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OTÁZKY K DISKUZI

1. Co konkrétně můžeme považovat za digitální obsah?

2. Jaké způsoby šíření digitálních knih, videí, programů, her, hudby atd. znáte?

3. Kde tento obsah čerpáte? Platíte za něj?

4. Jaké největší výhody spatřujete v možnosti být uživatelem obsahu, který je distribuován 
v digitální podobě?

5. Jaké spatřujete v tomto způsobu distribuce nevýhody, případně i rizika, pro držitele 
autorských práv?

6. Znáte ze svého okolí/z médií případy, kdy někdo nelegálně stahoval či poskytoval digitální 
obsah a byl přistižen? Víte, jak případ dopadl?

7. Spatřujete v tomto způsobu distribuce nějaké nevýhody, případně i rizika, pro uživatele?

8. Máte-li knihu v tištěné a elektronické podobě, po které z variant raději sáhnete?

9. Kam by se podle vás mohl tento trend digitalizace dále vyvíjet?

10. Slyšeli jste o svobodném softwaru? Znáte nějaké příklady?

ÚKOLY

A) Vyberte si jednu z oblastí digitálního obsahu, která vás zajímá (hudba, knihy, filmy, …) 
a zkuste sami navrhnout způsob, jak co nejlépe ochránit držitele autorských práv a zároveň 
co nejvíce zpříjemnit přístup k tomuto obsahu jeho uživatelům.

B) Srovnejte výhody a nevýhody mezi digitálním obsahem a jeho fyzickým ekvivalentem (např.
e-kniha vs. papírová kniha apod.).

C) Zjistěte, co je to licence Creative Commons a jak může usnadnit šíření digitálního obsahu.
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