honor vyznívají kladně, doufejme, že finální podoba hry dopadne podobně. 

Outlast 2
Žánr: akční (horor)
Vývojář: Red Barrels
Datum vydání: 2017
Oficiální stránka: redbarrelsgames.com/games/outlast-2/

V roce 2017 se máme definitivně na co těšit, kromě těchto 5 titulů nás samozřejmě če-
kají další jako jsou Mass Effect: Andromeda, Ghost Recon Wildlands, State of Decay 
2, Quake Champions. Já osobně se nemůžu dočkat na nový Mass Effect a Quaka. Tak-
že naleštěte své klávesnice a připravte své mazlíčky na to že pojedou od rána do večera.



Pro opravdu velký počet hráčů je první díl Dishonored 
naprostá srdcovka a číslo jedna. A právě pro 
takové hráče bylo už dávno představe-
no pokračování. Ve hře Dishonored 
2 nyní můžete hrát za Emily, kterou 
jste v minulém díle zachraňovali, ale 
pro obdivovatele Corva je zde také 
možnost, aby si hru prošli za něj. 
Obě postavy mají naprosto odliš-
né schopnosti, takže vás to možná 
přinutí si hru zahrát nejen jednou, 
stejně jako první díl. Stejně jako v 
prvním díle je i zde nutno projít ob-
lastmi se spoustou nepřátel, buďto se 
potichoučku proplížit stínem, nebo 
si prostřílet a prosekat cestu k cíli. 
Dávejte s však pozor, jakou cestu 
zvolíte. Hra bude mít zaslouže-
ný konec podle vašeho jed-
nání. Hra Dishonored 2 vyšla 
11. listopadu 2016.

Dishonored 2

První díl Watch Dogs byl pro mnohé hráče zkla-
máním hlavně po příběhové stránce. Co ale ne-

měl na příběhu, to dohnal v hratelnosti. Já sám 
jsem si hrání neuvěřitelně užíval. Běhání po měs-

tě, hackování nevinných občanů, dobývání „pevností“ 
a spousty jiných funkcí. Multiplayer se některým 

hráčům také nelíbil, ale museli brát to co je. Watch 
Dogs 2 by měl mít podobné funkce. Hlavní hrdina 

Marcus Holloway se svými kamarády Wrenchem, Si-
tarou a Joshem se budou snažit, aby se společnost 

chovala férově ke všem, což ale momentální situace 
neumožňuje. Co to znamená? To mů-

žete zjistit sami ve hře, která mimo 
chodem vyšla 15. listopadu 2016.

Watch Dogs 2

AUTOR: Miroslav Staněk, I.C
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HYPERLOOP
AUTOR: Miroslav Staněk, I.C

Představte si, že bychom mohli cestovat rozsáhlým potrubím jako ve 
Futuramě. Usnadnilo by to opravdu spoustu věcí, a dokonce už to i mož-

ná budeme moct za pár let zkusit! V poušti severně od Las Vegas se staví 
tříkilometrová testovací dráha, která by měla fungovat na právě takovém 

principu jako ve Futuramě. Vymyslel jí Elon Muska, který má také na svědo-
mí založení platebního portálu PayPal, rozjetí firem Tesla a SpaceX. Dnes vy-

rábí auta poháněné elektřinou a plánuje cestu na Mars. Všechny tyto projekty 
se mu neskutečně povedly a nepochybuji, že se mu povede i Hyperloop. Fungu-

je na jednoduchém principu: „V uzavřených tubusech s extrémně nízkým tlakem 
vzduchu se pohybují na vzduchovém polštáři malé dopravní kapsle, které dosahují 

téměř rychlosti zvuku.“ Jestli to bude fungovat, nikdo neví, jelikož o takové „vakuové 
železnici“ se mluví už přibližně 100 let, ale nikdy nebyla realizována. Udržet 100% 

vakuum je energeticky i technicky velmi náročné, a právě proto asi budou na vršku 
tunelu umístěny solární panely, které budou železnici nabíjet. Už vcelku dlouho existuje 

pro Hyperloop alternativa v podobě magnetické železnice. Funguje na principu levitace, 
kdy na sebe působí dva magnety a tím pádem se vlak vznáší. Dosáhne rychlosti i 500 km/h.



Leden 2017

Únor 2017

Ekoenergie 17 Smart region, první workshop na 
naši škole.

Beseda pro žáky s firmou OKIN.
Únor 2017

Únor 2017

Prezentace firmy CGI.

projekt Edison – 3 stážisté z agentury ISEC v hodi-
nách angličtiny.

Březen 2017

Březen 2017

Březen 2017

Březen 2017

Březen 2017

12. 3. – 25. 3. 2017 projekt Erasmus plus - 10 žáků 
odjede do Krakova na studijní stáž.
Naši školu navštíví 5 učitelů z Varšavy (JOB 
SHADOWING).
21. 3 – 23. 3.2017  soutěž odborných dovedností 
steřdních škol na naši škole.
26. 3. – 8. 4. 2017 projekt Erasmus plus - 10 žáků 
odjede do Bratislavy na studijní stáž.
 Exkurze do firmy Hyundai a Radegast.
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YouTube, youtuber, vlog, following... To jsou pojmy, které se ustálily ve slovníku českých dětí 
a dospívajících. Lidé se na fenomén YouTube dívají různě. Někomu se zdá, že se děti svý-
mi vzory inspirují, někdo v tom vidí jen další důvod pro už tak časté sledování mobilní-
ho displeje či obrazovky počítače. Co stojí za fenoménem YouTube a o čem to vlastně celé je? 
YouTube vznikl v roce 2005 jako server, na kterém se zdarma sdílejí videa. Brzy se stal celosvětově nejroz-
šířenější platformou, která každým rokem expanduje. Nejprve se YouTube používal pro poslech písničky 
a shlédnutí souvisejícího videoklipu. Nyní tam lze dohledat cokoliv od koncertů, konferencí, receptů na 
vše možné (tzv. tutoriálů), vtipů, faktických informací až po záznam historických událostí jako je první krok 
člověka na Měsíci či vůbec první černo-bílý film. Na YouTube lze rovněž vysílat živě, což umožňuje napojit 
se na událost probíhající v reálném čase na druhém konci světa. Kouzlo YouTube tkví v tom, že jeho uživa-
telé obsah nejen konzumují, ale jsou zároveň jeho aktivními tvůrci. Na YouTube tak jsou každou minutou 
nahrány stovky hodin nového obsahu. Stále větší popularitu zažívá fenomén youtuberů. Youtu-berem 
může být kdokoliv, kdo má chytrý telefon, případně jiný nástroj, na nějž lze zachytit video, a přístup na 
intemet. Youtuber může točit o čemkoliv, co ho napadne. Youtubeři odkrývají své životy, točí své denní 
aktivity, sdělují názory, recenzují výrobky a vytvářejí různé vtipné scénky. U mladých youtuberek se těší 
velké oblibě téma módy a kosmetiky. Video tak může být třeba o tom, co si ten den youtuberka koupila 
na sebe, obsahující povídání i názornou ukázku. Youtubeři z řad kluků natáčejí různé vtípky, triky a výzvy, 
tzv. challenge. Každý youtuber se snaží svými videi, tzv. „vlogy“, zaujmout co nejvíce lidí, kteří budou pra-
videlně sledovat jeho videa. Počtem těchto „sledovačů“, tzv. followerů, se měří úspěšnost youtubera. Pod 
každým videem je uveden počet shlédnutí a každý youtuber má na svém profilu údaj o počtu lidí, kteří 
pravidelně odebírají jeho videa. Tito lidé tvoří youtuberův following. Youtubeři mají na své followery ob-
rovský vliv. A vliv jde ruku v ruce s finančním profitem. Jak celá věc funguje? Manažeři společností sledují 
mladé nadějné youtubery a ty, co mají vysoký following, tím pádem i vliv na své fanoušky, osloví s nabíd-
kou spolupráce. V některých případech společnost daruje výrobek zato, že jej youtuber ve svém videu 
zmíní či pochválí. ‚Těm úspěšnějším společnosti za to samé platí různě vysoké finanční částky. Youtuber 
takto naváže několik společností na pravidelnou propagaci výrobků a má slušný příjem. Druhá část příjmů 
plyne od samotného YouTube, který před úspěšné video umístí reklamní spot a o zisk z reklamy se podělí 
s tvůrcem videa. To se však týká jen těch nejúspěšnějším youtuberů, kteří mají skutečně vysoký following.

Fenomén YouTube  pozitiva a negativa
AUTOR: Redakce

Jsem influencer — a kdo je víc?

Proč nejsem jako oni?

Youtubeři bývají pro svůj vliv označováni jako „influenceři“ (z anglického influence = vliv). Úspěš-
ní influenceři udávají styl a za pomoci zvířecí terminologie bychom je označili za alfa samce. K 
úspěchu každého youtubera rovněž patří aktivní komunikace s fanoušky. V rámci interakce s fa-
noušky youtubeři natáčejí Q&A videa (z angl. Question and answer = otázka a odpověď), v nichž zod-
povídají různé, i velmi osobní, otázky fanoušků. Někteří youtubeři se se svými fanoušky osobně 
scházejí, jiní vyhlašují soutěže. Cokoliv, co udrží oblíbenost youtubera, je žádoucí. V tomto duchu se ně-
kteří uchylují k natáčení skandálních videí, plných kontroverzí. Valná část těchto videí je však předem 
inscenovaná s účelem uměle vytvořit kauzu, o které se mluví, a zajistit tak pár sledovatelů navíc. 
Úspěšný profil s vysokým followingem může mít nejen člověk, ale i zvíře. Mluvícího psa plemene hus-
ky Mishku pravidelně sleduje přes 800 000 followerů. Kocoura Grumpy Cat s charakteristicky naštva-
ným výrazem sleduje více než 240 000 lidí. Krátká videa ze života papouška kakadu Got-chy pravidelně 
rozesmívají přes 40 000 fanoušků z celého světa. A jak se to vyplatí? Takový Grumpy Cat umí vytěžit 
své jméno dokonale — vyrábějí se plyšová zvířata, knihy, hrníčky, kalendáře a spousta dalších výrobků s 
podobiznou naštvaného kocoura. Grumpy Cat take vystupuje v reklamách a různých televizních show. 
Jeho jmění je odhadováno na 100 milionů amerických dolarů a čtyřletý kocour tím zdaleka nekončí.

Užívání sociálních médií, mezi které vyjma YouTube řadíme i Facebook, Twitter, Insta-
gram, Snapchat aj., nepředstavuje pouze pozitiva v podobě větší informovanosti, řádné por-
ce zábavy a rychlého propojení s kamarády. V současnosti se čím dál častěji hovoří o nega-
tivních důsledcích. Jedním z nich je vzrůstající návyk na nekonečný tok nových informací.
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Rovněž distanční forma komunikace přes ťukání do telefonu s sebou nese riziko neschopnosti komuniko-
vat přímo. Dalším negativním důsledkem excesivního užívání sociálních médií, který byl nedávno potvrzen 
seriózními výzkumy, je zvýšené riziko deprese. Loňská americká studie Národního institutu zdraví potvrdila 
souvislost mezi častým trávením času na sociálních médiích a depresivními pocity. Podle studie uživatelé 
sociálních médií tráví jejich obsahem průměrně 61 minut denně. Podíl účastníků, kteří vykazovali vážné 
depresivní znaky, neklesl pod 25 %. Nelze říct s jistotou, zda sociální média způsobují depresi, nebo zda 
se depresivní jedinci častěji uchylují ke sledování životů ostatních, aby vyplnili pocit životního prázdna. 
Spojení deprese a konzumování informací ze života jiných však dává smysl. Influenceři vytvářejí dokonalé 
obrazy sebe samých, osobní profily jim slouží k propagaci a sbírání „lajků“, čímž si potvrzují křehké sebe-
vědomí. Osoba, která tento obsah dlouhodobě konzumuje, dojde do stavu, kdy vnímá pouze předložené 
pozlátko dokonalosti a začne se dříve či později srovnávat. Je těžké, ba přímo nemožné soupeřit s dokona-
lostí prezentovanou na sociálních médiích. Co si followeři neuvědomují, je, že dokonalé obrázky s na-oko 
přirozenými pózami nejsou víc než vykalkulovaným byznysem, který má s realitou pramálo společného. 

YouTube = mezinárodní webová platforma pro sdílení videí
Youtuber = osoba, která točí vlog na rozličná témata, obvykle má svůj following. Označován také jako 
„influencer“ nebo „vlogger“
 Vlog = video blog, osobní deník ve formě videa.
Follower = „sledovač“ nebo „následovník“ youtubera. Followeři tvoří following. Čím větší following, tím 
úspěšnější youtuber.
Tutorial = návod k použití ve formě „krok za krokem“, např. make-up tutoriál, tutoriál účesu aj. Challenge 
= výzva. Youtůbeři plní různé výzvy a u toho se natáčejí, např. sníst nejpálivější papričku světa nebo ne-
chat se polít kyblíkem ledové vody.
Prank = vtípek, nachytávka. 
Let‘s Play = oblíbené u hráčů videoher. Youtuber se natáčí u hraní videohry, přičemž proces aktivně ko-
mentuje.
Q&A = z anglického „question and answer“ , což znamená otázka a odpověď. Youtubeři na videu zodpo-
vídají dotazy fanoušků, např. jaké je jejich oblíbené jídlo nebo film. 

Pojmem sociální média se označuje jedenáct nejčastěji užívaných sociálních platforem: Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Reddit, Snapchat, Google Plus, Linkedln, Pinterest, Vine a Tumblr. YouTu-
be je společně se sociální sítí Facebook a internetovým vyhledávačem Google mezi třemi nejnavštěvo-
vanějšími webovými stránkami světa. Každou minutu je na YouTube nahráno 300 hodin nových videí.

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Zatím nejotevřeněji pohovořila o odvrácené straně popularity na sociálních médiích 19Ietá Essena OgNe-
ill z Austrá-lie, která měla na Instagramu přes 600 000 followerů ob-divujících její dokonalé fotografie, 
plné smyslných póz, snímky z tělocvičny a z luxusních restaurací a záři-
vá videa. Essena na svém profilu propagovala výrobky a za to pobírala 
pravidelný plat, zajišťující jí příjemný život. Jednoho dne však zveřejnila 
něco, co nikdo nečekal. V emotivním videu s pláčem označila sociální 
média za jednu velkou lež a přiznala, že vyfocení obyčejné fotografie 
ve svetru, která měla vypadat jako ranní momentka, jí zabralo i něko-
lik hodin. Své fotografie pravidelně upravovala pomocí zlepšujících fil-
trů a jednotlivé scény i popisky si vymýšlela. Přiznala, že sociální média 
ji zcela pohltila a ona nemyslela na nic jiného, než jak získat co nejvíc 
followerů a ještě větší slávu. Potvrzujíc výsledky americké studie, Esse-
na se neustále porovnávala s ostatními a trpěla depresemi. Krátce 
po tomto odhalení si Essena OgNeill zrušila profil a vrátila se ke své-
mu předchozímu životu, který sice není tak zářivý, ale zato je pravdivý.
 Posledním rizikem, které považuji za důležité zmínit, je již zná-
má kyberšikana. Na internetu každý může okomentovat cokoliv a díky anonymitě se tam ob-
jevují osobní útoky nejhrubšího zrna. Následky kyberšikany mohou být tragické. V době 
chytrých telefonů, kdy je zachycení jakékoliv situace a její následné sdílení na internetu 
dílem několika vteřin, lze očekávat, že soukromí se stane něčím, co je potřeba důsledně si chránit. 

Odvrácená strana


