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Část 1
1.

Vysvětlete vlastními slovy:

[5 bodů]

a) virtuální – simulovaný, neskutečný, zdánlivý
b) podivín – bláznivý člověk, mající zvláštní zájmy, žijící ve svém světě, svému okolí se zdá
divný
c) strategický – týkající se strategie, řízení činnosti k dosažení určitých cílů; způsob, jímž lze
řešit problém
d) kreativita – tvořivá činnost, tvořivost, produktivní styl myšlení
e) stáž – studijní pobyt; forma praktické výuky

2.

Vysvětlete vlastními slovy, co znamená slovní spojení „konat tváří v tvář“.
[5 bodů]
Slovní spojení „konat tváří v tvář“ znamená osobní, otevřené a přímé jednání dvou nebo více lidí
pomocí slov, gest a výrazů mimiky.

3.

Jaké možnosti poskytuje Druhý život potencionálním zájemcům o práci? Vysvětlete
na základě textu.
[5 bodů]
Zájemci o zaměstnání mohou získat informace o společnosti, ve které by chtěli pracovat, mohou ji
virtuálně navštívit, promluvit si se staršími zaměstnanci, absolvovat virtuální vstupní pohovor apod.
Mohou se také zúčastnit akcí, které tyto společnosti pořádají.

4.

Jak se společnosti zapojují do Druhého života? Vysvětlete na základě textu.
[5 bodů]
Společnosti v Druhém životě vytvářejí svoje virtuální pobočky, pořádají zde náborové akce, kde se
mohou potenciální zaměstnanci seznámit se společností, ve které by rádi pracovali, ale i semináře nebo
setkání zaměstnanců. Umísťují do Druhého světa svoje poradce, kteří mají za úkol vyhledávat nové
talenty a získávat nové zaměstnance, kteří by si jinak nemuseli všimnout nabídky jednotlivých míst.

5.

Kdy je možné o Druhém životě mluvit jako o opravdovém jiném světě? Vysvětlete na
základě textu.
[5 bodů]
Ve Druhém životě je vytvořen virtuální paralelní svět, ve kterém má člověk svoji identitu, existuje tam
měna, domy, úřady, společnosti, lze komunikovat s ostatními lidmi. Lze tam žít skutečný „druhý život“,
který může být úplně jiný jako ten skutečný. Lidem poskytuje možnost vytvořit si svůj vlastní virtuální
život.

6.

Může proces spojování virtuálního a reálného života přinést s sebou nějaké nebezpečí?
Pokud ano, jaké? Vysvětlete na základě textu.
[5 bodů]
Ano, může. Existuje riziko narušení osobní komunikace a celého osobního života, protože skutečný
život se pak může přesunout před obrazovku počítače. Mohou se objevit i poruchy osobnosti,
neschopnost rozlišovat mezi skutečností a virtuálním světem.

Poznámka: V částech 2 a 3 jsou odpovědi posuzovány podle následujích kritérií:
1. Srozumitelný záměr – uchazeč rozumí otázce a ví, jak začít s odpovědí – 30 %.
2. Souvislost odpovědi – uchazeč užívá odpovídající a a vhodnou slovní zásobu, styl
odpovědi je jasně strukturovaný a cílevědomý – 30 %.
3. Efektivita jazyka – uchazeč je schopen používat komunikovat v jazyce jasně a
plynule – 30 %.
4. Pravidla: gramatika, pravopis – 10 %.

Část 2
Napište komentář (minimum 100 slov), ve kterém vysvětlíte svůj názor na následující tvrzení:
„U člověka, který využívá Druhý život, může docházet k tomu správnému spojení kreativity a
inovace, které hledáme, a může to být náš budoucí velký talent.“
Správný, plynulý komentář o minimálně 100 slovech.

[30 bodů]

Souhlas, nesouhlas.
Důležitost mezilidské komunikace, možnast nahradit skutečný život virtuální realitou, možnost ztráty
schopnosti komunikace s lidmi v bezprostřední blízkosti. Gesta mohou říct mnohem více, je snazší
odhadnout člověka. Ve virtuálním světě mohou lidé svoji skutečnou identitu skrývat.

Část 3

[40 bodů]

Napište esej (minimum 300 slov) na jedno z následujících témat:
1.

Tvůj svět – tvoje představa?

2.

V těžkých časech v sobě nacházíme to nejlepší.

Jasně psaná kompozice, odpovídající tématu, se souvisle organizovanými myšlenkami,
srozumitelným záměrem a rozumným vyjadřováním.

