
Mailová etiketa

KLÍČOVÁ SLOVA

e-mail, hoax, smajlík, komunikace

OTÁZKY K DISKUZI

1. Jaká pravidla byste měli dodržovat v e-mailové komunikaci?

2. K čemu slouží políčko předmět zprávy?

3. Jakou funkci mají v textu tzv. smajlíci? Používáte je při psaní e-mailů?

4. Z jakého důvodu není doporučováno posílat v rámci e-mailové komunikace velké množství 
dat? 

5. Jak můžete postupovat, pokud chcete odeslat velké množství dat?

6. Jaká znáte webová úložiště?

7. Znáte službu Dropbox? Jaké jsou její hlavní výhody a nevýhody?

8. V jakých případech, chceme-li odpovědět na e-mail,  je vhodné zvolit možnost „odpovědět“ 
či „odpovědět všem“? 

9. Jaký je rozdíl mezi umístěním adresáta do pole „komu“, „kopie“ či „skrytá kopie“?

10. Věděli byste, co je to tzv. hoax?

ÚKOLY

A) Vyměňte si ve dvojici se spolužákem každý po dvou obsahově stejných e-mailech. V jednom
použijte smajlíky správně, v souladu s obsahem, ve druhém nevhodně. Diskutujte se svým 
spolužákem o tom, jak vašim e-mailům porozuměl a naopak, jak jste jeho zprávám rozuměli 
vy.

B) Vyhledejte služby, které jsou vhodné pro posílání velkých příloh. Stručně tyto služby 
charakterizujte.

C) Sestavte pravidla, která by měli lidé dodržovat při používání e-mailu. Poté svůj návrh 
porovnejte s tzv. netiketou.
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