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Anotace 
Bakalářská práce „Děti a internet – bezpečnost a vliv virtuálního světa“ se zaměřuje na vztah 

menších dětí, přesněji žáku prvního stupně základní školy, s internetem a také na názory a výchovné 
postupy jejich rodičů. Práce zkoumá vliv virtuálního světa na jejich psychické i fyzické zdraví, tj. 

dopad na hmotnost, zrak a držení těla. U psychických vlivů se orientuje na depresi, agresi  
a nedostatek spánku. Cílem práce je přiblížit chování dětí na internetu a poukázat na možné  
hrozby, které tento virtuální prostor skýtá. Práce čtenáře provede hrozbami, na které děti mohou 
narazit od setkávání se s cizími lidmi, přes kyberšikanu, kybergrooming, kyberstalking, únik 

soukromých informací až po jakékoliv formy zneužití. V praktické části je cílem zjistit jak děti  
a rodiče přistupují k digitálním technologiím, zdali je rodiče vnímají jako nutné zlo , či jako pozitivní 
zdroj pro vývoj svých dětí. Dále práce poukazuje na dostatečný , či nedostatečný přehled rodičů  
o tom, co jejich děti na internetu dělají. Zdali rodiče své děti kontrolují, případně je doprovází  
na jejich cestě poznáním, či naopak nechávají děti internetu na pospas. Práce odhaluje průměrný 
denní čas strávený u internetu dětmi, který však často bývá regulovaný rodiči. Následně se zabývá 
otázkou vnímání internetu dětmi jako nenahraditelné aktivity a tím, jak děti reagují na zákazy  
ze strany rodičů. Zdali jsou schopni si snadno najít jinou zábavu , či reagují hystericky až agresivně. 

Nakonec přichází otázka bezpečnosti a vlivu na děti. Jestliže děti vnímají internet a platformy s  ním 
spojené tak, že je mohou v budoucnu ovlivnit v rozhodování se např. o svých profesích a pokud děti 
vnímají nebezpečí s internetem spojené a cítí se tak na internetu ohrožené. 

Annotation 
The Bachelor thesis " Children and the internet – safety and impact of virtual reality" focuses 

on the relationship of smaller children, more specifically the primary school  
pupils, with the internet, as well as the views and educational practices of their parents. The thesis 
examines the influence of the virtual world on their psychological and physical  
health, i.e. the impact on weight, vision, and posture. Regarding psychological influences, it focuses 
on depression, aggression, and lack of sleep. The thesis aim is to describe children's behaviour 
online and to point out the potential threats posed by this virtual space. The thesis will introduce the 
reader to the threats that children may encounter from meeting strangers, to cyber -bullying, cyber-
grooming, cyber-stalking, revealing private information, to any form of abuse. In the practical  
part, the aim is to find out how children and parents approach digital technologies, whether parents 
perceive them as a necessary evil or a positive source for the development of their children. 
Furthermore, the thesis points to sufficient or insufficient awareness of parents about what their 
children do on the internet. Whether parents check their children, or accompany them on their 
journey of knowledge, or, conversely, leave the children at the mercy of the internet. The thesis 
reveals the average daily time spent online by children, which is, however, often regulated  
by parents. It then addresses the issue of children's perception of the internet as an irreplaceable 
source of activity and how children respond to parental restrictions. Whether they are able to find 
other entertainment easily, or react hysterically, almost aggressively. Finally, there is the issue  
of safety and impact on children. If children perceive the internet and related platforms as being 
able to influence them in future decisions such as their professions an d if children are aware  
of the dangers associated with the internet and thus feel threatened online.  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce bude přiblížit problematiku používání internetu dětmi, které jsou 
zároveň žáky prvního stupně základních škol a zjistit, jak se k případnému nadměrnému používání 
digitálních technologií staví jejich rodiče. Zdali zaujímají negativní postoj či k internetu přistupují 
jako k pozitivní součásti života a jako ke zdroji, který posouvá znalosti a dovednosti jejich dětí.  

Bez internetu si život dnešních dětí nedokážeme představit a z  toho důvodu se v první pasáži 
teoretické části podíváme, jak vlastně internet vznikl a čemu se v začátcích děti nejvíce věnovaly. 
Práce se následně bude zabývat vlivem virtuálního světa na zdraví a psychiku dětí,  které mohou 
vyústit až k problémům se zrakem. V práci bych rád uvedl, co může mít za následek poškození 

zraku a jak se tomu ubránit. Dalším problémem spojeným s internetem a jeho nadměrným 
používáním může být nespavost, která obtěžuje život nejen dětem, ale i jejich rodičům. V práci  
se pokusím nastínit, co může stát za nespavostí, a tak není ideální si s tímto problémem  
zahrávat. Může totiž vyústit v další potíže spojené s obezitou či s držením těla. Nadměrná doba 

strávená u internetu může však negativně ovlivnit i psychiku dítěte. Mezi takové nesnáze počítáme 
depresi, kterou může vyvolat digitální samota. V práci vysvětlím, jestli sociální sítě nebo například 
hrání videoher mohou způsobit psychické potíže a deprese. Dalším trápením může být zvýšená 
agrese, která často pramení ze zákazů internetu. U agrese si položím podobnou otázku a sice, zdali 
hraní videoher může mít vliv na zvýšenou agresi a jak tomu předcházet.  

V další části poukáži na problém spojený s nedostatečnou digitální a mediální  
gramotností, která může mít zvláště u dětí negativní dopad. Bezpečnost na internetu 
 je něco, co by rodiče neměli brát na lehkou váhu a jejich snahou by mělo být své dítě na této cestě 

doprovázet. Jedním z největších problému dnešní doby je únik soukromých informací na sociálních 
sítích. Rodiče by se proto měli svým dětem snažit vysvětlit, že cokoliv sdílí na internetu je téměř 
nemožné následně smazat. Práce poukáže i na komunikaci s cizími lidmi, která může být ze začátku 
nevinná, ale později se může vyklubat tzv. kybergroomer. Kybergroomer využívá nezkušenosti  
a důvěřivosti dětí ke svému prospěchu. Následně se dostanu ke kyberšikaně, před kterou se na rozdíl 
od normální šikany téměř není možné schovat.  

Cílem výzkumu v praktické části bude to, jak žáci prvního stupně ZŠ a jejich rodiče přistupují 
k moderním digitálním technologiím. Zdali rodiče pociťují rizika spojená s jejich  
využíváním, či nikoliv. Dalším důležitým bodem bude zjistit jaký mají rodiče přehled  
o tom, co jejich děti na internetu dělají a zdali s dětmi o internetu hovoří. U dětí bych rád  
zjistil, zdali je internet ovlivňuje více než by měl, což se může odrazit například u volby povolání. 
Rád bych také zjistil, kolik času na internetu děti tráví a  zdali jejich rodiče regulují čas různými 

zákazy a opatřeními. V neposlední řadě se přímo od rodičů pokusím zjistit, jestli si dokáží přiznat 
závislost svých dětí a snaží se jí omezit a také zdali si děti připouští hrozby internetu a cítí  
se ohrožené. 

Dle mého názoru nedošlo k odchýlení od schválených tezí, pouze jsem se některým částem 

práce věnoval více než druhým. Pro příklad mi nepřišlo důležité více rozvíjet část práce, týkající  
se vývojem internetu, a tak jsem se raději zaměřil na vliv virtuálního prostředí na zdraví a psychiku 
dětí. Původní plán byl však dotazník rodičům a dětem předat osobně, což vzhledem k pandemii 
nebylo možné, a tak jsem musel dotazník vytvořit online. Ve schválených tezích nebylo 

specifikováno, jak starých žáků ZŠ se bude práce týkat. To je však zřejmé z úvodu. Práce se týká 
žáků prvního stupně ZŠ. 
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2 Teoretická část 

2.1 Historický vývoj internetu a formování činnosti prováděné dětmi  

Internet spatřil světlo světa na konci 60. let, kdy byl předchůdce dnešního internetu, známý 
pod názvem ARPAnet vytvořen Josephem Lickliderem a jeho skupinou Intergalactic Network. Tato 
skupina za pomocí společnosti BBN a pod finanční záštitou Ministerstva  obrany Spojených států 
amerických dokázala v roce 1969 odeslat první zprávu z jednoho počítače do druhého. Ve zprávě 

mělo stát pouze anglické slovíčko „LOGIN“, v překladu tedy přihlášení. Bohužel do druhého 
počítače se přeneslo pouze „LO“, po odeslání druhého znaku se celý systém zhroutil.1  

Historie Československého internetu se píše zhruba od roku 1990, kdy se o připojení  
k internetu pokoušely sítě FIDO, nebo například EUnet, které se však pokoušely připojení realizovat 

pomocí komutovaných linek. V roce 1991 byl podán návrh na připojení naší republiky k internetu 
a postupem času vznikla síť CESNET. Pražská ČVUT datuje své oficiální připojení k síti  
k 13.2.1992, nicméně první neoficiální pokusy jsou zaznamenány již z listopadu roku 1991. V roce 
1995 proběhla na našem území komercionalizace internetu, kde se po pádu monopolu Eurotel 

otevřela možnost tento prostor komerčně využít. V letech 1995 až 1998 se postupně formovala 
podoba internetu u nás, hlavně na většině vysokých škol a ve fakultních nemocnicích. 2 

Topologie sítě CESNET (kapacita okruhů v kb/s) dostupné z: https://ikaros.cz/20 -let 
internetu-v-ceske-republice 

 

 

 

1 ANDREWS, Evan. Who Invented the Internet? [online]. History. [cit. 2020-01-18]. Dostupné z: 
https://www.history.com/news/who-invented-the-internet. 
2 CHLAD, Radim. Historie internetu v České republice [online]. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [cit. 
2020-01-18]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/xchlad.htm.  
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Děti v České republice se k internetu začaly dostávat až kolem roku 2000, kdy se objevovaly 
první online hry, které bez internetu nebylo možné hrát. Například již v roce 1997 se v České 
republice začaly objevovat první sociální sítě. To je rok poté, co byla vytvořena první sociální síť 

na světě, a sice Sixdegrees v květnu roku 1996.  Spuštěna pak byla o rok později. 3 Mezi první 
sociální sítě v České republice můžeme zařadit Lidé.cz a Líbímseti.cz. Obě dvě platformy byly 
velmi oblíbené u žáků základních škol a v tento moment nabralo užívání internetu úplně jiný spád. 4 
Přelomovým byl pro sociální sítě až rok 2004, kdy byl spuštěn Facebo ok. Facebook ve své  
době, tedy zhruba v letech kolem roku 2013 byl nedílnou součástí většiny žáků základních škol.  
V dnešní době na úkor Facebooku roste v oblíbenosti u dětí spíše Instagram, což samozřejmě 
majitelům nevadí. Facebook a Instagram jsou totiž platformy, jež ovládá Mark Zuckerberg.5 

Pomalu se také začínají objevovat počítačové hry, které podporují tzv. multiplayer, je tedy 

možné, aby hrálo více uživatelů na jednom počítači, případně aby se uživatelé připojili přes internet 
a hráli po síti. Mezi takové hry patří např. Counter-Strike, který vyšel již před dvaceti lety a v dnešní 
době je zřejmě nejvíce populární právě u dětí, spíš pak u dětí na druhém stupni základní školy .  
V roce 2004 vznikla hra World of Warcraft, která navazovala na dlouhou sé rii herních titulů 

Warcraft. World of Warcraft je online hra, která si právě u dětí získala velký obdiv a jednalo  
se o nejoblíbenější online hru své doby. Jedinou nevýhodou pro děti byli měsíční poplatky, které  
se musely platit, abyste měli přístup na oficiální servery. Jako poslední hru bych rád zmínil  
FIFU, ta podobně jako Counter-Strike a World of Warcraft, vznikla v 90. letech a její oblíbenost 

přetrvává až do dnešní doby. Opět je to hra, která kompletně změnila pros tředí her  
na internetu a v jistém slova smyslu udávala směr a trendy.6 

2.2 Vliv virtuálního světa na zdraví a psychiku dětí 
V dnešní uspěchané době jsou děti vystavovány vlivu internetu stále dříve a dříve. Některé 

děti jsou schopné se s telefonem naučit předtím, než začnou chodit. Rodiče v hojné míře dítěti 

půjčují či pořizují elektroniku s přístupem na internet jen proto, aby měly chvilku klidu. Dle 
odborníků by však dítě mělo svůj vlastní telefon nebo tablet dostat co nejpozději. Většinou se však 
rodiče, kteří nesouhlasí s pořízením elektroniky dětem v předškolním věku, nechají přemluvit. Děti 
samozřejmě vidí telefony a tablety u svých vrstevníků a přejí si svůj vlastní. Rodič poté  
pod nátlakem přístroj většinou pořídí. Dospělí by měli pamatovat na to, že děti většinou opakují  
to, co dělají jejich rodiče. Pokud je maminka na telefonu a tatínek sleduje celý den televizi, nebude 
snadné potomka přesvědčit, aby si šel hrát s míčem. Dítě najde zálibu v té aktivitě, o které  
mu řeknete, že je zábavná a u které s ním budete trávit čas. Pokud vás samotného daná aktivita 

nebaví, je jednoduché zapnout telefon, ale posléze se nesmíte divit, že to vaše dítě opakuje.7 

Není se čeho obávat. Rodiče klidně mohou dítěti půjčovat svůj telefon v předškolním věku. 
Je však nutné se dětem u používání elektroniky věnovat. Rodiče by také měly znát základní pravidla 

 

3 CBS News [online]. [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-of-
social-networking-sites/. 
4 Seznam [online]. [cit. 2020-01-19]. Dostupné z: https://o.seznam.cz/o-nas/. 
5 TRÉDEZ, Emmanuel. Sociální sítě – A to funguje jak? Vyd. 1. Praha: Svojtka, 2019. 48 s. ISBN: 978-80-256-2416-
6.  
6 SLÁMA, David. Chléb a hry: Historie počítačových her [online]. Živě.cz. [2009]. [cit. 2020 -01-20]. Dostupný z: 
https://www.zive.cz/clanky/chleb-a-hry-historie-pocitacovych-her/sc-3-a-147762/default.aspx. 
7 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v  síti. Vyd. 1. Praha: Mladá 

fronta, 2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
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a stinné stránky internetu. Pak už si stačí položit otázku: „Kdy je správný čas dopřát dítěti přístup  
k internetu?“. Odpověď na takovou otázku samozřejmě neexistuje . Na druhou stranu existuje 
nemalé množství různých doporučení.  

Vliv virtuálního světa na zdraví a psychiku dětí má hlavně čas. Volný čas, který děti stráví  
u elektronického zařízení, které podporuje připojení k internetu by mohli strávit u fyzické  
aktivity, které by měla pozitivní vliv na jejich tělesnou schránku.  

Na druhé straně je tu fakt, který nelze opomíjet. Děti v Česku jsou dle výzkumů jedny  
z nejaktivnějších. Organizovaným aktivitám se věnuje 86 % školáků ve věku 11 až 15 let. Chlapci 
se nejčastěji věnují týmovým sportům, děvčata uměleckým aktivitám. Mezi těmito dětmi najdeme 
spokojenější a úspěšnější studenty a menší počet kuřáků. Zbytek dětí však tráví čas u elektronických 
obrazovek, tráví zde čtyři a více hodin. Chlapci nejčastěji hraním  her, dívky na sociálních sítích  
a brouzdáním po internetu. „Nadměrný čas u obrazovky počítače, televize či chytrého telefonu 
představuje pro děti značné riziko nejenom z hlediska nadváhy a obezity, negativně ovlivňuje také 
kvalitu spánku a má vliv na výskyt depresí,“ uzavírá Srđan Matić, představitel Světové zdravotnické 
organizace (WHO) v ČR.8  

2.2.1 Vliv na dětský zrak 

Dle autora by děti do dvou let věku by vůbec neměly přijít do kontaktu s elektronickou 
obrazovkou. Hrozí jim dle něj totiž epidemie krátkozrakosti. Starší děti by měly strávit u obrazovek 
maximálně hodinu denně. Podle studie však tzv. „modré světlo“ nemá na dětské oči žádný vliv. 

Další studie ukazují, že některé děti jsou „modrým světlem“ ohrožené více než jiné . Pokud tedy 
necháte dítě u elektronické obrazovky příliš dlouho do noci, bude špatně usínat a pravděpodobně  
se v noci více budit. Dlouhodobé účinky se nedaří stoprocentně prokázat proto, že s elektronickými 
technologiemi, a hlavně displeji žijeme zatím příliš krátce. Proto není možné jasně odpovědět  
na otázku kolik hodin denně s elektronickým displejem je v pořádku a kolik už je příliš. 
Zjednodušeně však platí, že čím později se vaše děti dostanou k digitálním technologiím tím lépe. 
Není však vhodné chodit až do extrému, kdy budete dítěti zakazovat digitální technologie ještě  
na druhém stupni základní školy.9   

Oční lékařka Eva Jerhotová uvádí, že u dětí, které mají problém se zrakem jsou na vině  
s největší pravděpodobností geny. Druhým faktorem však může být dlouhé sledování digitálních 
obrazovek z blízka. Oko se ostřením do blízka přetěžuje, nezleniví, ale snaží se přizpůsobit  
na krátkou vzdálenost, čímž vzniká problém krátkozrakosti. Očím bychom měli ulevit  
tím, že se občas podíváme do dálky. Doktoři doporučují pravidlo známe jako 20:20:10. Tzn. podívat 
se každých 20 minut do dálky na předmět, který je vzdálený zhruba 20 metrů, a to alespoň  
na 10 sekund.10  

Zhruba 20 % dětí v Česku trpí psychickými a zrakovými problémy. Dle lékařů k tomu  
ve velké míře přispívá právě nadměrné používání mobilů a tabletů. „Stejně jako u jiných činností  

 

8 HBSC studie: Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní, sportují nebo chodí do kroužků [online]. Univerzita 

Palackého v Olomouci. [2019]. [cit. 2020-03-09]. Dostupný z: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/hbsc-
studie-mladi-cesi-jsou-ve-volnem-case-aktivni-sportuji-nebo-chodi-do-krouzku/. 
9 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v  síti. Vyd. 1. Praha: Mladá 
fronta, 2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
10 VER. Děti stále více trápí krátkozrakost. Oči jim kazí i dlouhé sledování tabletů a mobilů [online]. Česká Televize. 

[2017]. [cit. 2020-03-07]. Dostupný z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2271160-deti-stale-vice-trapi-
kratkozrakost-oci-jim-kazi-i-dlouhe-sledovani-tabletu-a-mobilu. 
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i zde platí, že pro děti není jednostranná zátěž vhodná. Je nutné, aby střídalo pohled na dálku, střední 
vzdálenost a do blízka.“ Říká lékařka Petra Teplanová z Dětského očního centra Kukátko.  
Oči se kazí hlavně kvůli vzdálenosti a také kvůli jinému sklonu hlavy, než který máme  
např. při sledování televize či počítačové obrazovky. Rodičům se nedaří děti od displejů  
odlepit, a tak přibývá případů falešné krátkozrakosti, které se mimo jiné říká krátkozrakost školní. 
Postihuje především děti základních škol, právě kvůli nadměrnému zatěžování zraku do jedné 
vzdálenosti. „Zrak dětí se vyvíjí přibližně do osmi let, a právě  časté užívání tabletu jeho správnému 

vývoji nepomáhá.“ Dodává lékařka Petra Teplanová.11  

2.2.2 Vliv na spánek 

Nespavost, probouzení se, či neklidný spánek. Všechny tyto poruchy spánku nejčastěji 
pramení z nadměrného používání digitálních médií. Užívání digitáln ích médií především  
ve večerních hodinách vede k rostoucímu výskytu poruch spánku. Obecně se předpokládá, že děti 
trávící většinu svého volného času u digitálních obrazovek mají větší sklony k obezitě.  
Málo je ale známé, že za to jednak může nedostatek pohybu, ale také nedostatek spánku. Právě 
kvůli užívání telefonů, tabletů a počítačů dlouho do noci, děti spánku moc nedají. Bylo však již 

prokázáno, že nedostatek spánku má negativní vliv na funkčnost slinivky břišní, která po přijetí 
potravy vylučuje inzulin, který má za úkol dodat energii do buněk. Vylučování inzulinu  
je při nedostatku spánku narušováno, čímž dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi, což může vést 
např. k cukrovce. Případně k navýšení tělesné hmotnosti, právě kvůli snížení klidového 

energetického výdeje v závislosti na špatnou funkčnost slinivky.12 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro dobrý spánek dětí je omezení používání 
elektronických přístrojů ve večerních hodinách. K tomuto omezování by mělo docházet  
v době, kdy má rodič nad dítětem ještě kontrolu. V pozdějším věku ji již mít nemusí a následně 

může dítě trpět nespavostí. Nespavost má poté dopad na fungování dítěte. U dětí s touto poruchou 
můžeme sledovat hyperaktivitu, nedostatek soustředění, horší školní výsledky, kolísání  
nálady, ospalost nebo např. i spavost během dne. Studie z posledních let zjišťují, že porucha spánku  
je spojena s pozdějším výskytem psychických problémů, např. úzkosti, deprese, agrese. Špatný 

spánek v dětství se tedy může promítnout do kvality života až v pozdějším věku.13 

Čím dál častěji se učitelé na základních a středních školách setkávají s uzívanými studenty. 
To však není žádné překvapení. Dle výzkumů má 90 % dětí mobil v ruce, když jdou spát. Další 
studie došla k závěru, že existuje velmi silná souvislost mezi kvalitou spánku a mobily.  
Online obsah může být dle této studie natolik stimulující, že běžně udrží děti vzhůru i několik hodin 
navíc. Desetina dětí ve studiích přiznala, že je stresuje , že na sociálních sítích něco  
promeškají, pokud telefon nezkontrolují. Rodičům se doporučuje u dětí digitální detox, který  
by měl trvat zhruba 90 minut před spaním. Na noc pak radí elektroniku vypínat, nebo jí vůbec 

nenechávat dětem v místnosti. Samotné děti se bez dozoru těžko rozhodnou mobil odložit. Třetina 
teenagerů potvrdila, že jejich rodiče vůbec nevědí o jejich nočních hrátkách  
na telefonech, a dokonce dvě třetiny z nich si uvědomují, že jejich noční hrátky mají negativní 
dopad na výsledky ve škole.14 

 

11 HÝŘ, Marek. Dítě a tablet. Po 20 minutách dost! Metro. Praha: Mafra. 2015. č. 233, s. 8. ISSN 1211 -7811. 
12 SPITZER, Manfred. Digitální demence: Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Vyd. 1. Brno: Host, 2014. 
343 s. ISBN 978-80-7294-872-7. 
13 KŘENOVÁ, Ivana aj. Sama doma: Spánek - nespavost + děti [televizní pořad]. ČT 1, 5.4.2018, 13:30. 
14 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v síti. Vyd. 1. Praha: Mladá 
fronta, 2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
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2.2.3 Deprese 

Vědci varují, že příliš dlouhá doba strávená u obrazovek může u některých dětí vyvolat 
depresi. Experti v tomto ohledu zmiňují pojem digitální samota, která se začíná objevovat právě  
u dětí, které tráví většinu svého času on-line. Dle expertů totiž neustálé připojení spouští pocit 
osamocení. Veliký problém je ten, že on-line hry a platformy jsou dostupné 24 hodin  
denně, což v dětech může vyvolat strach, že se za jejich nepřítomnosti ve hře stane něco důležitého 
a oni budou zrovna mimo. Podle vědců si mladší děti pocit nespokojenosti nepřipouštějí. Hraní her 

a online svět na ně působí pozitivně, u starších dětí se však objevuje deprese spojená s nadmírou 
komunikačních kanálů a zároveň nedostatkem skutečného lidského kontaktu.15 

Kanadští vědci z univerzity z Montrealu uskutečnili výzkum, do kterého zapojili bezmála 
4000 teenagerů. Výzkum měl odhalit negativní dopad sociálních sítí a videoher na lidskou psychiku 

a zdraví. Během čtyř let vědci u dětí sledovali symptomy deprese, jako např. pocit  
osamělosti, smutku a zoufalství. Výsledky výzkumu však prokázaly, že hraní videoher nemá žádnou 
přímou spojitost s depresí a s negativním dopadem na lidské zdraví. Naopak sociální sítě úzce 
souvisí s nárůstem symptomů deprese. Ze všech digitálních médií jsou právě sociáln í sítě nejvíce 

škodlivá.16    

Od počítačových her nepůjdeme daleko. Někteří vědci dokonce počítačové hry  
doporučují, dle nich totiž právě hraní počítačových her pozitivně působí na mozek, dokonce i lépe 
než kterákoliv antidepresiva. Podle vědců videohry pomohou zlepšit výkonné funkce mozku, které 

jsou potřeba pro případné zahnání depresí. To může být jedním z  mnoha důvodů, proč není snadné 
děti od počítačů odtrhnout. Počítačové hry totiž navozují pocit spokojenosti a zábavy .  
Pokud se dětem ve videohře něco povede, často je emoční prožití silnější než v reálném  
životě, důvodem může být např. anonymita a nulové zábrany.17 

Po několikahodinovém sledování televize, hraní počítačových her, nebo surfování  
po internetu děti obvykle nemají náladu na další aktivity, což negativně působí na jejich psychiku.  
U dětí se to projevuje většinou ve škole, případně na kroužcích. Děti, co tráví většinu svého volného 
času u obrazovek již nemají chuť trávit další čas studiem, četbou, sportem apod. Vyhýbají  
se skupinovým aktivitám, které jsou důležité pro udržování mezilidského kontaktu ale také  
pro jejich kondici. Deprese pak může být vyvolána nedostatkem spánku, samotou, případně 
obezitou. Vše je úzce spjato s nadměrným užíváním digitálních medií.18  

2.2.4 Agrese 

Univerzita v Oxfordu zkoumala, jestli mají hry, které obsahují násilí, přímý vliv na dětskou 

agresivitu. Psychologové, kteří výzkum vedli přiznávají, že se jim nepodařilo prokázat vztah mezi 
agresivitou u dětí a hraním násilných her. Rozsáhlá studie zkoumala zhruba tisíc studentů, polovina 

 

15 VER. Místo reality svět internetu. Mladá generace trpí digitální samotou [online]. Česká Televize. [2019]. [cit. 
2020-03-10]. Dostupný z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2721788-misto-reality-svet-internetu-mlada-generace-
trpi-digitalni-samotou. 
16 GAZAILLE, Julie. Increases in social media use and television viewing associated with increases in teen 
depression [online]. EurekAlert. [2019]. [cit. 2020-03-10]. Dostupný z: 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/uom-iis071119.php. 
17 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v síti. Praha: Mladá fronta, 
2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
18 SPITZER, Manfred. Digitální demence: Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Vyd. 1. Brno: Ho st, 2014. 
343 s. ISBN 978-80-7294-872-7. 
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z nich aktivně hrála násilné hry, druhá polovina nikoliv. Studie zkoumala jednak  
studenty, ale hlavně také jejich rodiče, kteří byli dotazováni ohledně agresivity jejich dítěte 
v závislosti na hrách. Závěr studie ukázal, že ani rodiče, ani samotní studenti nepozorují zvýšenou 

agresivitu při hraní počítačových her. Jediné, co se podařilo prokázat je tzv. výbuch vzteku, který 
může při hraní počítačových her nastat. Je to však to samé, jako když se něco nepodaří v  reálném 
životě.19 

Vědci z PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) tzv. meta -analýzou 

porovnali výsledky všech zatím dosavadních studií, které zkoumaly vztah mezi agresí a hraním 
násilných počítačových her. Meta-analýza pojala celkem 24 studií s více než 17000 účastníky. 
Účastníci byli děti od 9 do 19 let, různé národnosti. Vědci na základě studie potvrdili, že existuje 
jistý vztah mezi agresivním chováním a hraním násilných počítačových her. Jako jednu z  hlavních 

příčin uvedli, že hráč je většinou odměňován za chaos, který ve hře způsobí a není v nich absolutně 
žádný soucit s obětmi. Největší vlna agrese byla prokázána u bělochů, následně Asiatů, a nakonec 
téměř nevýznamná u Hispánců. Vědci si vše vysvětlují tím, že Hispánci mají větší empatii vůči 
obětem, na rozdíl od západní kultury.20 

Studie amerických psychologů tvrdí, že existuje jakási souvislost mezi zálibou v  násilných 
počítačových hrách a agresivními sklony. Nicméně je to spíše mentalitou člověka, než že by hraní 
těchto her vedlo ke změnám osobnosti. Hry nejsou jediným faktorem, který může vést 
k agresivnímu chování, ale přispívají k tomu. Mnohem nebezpečnější je však frustrace pramenící 

z nemožnosti zahrát si svou oblíbenou hru. Tato frustrace pak může u daného jedince vyvolat 
agresivní chování, a to s daleko větší pravděpodobností, než je hraní hry samotné.21 

2.2.5 Tělesné následky 

Dle mnohých studií je drtivá většina případů s dětskou obezitou vinou nedůslednosti  
rodičů, kteří jsou ve výchově příliš benevolentní. Částečně za obezitou stojí geny, majoritně však 
špatné stravovací návyky a nedostačující pohyb. Nulový příjem zeleniny a vysoký příjem cukru  
a soli ve spojením s několika hodinovým sezením u obrazovky vede ke stále větší míře obezity  
u nás. I zde platí, že je nejlepší nemoci předcházet než jí pak léčit. U každého dítěte je potřeba 

udržovat rovnováhu mezi aktivním pohybem a pasivním sezením u obrazovek.22 

Jak už bylo jednou řečeno, nedostatek spánku (způsobený např. z ponocování u mobilního 
telefonu) negativně působí na slinivku břišní, která následně nefunguje tak, jak má a může dojít 
k navýšení tělesné hmotnosti. Nejde však jen o hmotnost, nadměrné užívání digitálních médií  
se může negativně podepsat i na pohybovém aparátu, který nedostatkem pohybu a špatným sezením 
strádá. Vlivem deprese a sociální izolace můžeme vyvolat různá tělesná onemocnění, například 

 

19 PRZYBYLSKI, Andrew, WEINSTEIN, Netta. Violent video game engagement is not associated with adolescents' 
aggressive behaviour: evidence from a registered report [online]. London: Royal Society, 2019, roč. 6, č. 2. [cit. 2020-
03-13]. Dostupný z: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474#d689073e1. ISSN 2054-5703. 
20 PRESCOTT, Anna, SARGENT, James, HULL, Jay. Metaanalysis of the relationship between violent video game 
play and physical aggression over time [online]. Washington, D.C.: 2018, roč. 40, č. 115. [cit. 2020-03-13]. Dostupný 
z: https://www.pnas.org/content/115/40/9882. ISSN 0027-8424. 
21 HRONEK, Marian. Vědci se přou o to, zda násilné videohry vedou k agresivnímu chování  [online]. E15.cz [2015]. 
[cit. 2020-03-15]. Dostupný z: https://www.e15.cz/zahranicni/vedci-se-prou-o-to-zda-nasilne-videohry-vedou-k-
agresivnimu-chovani-1219806. 
22 LAPISZ, Břetislav. Za obezitu dětí v předškolním věku jsou v téměř sto procentech zodpovědní rodiče [online]. 
Praha: Vltava Labe Media, 2018. [cit. 2020-03-15]. Dostupný z: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/za-
obezitu-deti-v-predskolnim-veku-jsou-v-temer-sto-procentech-zodpovedni-rodice-20180211.html. 
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srdce a krevního oběhu. Ve stáří se celoživotní depresivní stavy mohou podepsat ve formě 
demenčních úpadkových procesů. Při stresu a depresích dochází k  poškození mozku, z důvodu 
nadměrného shlukování krve v hlavě. Stresové hormony navíc negativně ovlivňují nervové  
buňky u kterých často přivozují i jejich odumírání. Jak se projeví dlouhodobé zdravotní důsledky 
z nadměrného užívání digitálních médií ukáže čas.23 

Část českých studentů má problém se svou hmotností, více než pětina z  nich je obézní. Počet 
případů nadále roste. Dětem chybí pohyb, tráví až příliš mnoho času u televizních  
obrazovek, mobilních telefonů, tabletů, nebo počítačů. Nedostatek pohybu následně způsobuje 
zdravotní komplikace a následky, co si neseme po celý život. Je tedy nutné s  prevencí u dětí začít 
co nejdříve. Pravděpodobně se ale blýská na lepší časy, děti čím dál tím více šáhnou po ovoci nežli 
po sladkosti. Státní zdravotní ústav realizuje program Škola podporující zdraví, do kterého  
je zapojeno více než 300 škol. Součástí tohoto programu je například Základní škola Eden, která 
má v učebním plánu více tělocviku a např. předmět zdravotní výchovy. Dalším projektem je Zdravá 
školní jídelna, která se zaměřuje na pestrost a kvalitu jídla, které je žákům podáváno.24 

Vývoj nadváhy od roku 1996 do roku 2011 vzrostl o 7 %, od roku 2011 do roku 2016 se vývoj 

již příliš nezměnil, dalo by se tedy říct, že vývoj nadváhy a obezity u dětí aktuálně stagnuje  
a pohybuje se kolem 10 %. U dětí s nadváhou se také častěji projevuje vadné držení těla, které bylo 
zjištěno u 42 % dětí. Nejčastější vadou byl předsun hlavy, který byl zjištěn u 25 %  dětí a kulatá 
záda, zjištěna u 14 % dětí. U dětí, kteří nesportují a tráví více svého volného času u počítače byl 

výskyt nadváhy a nesprávného držení těla vyšší.25 

2.3 Bezpečnost dětí na internetu 
Nebezpečí, které na internetu číhá postihuje stále častěji děti, které si tyto nástrahy vůbec 

neuvědomují. Mělo by být úlohou rodičů, aby své děti na jejich cestě doprovázeli a zároveň chránili. 
Již dávno nestačí po příchodu domů z práce zamknout dveře. Obětmi na internetu se totiž nejčastěji 

stávají méně zkušení uživatelé, kteří nevědí, že pokud se podívají na neznámý odkaz, mohou  
se dostat do problémů. Pro správnou orientaci dětí je důležitá internetová gramotnost, která dokáže 
rozlišit relevantní zdroje od těch nedůvěryhodných. Problém dnešní doby je ten, že děti  
se samozřejmě na internetu naučí vše rychleji než jejich rodiče. Právě proto by však rodiče měli své 

děti kontrolovat a nezanedbat vlastní internetovou gramotnost. Přístup dětí a rodičů k  digitálním 
médiím je stále dosti odlišný. Málokterý rodič se totiž narodil s chytrým telefonem v ruce.  
Dle statistik některé děti telefon ovládají již ve svých dvou letech. Chování rodičů na internetu  
je ovlivněno reálným světem, chování dětí na internetu nikoliv. Pokud děti začnou doma užívat 

výrazy, kterým nerozumíte, měli byste zbystřit a začít se digitálním technologiím více věnovat.26 

Anna Ševčíková ve své knize zmiňuje čtyři typy rizik, se kterými se mohou děti nejčastěji 
setkat. A to riziko komerčního, agresivního, sexuálního a hodnotového rázu. Dále rozděluje roli 
dítěte u daných rizik na příjemce, účastníka a pachatele. U prvního rizika, tedy komerčního, jde 

 

23 SPITZER, Manfred. Digitální demence: Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Vyd. 1. Brno: Host, 2014. 

343 s. ISBN 978-80-7294-872-7. 
24 Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. 2019. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/ceske-deti-pribirajipetina-z-nich-ma-problem-s-hmotnosti_17506_3970_1.html. 
25  Státní zdravotní ústav [online]. 2016. [cit. 2020-03-16]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/nadvaha-a-
obezita-u-deti. 
26 ECKERTOVÁ, Lenka, DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na Internetu: Rádce zodpovědného rodiče. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2013. 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5. 
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nejčastěji o spam, reklamu, nabádání k poskytování peněz, získávání a uchovávání osobních údajů 
až přes gambling, stahování, hackování. U druhého rizika – agresivního, jde o násilí, nenávistný  
či děsivý obsah, kyberšikanu, obtěžování či pronásledování. Sexuální riziko zahrnuje pornografii  
a jiný sexuálně zraňující obsah, setkávání se s neznámými lidmi z internetu, sexuální  
zneužívání, případně vytváření a nahrávání pornografických materiálů. Poslední hodnotové riziko 
je spojeno s rasistickými a jinými zkreslenými informacemi  
či radami, se sebepoškozováním, přesvědčováním a manipulací ze strany druhých a vede  
až k poskytování zavádějících rad ohledně hubnutí nebo sebevražd.27 

2.3.1 Komunikace s cizími lidmi 

Asi jeden z největších problému dnešní doby je komunikace s lidmi, které neznáme. Děti 
většinou netuší, že se za profilem může skrývat někdo úplně jiný než, jak se prezentuje. Sociální 

inženýr je výraz pro člověka, který je většinou spojován s  podvody. Daný člověk se vydává  
za někoho jiného a využívá chybného úsudku druhé strany k  vlastnímu prospěchu. Může například 
rozesílat podvodné zprávy, které se tváří věrohodně, ale zároveň žádají o osobní údaje (hesla, čísla 
účtů apod.). Sociální inženýr se však zaměřuje spíše na dospělé, které může připravit zpravidla  
o peníze. U dětí se nejčastěji setkáme s tzv. kybergroomerem. Kybergroomer využívá nezkušenosti 
a důvěřivosti dětí, aby získal jejich intimní fotografie, či videa. V  dalších krocích se mohou chtít 
s dítětem i setkat, k čemuž využívají vydírání a vyhrožování. Nejčastěji k  vydírání využívají intimní 
fotografie a videa, která právě dříve obdrželi od vydíraných dětí. 28 

Pro setkávání se s cizími lidmi z internetu se v angličtině říká meeting online strangers 
offline, což znamená seznamování se a komunikaci s neznámými lidmi online a přenesení této 
komunikace do reálného světa, tedy offline. Komunikace s  neznámými lidmi online může mít 
v některých případech pozitivní dopad, ale samozřejmě tento dopad může být i negativní – zvýšená 
osamělost, deprese, v extrémních případech i nevyžádané sexuální pobídky. Offline setkání může 
vyústit ve fyzické či sexuální napadení. Takováto setkání tak představují největší hrozbu spojenou 
s používáním internetu. Problémem u těchto komunikací mohou být menší zábrany, které jsou 
způsobené osobním kontaktem. Na internetu člověk stále působí trochu anonymně a může mít 

tendenci sdělovat zde více informací než v reálném světě. Průzkum EU online kids  
ukázal, že zhruba 30 % žáků prvního stupně komunikuje na internetu s  cizími lidmi a téměř třetina 
se s některými i setkala.29 

Nejpozději v předškolním věku by se měly děti začít strašit cizími lidmi. Strašit  
ve smyslu, že by děti neměly nikam chodit s cizími lidmi, nebrat si od nich žádné sladkosti, ideálně 
si s nimi nepovídat a už vůbec cizím lidem neotevírat dveře. V  reálném světě je však jednoduší  
pro děti tohoto cizího člověka rozeznat. Na internetu  je to poněkud složitější, dítě se musí  
naučit, že na internetu se může kdokoliv vydávat za někoho jiného. Dítě musí vědět, že když mu 

někdo pošle fotku vrstevníka ještě neznamená, že tak opravdu vypadá. Rodiče by měli své děti 
upozorňovat stejně tak, jako to dělají v reálném životě. Nepovídat si s cizími lidmi, nikam s nimi 
nechodit, nedávat si cizí lidi do přátel, neposílat nikomu své telefonní číslo, neposílat nikomu žádné 

 

27 ŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a  dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-247-5010-1. 
28 ECKERTOVÁ, Lenka, DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na Internetu: Rádce zodpovědného rodiče. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2013. 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5. 
29 ŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a  dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-247-5010-1. 
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fotky či videa a vždycky se o podivných lidech s rodiči bavit. Stejně jako u všeho, nejdůležitější  
je komunikace a zájem ze strany rodiče.30 

2.3.2 Únik soukromých informací na sociálních sítích 

Internet dokáže ukládat neuvěřitelné množství dat a zároveň je rychlostí světla i šířit. Data 
jsou to různá a většinu z nich sdílíme sami v rámci chatovacích aplikací, na sociálních  
sítích, na blozích, nebo např. při komunikaci s firmami se kterými komunikujeme kvůli obchodu. 
Může jít o nevinné informace, ale také o informace přímo spojené s  naší osobou (např. identifikační 

údaje nebo informace psychosociálního charakteru). U dětí mohou být sdílené informace zneužity 
ke kyberšikaně. Kontaktní informace pro účely vyhrožování či vydírání. Pokud napíše dítěti cizí 
člověk s tím, že zná jeho adresu, a to vše za účelem vydírání, má v  podstatě vyhráno. Dítě v této 
situaci většinou nedokáže správně zareagovat a jde agresorovi na ruku.  Podle EU Kids Online III 
(mezinárodní studie zaměřená na zkoumání problematiky online rizik a bezpečnosti na internetu  
u dětí v Evropských státech) se pouze 4 % uživatelů ve věku 9-16 let setkala s tím, že někdo zneužil 
jejich osobní informace, které byly publikované někde na internetu. 31 

Sociální sítě u dětí vzbuzují dojem, že na nich mají soukromí a mohou zde zveřejňovat  
informace pouze pro svůj okruh přátel (sledujících apod.). Děti si však musejí uvědomit, respektive 
rodiče jim musí vysvětlit fakt, že tomu tak není. Sociální sítě jsou veřejný prostor a cokoliv  
na internetu zveřejní, zveřejní zároveň na místě, kde se k  tomu dostane téměř kdokoliv. V zásadě 
platí, že ani data, která jsou na internetu zabezpečena heslem, nejsou v  bezpečí. Např. na Facebooku 

můžete u vámi sdílených fotek určit, zdali fotku uvidí pouze vaší přátelé, nebo bude veřejná.  
Ve skutečnosti je to jen iluze, vaši fotku může vidět naprosto kdokoliv, stačí pouze aby někdo 
z vašich známých fotku sdílel veřejně. Pokud tedy děti mají na  sociálních sítích fotky viditelné 
pouze pro přátelé, je jen otázkou času, kdy vlivem bezpečnostních chyb a omylů se kdykoliv 
neveřejné informace stanou veřejnými.32 

2.3.3 Kyberšikana 

Anonymita, která je umožněna digitálními médii vede k  tomu, že se děti nechávají strhnout 
k takovému chování, které by si v  reálném světě nedovolily. Jedním z nich je mobbing  
na internetu, tedy obtěžování, dotírání, hanobení nebo nátlak vůči jedné osobě.  Anonymita 
v digitálním světě je opravdu mocný nástroj. Pokud nikdo neví, kdo je kdo, pak se také můžeme 
chovat nevhodně a nenést za naše chování následky. Dle studií srovnávající reálnou osobní 
konverzaci s komunikací přes internet je jednoznačné, že jakmile jsou lidé, a hlavně děti  
online, více lžou. U dětí jde o to zalíbit se co nejvíce svým vrstevníkům, jelikož sociální status  
je pro ně důležitý. A kde jinde si jej vylepšovat než na nejmodernějších digitálních technologiích.33 

Kyberšikana se od šikany liší hlavně tím, že si agresor může zachovat určitý odstup od své 
oběti, která nemusí znát pravou identitu pachatele a postupně tak ztrácí důvěru k  ostatním lidem. 

 

30 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v síti. Praha: Mladá fronta, 

2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
31 ŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a  dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-247-5010-1. 
32 ECKERTOVÁ, Lenka, DOČEKAL, Daniel. Bezpečnost dětí na Internetu: Rádce zodpovědného rodiče. Vyd. 1. 

Brno: Computer Press, 2013. 224 s. ISBN 978-80-251-3804-5. 
33 SPITZER, Manfred. Digitální demence: Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Vyd. 1. Brno: Host, 2014. 

343 s. ISBN 978-80-7294-872-7. 
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Dalším rozdílem je fakt, že kyberšikana může probíhat neustále a proniknout tak do míst, které  
se zdála býti bezpečná. To může přispět k psychickému poranění oběti, jež má pocit, že není možné 
se před šikanou schovat. Dítě jako agresor si většinou neuvědomí, co všechno může způsobit svými 

činy. Proto je velmi důležité, aby se o takových věcech mluvilo nejen doma, ale hlavně  
ve škole, v kroužcích apod. Další rozdíl oproti klasické šikaně je fakt, že kyberšikana může mít 
mezigenerační rozměr. Studenti mohou šikanovat např. své učitele takovým způsobem, který 
v reálném světě téměř neexistuje. Prostředky kyberšikany mohou být textové  
zprávy, fotografie, videoklipy, telefonáty, e-maily a jejich uskutečnění může probíhat v  rámci 
chatovacích místností, sociálních sítí, internetových stránek, případně telefonů samotných.34 

Existuje několik faktorů, jež podporují online nenávist. Prvním z nich je anonymita, útočníci 
mají pocit, že za své činy nenesou odpovědnost. Druhým faktem je, že komunikace neprobíhá 

v reálném čase, díky tomu útočník dokáže vymyslet více zraňující odpověď. Mnozí lidé  
se na internetu řídí tím, že online svět není skutečný a chovají se tam jinak než ve skutečnosti. 
V online komunikaci se také nerozlišují autority a role, které ovšem k  reálnému světu 
neodmyslitelně patří. Co oči nevidí, to srdce nebolí. Jak potvrdil výzkum o online agresivitě, pokud 
mají lidé oční kontakt, jsou až o 50 % přátelštější než lidé, kteří ho při svém jednání nemají. 70 % 
uživatelů ve věku 18-24 let zažilo online obtěžování.35 

2.3.4 Kybergrooming a kyberstalking 

Kybergrooming je odvozen od slova grooming, které označuje proces pečování jednoho 

člena skupiny o tělo nebo vzhled druhého, což ve zvířecí říši slouží k  posilování vztahů  
např. u šimpanzů. Kybergrooming je proces probíhající online, ve své podstatě se pachatel snaží 
získat důvěru své oběti a postupně jej přimět, aby se s  ním účastnilo různých sexuálních aktivit. 
Pachatel se ve většině případů snaží dítě zmanipulovat tak, aby sledovalo pachatelovo 

sebeuspokojování, případně aby se ho také virtuálně účastnilo. Pachatel se následně snaží svou oběť 
připravit na osobní setkání v reálném světě. Kybergrooming je proces, který předchází spáchání 
závažných trestných činů, jakými jsou distribuce dětské pornografie,  znásilnění či dokonce vraždy. 
V mnohých případech si děti myslí, že na internetu potkali někoho, kdo jim rozumí a má o ně 

skutečný zájem. Stejně tak si děti většinou myslí, že si dopisují s  vrstevníkem. Ve skutečnosti to 
však bývá dospělý člověk, který se k sobě snaží dítě citově připoutat a následně jej zneužít.36 

  V médiích je setkávání se na internetu s cizími lidmi prezentováno jako velmi nebezpečná 
aktivita, jelikož na druhé straně může být online predátor nebo kybergroomer, který v  konverzaci 
předstírá, že je vrstevníkem a různými strategiemi včetně kupování dárků či vydírání láká oběť 
k osobnímu setkání. Nicméně tato stereotypní představa je mnohdy mylná a zavádějící. Děti  
se s neznámými lidmi setkávají jen ve velmi malé míře. Většina setkání s cizími lidmi jsou totiž 
opravdu setkání s vrstevníkem, a i v rámci málo četných setkáních s cizím dospělým je sexuální 

napadení velmi málo časté.37 

 

34 ROGERS, Vanessa. Kyberšikana: Pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Vyd. 1. Pra ha: Portál, 2011. 104 

s. ISBN 978-80-7367-984-2. 
35 DOČEKAL, Daniel, MÜLLER, Jan, HARRIS, Anastázie, HEGER, Luboš a kol.: Dítě v síti. Praha: Mladá fronta, 

2019. 208 s. ISBN: 978-80-204-5145-3. 
36 KRČMÁŘOVÁ, Barbora a kol. Děti a  online rizika  (Sborník studií). Vyd. 1. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. 

ISBN: 978-80-904920-3-5. 
37 ŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a  dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-247-5010-1. 
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Kyberstalking jak již název napovídá je využívání internetu a jiných elektronických 
prostředků k pronásledování určité osoby. Kyberstalking je charakterizován  
pronásledováním, sdílením a faktorem strachu. Kyberstalker nepředstavuje pro svou oběť přímou 

fyzickou hrozbu, sleduje totiž aktivity online, shromažďuje o své oběti informace a snaží se jí 
různými způsoby zastrašit. Může se jednat například o časté telefonování (např. z  jiných  
tel. čísel), neustálá snaha o navázání online kontaktu, přátelství na sociálních sítích, zasílání 
fotografií apod.38 

Existuje několik mýtů, které jsou vnímány jako realita. Prvním takovým je, že pedofilní jedinci 
na internetu hledají malé děti. Pouze 1 % obětí bylo 12 let, největší podíl tj. 75 % zahrnoval věkové 
období 13 až 15 let. Pachatelé se tedy zaměřují spíše na mladé dospívající, kteří jsou již sexuálně 
vyzrálí. Druhým mýtem je zmiňovaný věk pachatele . Dle statistik pouze 5 % pachatelů  
předstíralo, že je jim 17 a méně let. Dalším mýtem je motiv pachatele. Necelých 80 % pachatelů 
totiž narovinu mluvilo o svém přání mít s dospívajícím pohlavní styk. Hovoří se také  
o tom, že na osobním setkání pachatel svou oběť zneužije. Je tomu opravdu tak, že 93  % osobních 
setkání zahrnovalo pohlavní styk s dospívajícím, většina z nich však proběhla s jejich souhlasem. 
Většina doporučení často přehání, a to může vést až k  morální panice.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 KRČMÁŘOVÁ, Barbora a kol. Děti a  online rizika  (Sborník studií). Vyd. 1. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2012. 

ISBN: 978-80-904920-3-5. 
39 ŠEVČÍKOVÁ, Anna a kol. Děti a  dospívající online: Vybraná rizika používání internetu. Vyd. 1. Praha: Grada 
Publishing, 2014. 184 s. ISBN 978-80-247-5010-1. 
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3 Praktická – výzkumná část 

3.1 Cíle výzkumu 
Cílem výzkumu je zjistit, jak žáci prvního stupně ZŠ a jejich rodiče přistupují k  moderním 

digitálním technologiím. Zdali je rodiče vnímají jako pozitivní zdroj pro vývoj svých  
dětí, nebo naopak cítí rizika, která využívání těchto technologií přináší a na  základě toho se snaží 

svým dětem najít raději jinou formu zábavy. Cílem je také zjistit, zdali rodiče mají přehled, co jejich 
děti na internetu dělají a zdali s dětmi o internetu hovoří, případně je doprovází na jejich cestě  
za poznáním těchto zákoutí. Dále si výzkum klade za cíl zhodnotit, jak k internetu přistupují 
samotné děti, jestli vnímají, ať už pozitivní, či negativní tlak ze strany rodičů a jestli si uvědomují 

rizika spojená s online světem. 

3.2 Metodika a data 
Výzkum bude využívat kvantitativní metody a data, která byla získána pomocí online 

dotazníku na webové platformě Survio.com. Kvantitativní metodu výzkumu jsem zvolil  
pro možnost obsáhnout větší skupinu respondentů. Metoda je zároveň rychlá a její výsledky lze 

zobecnit. Strategií bude analýza dotazníků na bázi komparace jednotlivých odpovědí u všech 
získaných dotazníků. Následně detailnější vhled do jednotlivých dotazníků, u kterých vyjádřím 
závislost kladených otázek a získaných odpovědí, přičemž budu zkoumat korelaci a konzistentnost 
názorů na danou problematiku, hlavně ze strany rodičů.  

Nevýhodou kvantitativní metody výzkumu bude až možná přílišná obecnost, kterou jsem 
však zvolil jako schůdnější variantu. Vzhledem k  motivaci respondentů jsem se snažil 
maximalizovat uzavřené otázky, které ve své podstatě necílí na detail problému.  Nicméně jsem 
přesvědčen o tom, že správně položené otázky a jejich vzájemný vztah dokáže být pro výzkum 

dostačující.  

Velikost vzorku pro následnou analýzu je 140 respondentů, přesněji 70 žáků prvního stupně 
ZŠ (28 % = 6 – 7 let, 37% = 8 – 9 let, 25% = 10 – 11 let, 9% = 12 let a více) a 70 rodičů. Snahou 
bylo porovnat jednu ZŠ z velkoměsta s jednou z maloměsta a jednou z vesnice. Nicméně malá míra 

respondentů mě přiměla k tomu, abych vzorek rozšířil. Ten tedy vzhledem k lokalitě respondentů 
nelze jasně definovat. 

Původně jsem počítal s osobní distribucí dotazníků ve školách, avšak kvůli pandemii jsem 
nakonec zvolil online verzi dotazníku. Dotazník byl vytvořen v polovině března a největší 

návštěvnost zaznamenal týden poté, kdy  jsem jej rozeslal svým známým. Nejprve jsem  
si myslel, že to bude dostačující a obdržím alespoň 100 vyplněných dotazníků. Bohužel se číslo 
zastavilo u 30 vyplněných dotazníků a téměř měsíc se nehýbalo. Pro získání dalších respondentů 
jsem musel využít Facebook a různé skupiny, které vznikly za tímto účelem. Překvapujícím údajem 

pro mě bylo, že dotazník dokončilo pouze 32 % oslovených. Většině (67 %) respondentů zabralo 
vyplnění dotazníku 2-5 minut.  
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3.3 Definování výzkumných otázek 
Obecná výzkumná otázka (OVO) je shodná s cílem výzkumu práce a sice, jak žáci prvního 

stupně ZŠ a jejich rodiče přistupují k  moderním digitálním technologiím (internetu). Na tuto 
základní otázku se pokusím odpovědět pomocí specifických výzkumných otázek (SVO), které mají 

ještě své doplňující podotázky (DPO). Přičemž otázky (SVO1) - (SVO4) jsou určeny  
pro rodiče, otázky (SVO5) – (SVO7) jsou určeny dětem. Některé níže uvedené otázky nejsou  
zobrazeny v plném znění, u některých otázek zvláště u těch pro děti mi přišlo nezbytné je položit 
jednodušeji, případně je doplnit. Stejně tak například u otázky pro rodiče, která se ptá na závislost 

u dětí. U této otázky jsem použil odborný výklad závislosti a jak  ji rozpoznat na základě chování 
dítěte. 

(OVO) – Jak žáci prvního stupně ZŠ a jejich rodiče přistupují k moderním digitálním 

technologiím (k internetu)? 

(SVO1) – Základní informace o dítěti. 

(DPO1) – Jak je staré vaše dítě? 
(DPO2) – Od jakého věku má vaše dítě přístup k elektronice? 
(DPO3) – Vlastní vaše dítě elektroniku s přístupem na internet?  
(DPO4) – Kolik času denně vaše dítě stráví u obrazovky? 
(DPO5) – Má vaše dítě pravidelnou mimoškolní aktivitu? 

(SVO2) – Má vaše dítě fyzické problémy (kde jedna z příčin může být trávení času na internetu)?  

(DPO1) – Má vaše dítě problémy se zrakem?  
(DPO2) – Má vaše dítě problémy s nadváhou (obezitou)?  
(DPO3) – Má vaše dítě problémy s držením těla? 
(DPO4) – Má vaše dítě problémy s usínáním (příp. často se probouzí)? 

(SVO3) – Myslíte si, že je vaše dítě na internetu závislé? 

(DPO1) – Myslíte si, že je vaše dítě na internetu závislé? 
(DPO2) – Bývá vaše dítě při odebrání elektroniky hysterické (agresivní)?  
(DPO3) – Má vaše dítě nastavené denní limity na internetu?  
(DPO4) – Zakazujete dítěti mobilní telefon (tablet, aj.)? 
(DPO5) – Necháváte dítěti mobilní telefon (tablet, aj.) když usíná? 
(DPO6) – Používá vaše dítě mobilní telefon (tablet, aj.) když obědvá nebo večeří? 

(SVO4) – Zajímáte se dostatečně o to, co vaše dítě na internetu dělá? 

(DPO1) – Má vaše dítě profil na sociálních sítích? 
(DPO2) – Kontrolujete, co vaše dítě na internetu dělá? 
(DPO3) – Hrajete si na internetu spolu s vašim dítětem? 
(DPO4) – Kontrolujete, zda u vašeho dítěte nedochází k úniku soukromých informací 
(veřejný profil na sociálních sítích, sdílení nevhodných komentářů, sdílení nevhodných 
fotografií, sdílení osobních informací (bydliště, aj.))? 
(DPO5) – Setkalo se vaše dítě někdy s kyberšikanou? 

(SVO5) – Máš nějaké mimoškolní aktivity? 

(DPO1) – Chodíš na nějaký kroužek? 
(DPO2) – Chodíš s kamarády ven? 
(DPO3) – Jezdíš s rodiči rád/a na výlety? 
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(SVO6) – Kde všude internet používáš a jak přistupuješ k zákazům ze strany rodičů? 

(DPO1) – Máš svůj vlastní mobilní telefon či tablet? 
(DPO2) – Používáš mobilní telefon nebo tablet ve škole? 
(DPO3) – Používáš internet těsně před tím, než jdeš spát? 
(DPO4) – Používáš internet, když jíš? 
(DPO5) – Zakazují ti rodiče přístup na internet? 
(DPO6) – Pokud ti rodiče zakazují přístup na internet, vadí ti to? Najdeš si jednoduše jinou 
zábavu? 

(SVO7) – Zasahuje internet do tvého života víc, než by měl? 

(DPO1) – Koukáš se na Youtube? 
(DPO2) – Máš profil na některých sociálních sítích? 
(DPO3) – Co chceš být až vyrosteš? 
(DPO4) – Máš pocit, že ti něco uniká, pokud zrovna nejsi online?  
(DPO5) – Cítíš se na internetu ohrožený/á? 
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3.3.1 Okruh 1 (SVO1) – Základní informace o dítěti. 

Nejpočetnější skupinou dětí v rámci mých respondentů je věková skupina mezi  
8 až 9 lety, která tvořila 37 %. Druhou největší pak děti mezi 6 až 7 lety (28 %), následně děti  
ve věku 10 až 11 let (26 %) a nakonec děti, kterým bylo 12 a více let (8 %). Odpovědi byly hned 
zkraje dosti překvapivé, jelikož 45 % dětí mělo přístup k elektronice od 6 až 7 let.  
To znamená, že většina rodičů povoluje přístup k  internetu svým dětem až v první třídě. I přes tuto 
skutečnost je naprosto normální potkat na ulici rodiče s dítětem, které zatím nechodí ale v ruce již 

drží mobilní telefon či tablet.  

Na prvním stupni ZŠ již téměř neexistují děti, které by neměly své vlastní elektronické 
zařízení, které má přístup k internetu. Proč rodiče pořizují dětem telefon je asi zřejmé, nicméně proč 
dětem pořizují i internet? Dle mého subjektivního názoru a dle neoficiálního průzkumu si troufám 

říci, že děti na rodiče kvůli internetu většinou tlačí,  nemohou být přeci jediní ve třídě, kteří  
na internet nemají přístup a zbytečně by na sebe poutaly pozornost. Děti umějí být v tomto ohledu 
velmi zlé. Skoro 83 % dětí však elektronické zařízení s přístupem na internet vlastní.  

Pouze jedno dítě ze sedmdesáti netráví na internetu čas. Výsledky jsou jinak vcelku 

vyrovnané. Dá se tedy říci, že děti tráví na internetu přibližně 2 hodiny denně. Co se mimoškolních 
aktivit týče, 91 % dětí na mimoškolní aktivitu pravidelně dochází, tj. pouze 9 % dětí, které po škole 
míří pravděpodobně rovnou na internet.  

 

Graf č. 1: Kolik času denně vaše dítě stráví u obrazovky?  
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3.3.2 Okruh 2 (SVO2) – Má vaše dítě fyzické problémy (kde jedna z příčin může 
být trávení času na internetu)? 

U všech podotázek jsou výsledky téměř totožné. Není možné jednoznačně určit  
co je důsledkem fyzických postižení u dětí, ale zároveň není možné vyloučit, že právě jedním 

z přispěvatelů je internet. Dle odpovědí od rodičů má 12 % dětí problémy se zrakem , které mohou 
být spojeny s přetížením očí na jednu vzdálenost. 6 % dětí má problémy s nadváhou, která může 
být dědičná, ale zároveň je spojená se špatnou životosprávou a nedostatkem pohybu, který může 
pramenit z trávení většiny volného času na internetu. Dalším problémem, který může děti potkat  
je problém s usínáním (příp. s probouzením se). Rodiče tyto potíže zaznamenávají u 9 % dětí. 
Největší skupinou postižených dětí jsou však ty, které mají trápení s  držením těla (předsun hlavy 
apod.).  

 

Graf č. 2: Má vaše dítě problémy s držením těla?
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3.3.3 Okruh 3 (SVO3) – Myslíte si, že je vaše dítě na internetu závislé? 

Rodiče často neví, jak u svých dětí závislost poznat, případně si jí nepřipouštějí. To jsou 
důvody, proč jsem se rodičům snažil vysvětlit, jak ji lze poznat a proč jsem položil otázky tohoto 

typu, které by měly rodiče nasměrovat k upřímné odpovědi. Které jsou však i přes veškerou snahu 
často rozporuplné.  

Téměř pětina dětí používá svou elektroniku při jídle a stejná část používá svou elektroniku 
těsně předtím, než jde spát. Necelých 40 % dětí má od rodičů přikázané denní limity, které již 

mohou naznačovat jistou závislost u dětí, kterou rodiče řeší omezením. U 30 % dětí dochází 
k hysterickému (agresivnímu) chování při odebrání elektroniky. U dalších 7 % dětí rodiče  
uvádějí, že jen někdy (zřídka, občas apod.) což znamená, že prakticky 40 % dětí reaguje hystericky 
a stejné procento má od rodičů přikázané denní limity.  

Dvě třetiny dětí dostávají od rodičů zákazy přístupu na internet, ale přesto jen malá část  
si myslí, že je jejich dítě na internetu závislé.  

 

Graf č. 3: Myslíte si, že je vaše dítě na internetu závislé? 
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3.3.4 Okruh 4 (SVO4) – Zajímáte se dostatečně o to, co vaše dítě na internetu 
dělá? 

Nejdůležitější okruh otázek pro rodiče je jistě ten, který zahrnuje otázky ohledně zájmu  
ze strany rodičů o to, co jejich děti na internetu dělají. Některé otázky skrývají svou pravou  
podstatu. Např. u otázky, zdali si rodiče se svými dětmi hrají na internetu. Na první pohled se může 
zdát, že jde o negativní jev, že rodič v  podstatě sám dítě nabádá k hraní si na internetu, nicméně 
opak je pravdou. Rodiče, kteří si s dětmi na internetu hrají, získávají přehled o tom, co jejich děti 
baví a dokáží si vytvořit reálnější představu, jak jejich děti tráví volný čas.  

Nejvíce času dětem zabírají sociální sítě, nicméně pouze 21 % rodičů potvrdilo, že jejich 
dítě má profil na sociálních sítích. Rodiče byli seznámeni s tím, že pojem sociální síť není pouze 
Facebook apod. Nicméně jsou jich stovky a rodiče o nich nemusí ani vědět  
(např. Snapchat, Youtube, TikTok aj.).  

78 % rodičů kontroluje co jejich děti na internetu dělají, a bezmála 60 % rodičů si se svými 
dětmi na internetu hraje. To, zdali nedochází u dětí k úniku soukromých informací kontroluje 
většina rodičů. Některé děti dokonce žádají své rodiče o svolení předtím, než cokoliv sdílejí apod. 
Necelých 5 % dětí se dle jejich rodičů setkalo s kyberšikanou.  

 

Graf č. 4: Kontrolujete, zda u vašeho dítěte nedochází k úniku soukromých informací (veřejný profil 
na sociálních sítích, sdílení nevhodných komentářů, sdílení nevhodných fotografií, sdílení osobních 
informací (bydliště, aj.))? 
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3.3.5 Okruh 5 (SVO5) – Máš nějaké mimoškolní aktivity? 

V poslední době můžeme slýchávat o tom, že děti jen sedí u počítačů a nejsou tolik aktivní 
jako dříve. Dle dotazníků tomu tak rozhodně není, alespoň ne u dětí na prvním stupni. 92 % dětí 

totiž navštěvuje nějaký kroužek. Na druhou stranu překvapením může být fakt, že jedna desetina 
dětí nechodí se svými kamarády ven. Také na rozdíl od starších dětí jezdí rády s  rodiči na výlety.  

 

Graf č. 5: Jezdíš s rodiči rád/a na výlety? 
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3.3.6 Okruh 6 (SVO6) – Kde všude internet používáš a jak přistupuješ 
k zákazům ze strany rodičů? 

V dnešní době se v nízké míře můžeme setkat s žákem prvního stupně, který nevlastní 
mobilní telefon či tablet. Což potvrzuje fakt, že 81 % dětí telefon nebo tablet vlastní. Ale stejné 

procento dětí jej ve škole vůbec nepoužívá, dle neoficiálního průzkumu je to však způsobeno 
zákazem ze strany školy, nikoliv tedy sebereflexí žáků.  

Většina problémů ať už fyzických nebo psychických mohou vycházet z  nadměrného 
využívání internetu, z toho důvodu jsem se snažil ověřit následující otázky jak u rodičů, tak u dětí. 
Šestina rodičů potvrdila, že jejich děti jsou na internetu, když obědvají, večeří, nebo jsou těsně před 
spaním. 31 % dětí potvrdilo, že jsou na internetu těsně před tím, než jdou spát. Což je téměř  
dvojnásobek na rozdíl od odpovědí rodičů. Na druhé straně  pouze 12 % dětí přiznalo že jsou  
na internetu, když obědvají nebo večeří. 

K zákazům elektroniky a internetu dochází dle dětí také ve větší míře, než jaká je odezva  
od rodičů. Dle nich zakazují rodiče přístup na internet 68 % dětem. Ovšem děti si v  tomto věku  
ze zákazů zase tolik nedělají, poměrně snadno si najdou jinou zábavu.  

 

Graf č. 6: Pokud ti rodiče zakazují přístup na internet, vadí ti to? Najdeš si jednoduše jinou zábavu? 
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3.3.7 Okruh 7 (SVO7) – Zasahuje internet do tvého života víc, než by měl? 

Zde se nabízí přímá úměrnost s tím, že pokud děti rády jezdí na výlety s rodiči, tak také rády 
sledují videa na Youtube. 94 % dětí totiž sleduje Youtube, navzdory tomu, jen 27 % dětí vlastní 

profil na sociálních sítích. Dalo by se tedy tvrdit, že mladší děti jsou na Youtube pouze jako 
konzumenti. 

Je obecně známo, že děti tráví na Youtube hodně času. Ve velké míře sledují české 
youtubery, kteří jsou pro děti v určitém věku jakýmsi vzorem a může se stát, že dítě by se rádo 

youtuberem stalo. Na otázku, čím chceš být až vyrosteš byla nejčastější odpověď 
veterinářem/veterinářkou (14 %) následně youtuberem (8 %) a učitelkou (8 %). Nechyběly  
ani zajímavější odpovědi jako např. archeolog, podnikatel, parkourista nebo programátor v  IT 
oboru.  

Přes jednoduché otázky až k těm složitějším. Bezmála 25 % dětí má pocit, že pokud nejsou 
právě teď online, něco jim uniká (ve hře, na sociálních sítích apod.). Nakonec samotná otázka  
na bezpečnost. Záleží asi na úhlu pohledu, ale jistě je dobře, že většina dětí se na internetu cítí 
bezpečně. Avšak existuje pár důvodů, proč by se děti měly cítit ohrožené a k  tomu slouží i jeden 

z argumentů, že mediální gramotnost a mediální výchova by se neměla podceňovat v  žádném věku 
dítěte. 

 

Graf č. 7: Cítíš se na internetu ohrožený/á? 
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4 Výsledky výzkumu a jejich interpretace  
Dotazníkové šetření prozradilo, že se děti k internetu dostanou z velké části až ve školním  

věku, což je poměrně překvapivá informace. Sám osobně bych si troufl říci, že se děti k internetu 
v dnešní době dostanou mnohem dříve. Upřímně rodič, který v současnosti dokáže dítě izolovat  
od internetu až do první třídy ZŠ má můj obdiv. I informace zjištěné v teoretické části hovoří jasně. 
Dle pana Dočekala, který napsal manuál pro rodiče, je nejoblíbenější hračkou nejmenších právě 
tablet a většina z nich s ním začíná již v batolecím věku.40 

Většina dětí na prvním stupni ZŠ již vlastní svůj mobilní telefon, případně tablet s  přístupem 

na internet. Což je vzhledem na dobu, ve které žijeme rozhodně správně. Děti by se měly rozvíjet  
a jak jinak než s nejmodernějšími technologiemi. Vlastní telefon je důležitý i pro sociální status 
dítěte mezi spolužáky, kterým stačí sebemenší nedostatek a to, že vaše dítě nevlastní mobilní 
telefon, může znamenat vyloučení z kolektivu. Správná doba pro pořízení elektroniky s přístupem 

na internet asi není jednoznačná, obecně se mluví o tom, že čím později pořídíme dítěti vlastní např. 
mobilní telefon, tím lépe. Osobně bych řekl, že čím později, tím lépe, ale zároveň se nic nesmí 
přehánět a rodiče by měli uvažovat o pořízení elektroniky se začátkem povinné školní docházky.  

Obecně můžeme říci, že pokud mají děti přístup na internet již od 2 až 3 let věku, je téměř  
jisté, že budou dříve vyžadovat opatření vlastního zařízení. Celkem 82 % dětí má své vlastní 
elektronické zařízení s přístupem na internet. Ovšem všechny děti, které mají přístup k internetu již 
od 2 až 3 let věku, vlastní elektronické zařízení bez výjimky. Agresivita po odebrání internetu byla 
potvrzena u 30 % dětí z celkového vzorku. U dětí, které mají přístup k  internetu již od svých 2 až 3 

let je agresivní chování početnější. Dosahuje bezmála 60 %.  

Co se fyzického postižení týče, je jím zasaženo necelých 35 % dětí. Je však  
známo, že u dětí, které se k internetu dostaly dříve je toto procento vyšší. Prakticky 45 % dětí, které 
se k internetu dostaly ve svých 2 až 3 letech se potýkají s  některými fyzickými problémy, jako  
je nadváha, špatný zrak, špatné držení těla aj. Na druhou stranu většina rodičů těchto dětí  
tvrdí, že jejich dítě tráví na internetu maximálně jednu až dvě hodiny denně. Přirozeně si děti 
vytvořily k internetu větší pouto nežli děti, které se s internetem setkaly až v pozdějším věku. Toto 
pouto tedy může představovat zvýšené riziko fyzických problémů přes agresivitu, hysterické 

chování až po závislost. Ve kterou věří takřka 18 % rodičů.  

 Ze všech dětí má 91 % pravidelnou mimoškolní aktivitu. Pouze 6 nikoliv. U těchto dětí je čas 
strávený u internetu vyšší než u těch, které mimoškolní aktivitu mají. Pouze 6 dětí z  celkového 
vzorku stráví na internetu 3 hodiny a více. Z našich 6, které nemají mimoškolní aktivitu stráví  
3 hodiny a více u internetu polovina z nich. Polovina z nich má také problémy fyzického rázu  
a 4 z nich jsou hysterické při odebrání elektroniky. U dvou dětí rodiče pozorují závislost.  

Pokud se detailněji podíváme na fyzické problémy dětí, nelze jednoznačně určit vztah mezi 
dobou strávenou na internetu a následným zdravotním postižením. Děti, které mají problémy 

s držením těla se ve většině případů dostaly k  internetu až ve věku 6 a více let. Průměrná doba 
strávená na internetu je u těchto dětí zhruba dvě hodiny. Co se týká zrakově postižených   
dětí, ty se k internetu také dostaly většinou až po 6 letech života, ale strávená doba na internetu  
je vyšší, zpravidla dosahuje 3 hodiny denně. Děti s nadváhou byly pouze 3 a všechny začaly internet 
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používat již od svých dvou let života. Denně tyto děti stráví na internetu 1 až 2 hodiny. Z čehož 
paradoxně vyplývá, že děti se zdravotním postižením v  mnoha případech objevují internet  
až po šesti letech života a zároveň nelze jasně určit, že čím více času na internetu stráví, tím je větší 

pravděpodobnost nějakých fyzických postižení.  

Většina případů s dětskou obezitou je spjata s benevolencí a nedůsledností rodičů. Částečně  
za obezitou stojí geny, větší váhu mají však špatné stravovací návyky spolu s nedostatkem pohybu. 
Nulový příjem zeleniny spojený s několikahodinovým sezením u internetu vede ke stále větší míře 

obezity u nás. I v tomto případě platí, že je ideální nemoci předcházet a udržovat u dětí rovnováhu 
mezi aktivním a pasivním stylem života.41 

Dnešní mladá generace je s internetem spjatá nejvíce a závislost není cizí slovo. Děti  
si závislost na internetu vytvoří poměrně jednoduše, nejsou totiž nijak omezeni penězi, jak je tomu 

například u jiných závislostí.42 Dle dotazníkových šetření máme dvanáct závislých dětí na internetu. 
U devíti z nich se závislost projevuje hlavně hysterickým a agresivním chováním po odebrání 
elektroniky. Doba strávená u internetu se u těchto jedinců pohybuje kolem 3 hodin, nehledě  
na to, zdali mají nebo nemají přikázané denní limity, které jsou však nastoleny pouze v  polovině 

případů. Rodiče zakazují internet téměř všem závislým, pouze dva jedinci tyto zákazy neznají. 
Jeden z nich se chová agresivně, když nemůže být na internetu,  nicméně nemá nastavené žádné 
limity. Může být online u jídla, před spaním, a dokonce internet nemá ani zakazovaný. Je tedy pouze 
na rodičích, jak se závislostí svých dětí naloží. 

Obecný zájem rodičů o své děti je běžná věc, ne tolik však zájem o to, co jejich děti dělají  
na internetu. Dle výsledků výzkumu vychází, že majorita rodičů kontroluje, co jejich děti  
na internetu dělají a 60 % z nich si s dětmi společně na internetu hraje. 5 % rodičů dokonce  
přiznává, že se jejich dítě v minulosti setkalo s kyberšikanou. Podle výzkumu Rodič a rodičovství 

v digitální éře provedeném ve spolupráci s O2 Czech Republic a Univerzity Palackého v  Olomouci 
přiznává 59 % rodičů, že vlastně netuší, co jejich děti na internetu sledují. 85 % rodičů nesleduje 
české youtubery a nemají tak představu, kdo a proč jsou hrdinové jejich dětí. 43 Šikanované děti 
v kyberprostoru byly pouze tři z celého vzorku, ani jedno však neodpovědělo, že se cítí na internetu 

v ohrožení. Jen dvě děti odpověděly, že se na internetu cítí ohrožené a dle analýzy to vychází pouze 
ze zvýšeného zájmu rodičů, kteří své děti mediálně vzdělávají a připomínají jim, že internet může 
mít i stinné stránky.  

Dle výzkumů dětem stále chybí pohyb. Na druhou stranu přibývá dětí, které šáhno u spíše  
po ovoci než po nějaké sladké tyčince.44 Dle dotazníků na tom děti s pohybem nebudou  
tak špatně, 9 z 10 dětí má pravidelnou mimoškolní aktivitu. Stejné množství chodí ven s  kamarády  
a rádo jezdí s rodiči na výlety. Problém s nedostatkem pohybu budou mít spíše starší děti, které  
na internetu tráví více času než děti na prvním stupni. Děti, které nechodí s  kamarády ven a neradi 
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jezdí s rodiči na výlety jsou dle jejich rodičů závislé na internetu. Naštěstí je procento těchto dětí  
na prvním stupni mizivé a problém může nastat opravdu až v pozdějším věku dítěte. 

Přes 80 % dětí vlastní mobilní telefon s přístupem na internet. Pár jedinců, který mobilní telefon 

nevlastní chodí většinou do první třídy, kde se jistě setkají s dalšími dětmi, které ho zatím také 
nemají. Ovšem větší část dětí mobil ve škole stejně nepoužívá. Existuje totiž několik škol  
v Česku, které mobily zakázaly úplně. Na druhou stranu Česká školní inspekce v  minulém roce 
vydala stanovisko, že omezit dětem mobilní telefony o přestávkách není žádoucí. Není to však 

jednoduché, mobil je osobním majetkem dětí (případně rodičů) a navíc rodič dítěti třeba potřebuje 
zavolat. Avšak bylo by vhodné, aby škola dětem dávala jasně najevo, že není ideální strávit  
na mobilním telefonu všechny přestávky včetně celého oběda. Problém nastává v  oblasti digitální 
gramotnosti, kdy školy často nemají peníze ani znalosti na to, jak reagovat na rychlý technologický 

vývoj.45 

5 Závěr 
Internet vznikl již na konci 60. let, nicméně jeho verze po několik dalších desítek let nebyla 

určená pro zábavu a už vůbec ne pro děti. Internet takový, jak ho známe se začal formovat  
až na přelomu tisíciletí a děti ho začaly aktivně využívat ke hraní videoher a postupně i k zakládání 

svých sociálních sítí. Nadměrné využívání internetu však může mít negativní vliv. Jeden 
z největších darů, který máme je lidský zrak. Ten se však může nesprávným používáním  
internetu, respektive nesprávným sledováním obrazovky, zhoršit. Potíže se zrakem se spouští  
tím, že dítě přetěžuje oko na jednu vzdálenost. Předcházet se tomu dá tak, že se dítě občas podívá 

do dálky, aby trénovalo i dalekozrakost. Dalším problémem je nespavost a časté probouzení  
dětí, které může být způsobeno sledováním modrého světla dlouho do noci. Nespavost pak může 
ovlivnit funkci slinivky břišní a přinést další negativní dopady ve formě obezity apod. Pro dobrý 
spánek dítěte je nutná kontrola a omezení elektronických přístrojů ve večerních hodinách.  

Nadměrná doba strávená u internetu však může mít negativní dopad i na psychiku dítěte. 
Neustálé připojení dětí k internetu může spouštět pocit osamocení, kde se izolují od reálného světa. 
U malých dětí jsou tyto problémy velmi ojedinělé, u starších však kvůli sociálním sítím rapidně 
rostou. Ze všech digitálních médií jsou v tomto ohledu nejhorší právě sociální sítě. Hraní videoher 

může působit i pozitivně. Agrese může být krátkodobě způsobena zákazem na internet, prakticky 
40 % rodičů potvrzuje, že jejich dítě reaguje hystericky a agresivně po odebrání elektroniky. 
Nicméně agresivita ve spojení s hraním násilných počítačových her nebyla potvrzena.   

Co se digitální a mediální gramotnosti týče, tak ta je při pohybu na internetu velmi důležitá  
a pomocí ní dokážeme odvrátit nebezpečí, která internet představuje. Děti si bohužel tyto nástrahy 
neuvědomují a rodiče by jim měli jejich formy přiblížit. Pro děti může být nebezpečná komunikace 
s cizími lidmi, a proto by rodiče měli své děti na internetu doprovázet, a hlavně je kontrolovat.  
Pro děti je však největší hrozbou kyberšikana, u které si zároveň ani jedna strana nemusí  
uvědomit, že o kyberšikanu jde. Led mezi vtipem a kyberšikanou je v  digitálním světě opravdu 
tenký. Pouze 5 % dětí se dle rodičů v minulosti setkalo s kyberšikanou. Děti si většinou nedokáží 
uvědomit, co mohou způsobit, a proto je opět nejdůležitější s  nimi o všem otevřeně mluvit. 
Kyberšikana je založená hlavně na anonymitě, která v  dětech vzbuzuje sílu. 
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Dle výzkumu rodiče pociťují rizika, které sebou používání internetu nese a většina z  nich 
kontroluje to, co jejich děti na internetu dělají a snaží se zamezit potenciálním rizikům. V  několika 
případech je i známo, že rodiče mají s dětmi domluvu, že před sdílením informací se děti musí 

rodičů dotázat o svolení. Rodiče z větší části mají přehled o tom, co jejich děti na internetu tvoří  
a takřka 60 % rodičů si s dětmi na internetu hraje. Tento fakt může v  dětech vyvolat pocit  
jistoty, která se pak rodičům vrátí, když bude mít dítě nějaký problém a nebude otálet se s  ním 
svěřit. Internet děti do jisté míry ovlivňuje, což se dá vyvodit z toho, že druhé nejpočetnější 

povolání, které by si aktuálně děti zvolily je youtuber. Na druhou stranu se doba strávená  
na internetu pohybovala kolem 2 hodin denně a děti přiznaly, že pokud nemohou být  
na internetu, tak si snadno najdou jinou zábavu. Většina děti také neřeší, zdali jim v  online světě 
něco uniká, pokud zrovna nejsou připojeni. Dle mého názoru si rodiče závislost svých dětí neradi 

přiznávají a ani indicie jako jsou agresivita, podrážděné reakce, hraní si na internetu těsně před 
spaním či při jídle jim nepomohou si tuto skutečnost připustit. Velká část rodičů však dětem internet 
zakazuje a nařizuje jim denní limity, které jsou důležité pro zachování vyvážené doby strávené 
v reálném a v online světe. Nakonec jsou to stejně děti, které si cestu k  internetu najdou  
a je důležité, aby se na něm cítily bezpečně ale aby zároveň byly informované o všech možných 
úskalích.  

6 Summary 
The internet originated in the late 1960s, however, for several more decades, it was not intended 

for entertainment and certainly not for child ren. The internet, as we know, it didn't start to take 
shape until the turn of the millennium, and children began to actively use it to play video games  
and gradually to establish their social networks. However, excessive use of the internet can have  
a negative effect. One of the greatest gifts we have is human eyesight. Nevertheless, it could get 
worse by incorrect internet use or more precisely by improper screen use. This problem can be 
triggered by a child overloading the eye at one distance. It can b e prevented by occasionally looking 
into the distance to train farsightedness. Another problem is insomnia and frequent awakening  
of children during the night, which can be caused by watching blue light late into the night, insomnia 
can then affect the pancreatic function and bring other negative impacts in the form of obesity  
etc. For good sleep, it is necessary to limit the usage of electronic devices in the evening.  

However, excessive time spent online can also have a negative impact on a child's psych e.  
The constant connection of children to the internet can trigger a sense of loneliness, where they 
become isolated from the real world. In young children, these problems are rare, but in older 
children, the number is increasing rapidly due to the use of  social networks. Of all the digital  
media, it is social networks that are the worst in this regard. Playing video games can also have  
a positive effect. Aggression can be caused in the short term by restrictions on the  
internet, with virtually 40 % of parents confirming that their child reacts hysterically  
and aggressively after electronic devices are removed. However, the aggression associated  
with playing violent computer games has not been confirmed.  

As for digital and media literacy, it is very important when spending time online, and with its 
help, we can avert the dangers posed by the internet. Unfortunately, children are not aware of these 
pitfalls and parents should instil this knowledge in them. It can be dangerous for children  
to communicate with strangers, which is why parents should accompany them online and, most 
importantly, check them. However, the biggest threat for children is cyber -bullying, which at the 
same time neither side may realize is cyber-bullying. The line between a joke and cyber-bullying  
is very thin in the digital world. According to parents, only 5  % of children have experienced  
cyber-bullying in the past. Children are usually unable to realise what they can cause, which is why 
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talking to them openly about everything is the most important thing. Cyber-bullying is based mainly 
on anonymity, which inspires the feeling of power in children. 

According to the research, parents feel the risks involved in using the internet, and most  
of them check what their children do online and try to avoid potential risks. In several cases, it is 
also known that parents have an agreement with their children that before sharing  
information, children must ask their parents for permission. For the most part, parents are aware  
of what their children do on the internet, and almost 60 % of parents play with their children online. 
It can lead to a sense of security, which in turn can help children not to hesitate to confide in their 
parents when there is a problem. The internet affects children to some extent, which can be inferred 
from the fact that the second most favourite profession that children would currently choose  
is a You-Tuber. On the other hand, the time spent on the internet was around 2 hours  
 a day, and children admitted that if they couldn't be on the internet, they could easily find other 
entertainment. Most children also don't pay attention to whether they're missing out on something 
in the online world when they are not connected. In my opinion, parents do not like to acknowledge 
their children's addiction, and even indicators such as aggression, irritability, playing on the internet 
just before bed, or while eating will not help them to acknowledge this fact. However, a large 
proportion of parents forbid their children from using the internet and impose daily limits, which 
are vital for maintaining the balance between time spent in the real and online world. Ultimately, 
children find their way to the internet, and it's imperative that they feel safe on it, but at the same 
time that they are also aware of all the possible dangers.  
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