HEJKY, FEJKY
Fejk (anglicky fake) se označuje lež nebo cílený podvod na internetu. Fejk je například různě upravený obrázek, naschvál
matoucí informace, ale také změněné video. Představ si, že by
kamarád upravil nějakou tvou fotku, například že máš v ruce
cigaretu, a poslal ji tvým rodičům. Tohle se může stát i u nějaké veřejně známé osoby (sportovce, herce, zpěváka) nebo
i politika a pak je z toho problém, o kterém si povídá celá republika. To moc příjemné nemůže být, že? A jak se pak vysvětluje, že to není pravda!
Hejt je nenávistný komentář na veřejných fórech. Je to zlostný
výkřik „do tmy“, za který se sice nemusí pisatel omlouvat, ale
měl by mít na paměti, že může někoho pěkně bolet. Pokud
je hejt velmi agresivní a urážlivý, považuje se za kyberšikanu,
a ta je podle zákona trestná.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ V SÍTI:
zdroj: http://forum.mobilmania.cz

Jsme všichni lidé. Nikdy nezapomínej, že ten, kdo čte
tvůj příspěvek, je člověk – osoba, kterou můžeš snadno
urazit a ponížit.

Měj ohled na ostatní. Například zvaž, kdy je dobré
použít přímý e-mail (oslovit přímo) a kdy umístit
příspěvek do veřejné diskuze. Piš příspěvky, které jsou
k věci. Pokud nesouhlasíš s obecnou úrovní či
zaměřením serveru či diskuzí, neříkej všem ostatním,
jak jsou pitomí. Prostě jdi pryč.
Nedělej ostudu sám sobě. Zkontroluj si po sobě
pravopis. Piš o tom, čemu rozumíš, a tak, aby to dávalo
smysl. Neprovokuj.
Poděl se o své znalosti.
Měj svou vášeň pro diskuze pod kontrolou.
Neodpovídej na provokativní příspěvky. Nenadávej
ostatním za chyby v českém nebo anglickém jazyce.
Respektuj právo na soukromí druhého.

Řiď se na internetu stejnými pravidly jako v reálném
životě, tedy chovej se slušně a neporušuj zákon.

Nezneužívej svou moc (například i expertní znalosti).
Čím více jí máš, tím je důležitější, abys s ní zacházel
citlivě a korektně.

Uvědom si, kde se zrovna nalézáš. Nejdříve se dívej
kolem sebe, pak se projev.

Promíjej chyby ostatním. Také jsi kdysi na internetu
začínal!
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