
 

 

 

 

Kodex použití sítě Muni Yammeru (MY) 

Co je síť MY?  

Jednotné komunikační prostředí podporující základní principy fungování univerzity, a to sdílení 
a předávání informací, znalostí a zkušeností, ale také výměnu názorů a diskusi. Cílem této 
interní komunikační sítě Masarykovy univerzity je přispět k lepší informovanosti a tvorbě 
inspirativního prostředí. 

Pravidla komunikace v síti MY:  

 Každý příspěvek by měl mít informační hodnotu.  
 Zodpovídáte za materiál, který v síti MY zveřejníte. Dodržujte zásady ochrany 

duševního vlastnictví a autorské právo. S citlivými informacemi pracujte zodpovědně. 
 Respektujte ostatní členy i pluralitu názorů. Můžete s něčím nesouhlasit, ale vyjadřujte 

se prosím slušně. Reagujte na příspěvek, nikoliv na osobu jeho autora.  
 Buďte struční a věcní. Pro snazší orientaci v textu používejte ideálně 2 až 3 věty na 

odstavec.  
 Buďte pozitivní, dávejte „Like“ a oceňujte práci ostatních. Napište, když váš tým dosáhl 

zajímavého úspěchu.  
 Ptejte se. Je šance, že někdo v okolí bude znát odpověď. Dříve než se zeptáte, použijte 

panel Hledání a informační kanál Témata k prohledání stávajícího obsahu, snížíte tak 
výskyt opakovaných zpráv.  

 Omezte nepotřebné schůzky. Vytvořte na síti MY pracovní skupinu, kde budete 
spolupracovat.  

 Na zeď celé společnosti vkládejte pouze sdělení relevantní pro většinu zaměstnanců a 
studentů celé Masarykovy univerzity.  

 Informace obsažené v síti MY jsou určeny zaměstnancům a studentům Masarykovy 
univerzity a nejsou určeny k dalšímu volnému šíření.  

Čeho se vyvarovat?  

 Inzerátů (mimo k tomu vyhrazených skupin).  

 Příspěvků bez obsahu.  

 Přispívání, když jste naštvaní. Vaše příspěvky jsou vaším obrazem v celé akademické 
komunitě Masarykovy univerzity. 

 Nadávek a VELKÝCH PÍSMEN, působí to, jako když křičíte, a povede to k tomu, že 
nadávky mohou začít používat i ostatní.  

 Sdílení obsahů ze soukromých skupin. Respektujte své kolegy a interní pravidla pro 
práci s osobními informacemi.  

A…  

Síť MY není určena k mrhání časem, ale k práci a komunikaci. Proto sem neumísťujte soukromá 
videa typu „naše nová koťata“, takové příspěvky jsou nešťastné. 


