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Co potřebuji k tomu, abych mohl/a začít chatovat?
Internetové připojení a příslušné zařízení, internetovou adresu chatovací místnosti, chuť chatovat
Vždy je nejprve nutné vytvořit si přístup a přihlásit se pomocí skutečné e-mailové adresy
Pro to, abych se mohl/a zapojit do chatové komunikace, vždy musím nejdřív dostat pozvání od některého ze svých
přátel
Mělo by mě bavit hodně psát a měl/a bych také umět psát opravdu rychle, jinak mě administrátor z chatu
okamžitě vyhodí.

Jaký je rozdíl mezi chatovacími místnostmi a službami tzv. Instant Messagingu?
V chatovacích místnostech si mohu vytvořit svůj virtuální svět, vybrat si nábytek a barvu stěn. V Instant
Messagingu nic takového možné není.
Instant Messaging a chatovací místnosti jsou naprosto stejné služby.
Instant Messaging je přístupný jen lidem nad 18 let, protože je tam možná zcela uzavřená soukromá komunikace.
V systémech Instant Messagingu je konverzace obvykle soukromá a nikoliv veřejná, jako je tomu v chatovacích
místnostech. Lidé, kteří se setkávají v Instant Messagingu, se většinou znají a své kontaktní údaje si předtím
vědomě vyměnili. Chatovací místnosti jsou online služby, kde se uživatelé častěji setkávají s neznámými lidmi.

Co to znamená:
LOL
ROFL
ASAP
CU

Na co byste si měli dát pozor při chatování s lidmi, které neznáte osobně?
S každým na chatu bych si měl otevřeně povídat a říkat mu svá tajemství.
Není potřeba si na nic dávat obzvlášť pozor, protože na internetu jsou jen důvěryhodní lidé.
Když mě někdo vyzve, abychom se přesunuli do nemoderovaného chatu, jako je např. Skype, je nutné být velmi
obezřetný.
V chatu bych měl ostatní uživatele stále napadat a nadávat jim.

Jak zjistím, s kým si vlastně chatuji?
Můžeš to zjistit přímo v chatu, poznáš to podle přezdívky.
Jednoduše se dotyčné osoby zeptám. Proč by se někdo vydával za někoho, kým ve skutečnosti není?
Ve skutečnosti si chatuji s počítačem, který píše automatické odpovědi a vystupuje jako reálná osoba.
To nikdy nevíš. Každý si může vymyslet cokoliv, dokonce i úplně fiktivní postavu (např. 10letou dívku, která má
spoustu hraček a živého koně na zahradě). Nikdo nemůže ověřit, jestli je to pravda.
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Co potřebuji k tomu, abych mohl/a začít chatovat?

Správná odpověď je: Potřebuješ jen internet a
zařízení, na kterém se můžeš připojit a chatovat,
internetovou adresu chatovací místnosti a
samozřejmě chuť chatovat. Ve většině chatů je
potřeba vytvořit si přístup, který se ověřuje
prostřednictvím e-mailové adresy. Některé chaty
pro děti dokonce požadují i souhlas vyplněný
rodiči a poslaný e-mailem. Existují ale i chaty
úplně bez registrace.

Jaký je rozdíl mezi chatovacími místnostmi a službami tzv. Instant Messagingu?

Správná odpověď je: V systémech Instant
Messagingu je konverzace obvykle soukromá a
nikoliv veřejná, jako je tomu v chatovacích
místnostech. Lidé, kteří se setkávají v Instant
Messagingu, se většinou znají a své kontaktní
údaje si předtím vědomě vyměnili. Chatovací
místnosti jsou online služby, kde se uživatelé
častěji setkávají s neznámými lidmi.

Co to znamená:

Správná odpověď je:
LOL = Laughing out Loud / směji se nahlas
ROFL = Rolling on (the) floor laughing / válím se
smíchy po zemi
ASAP = As soon as possible / co nejdříve
CU = See you! / nashle!

Na co byste si měli dát pozor při chatování s lidmi, které neznáte osobně?

Správná odpověď je: Když tě někdo vyzve, abyste
se přesunuli do nemoderovaného chatu, jako je
např. Skype, je nutné být velmi obezřetný. Mnoho
uživatelů chatu, kteří mají sexuální záměry, se s
dětmi a dospívajícími seznamují právě v
otevřeném chatu a po krátkém rozhovoru je zvou
či žádají o to, aby si dál povídali v
nemoderovaném chatu, jako je např. chatovací
systém v programu Skype. Tam se může stát, že
ti tvůj nový “kamarád'' začne neočekávaně posílat
své intimní fotky, na které se vůbec nechceš
dívat. Anebo se může stát, že budeš vyzván/a k
použití webkamery a k provádění věcí, které jsou
ti nepříjemné. V takovém případě chat okamžitě
ukonči. Podívej se, jak v chatovacím programu
zablokovat nechtěné uživatele. S nepříjemnými
zkušenostmi s chatováním je vždycky dobré se
svěřit někomu, komu důvěřuješ.

Jak zjistím, s kým si vlastně chatuji?

Správná odpověď je: To nikdy nevíš. Každý si
může vymyslet cokoliv, dokonce i úplně fiktivní
postavu (např. 10letou dívku, která má spoustu
hraček a živého koně na zahradě). Nikdo nemůže
zjistit, jestli je to pravda. Před podvodníky se
můžeš ochránit nejlépe tak, že nebudeš nikdy
sdělovat své osobní údaje (jako je telefonní číslo
nebo adresa) lidem, které znáš jen z chatu. Pokud
se s tebou někdo chce sejít osobně, na schůzku
nikdy nechoď sám/sama, ani když si myslíš, že jde
o vrstevníka. Užívej si zábavu na chatu, ale
zůstaň při tom i trochu podezřívavý/á.

