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Abstrakt 

 
Diplomová práce se zabývá etickým aspektem mediální výchovy v rodině a tématem 

soukromí dětí na internetu. Cílem práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jak čeští 

rodiče vnímají soukromí svých děti na internetu, jaké má jejich mediálně výchovný 

přístup etické hranice a s jakými morálními dilematy se potýkají. Dále také jak čeští 

rodiče pohlíží na technické restrikce ve formě aplikací, softwarů, zámků a skrytý 

monitoring dítěte. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se 

věnuje zasazení mediální výchovy v rodině do širšího kontextu a podrobně rozebírá 

rodičovské mediálně výchovné styly, s důrazem na restriktivní přístup, jeho technické 

nástroje a skrytý monitoring. Následně se zabývá tématem etiky, soukromí a důvěry 

v mediální výchově v rodině. V empirické části autorka představuje svůj výzkum 

a odůvodňuje zvolenou metodologii. Pro sběr dat autorka zvolila hloubkové rozhovory 

s rodiči dětí ve věku 9-17 let, které následně analyzovala pomocí tematické analýzy. 

Analýzou získaných dat autorka odpověděla na hlavní i dílčí výzkumné otázky. Z 

výsledků výzkumu vyplývá, že někteří rodiče skutečně mají etická dilemata při mediální 

výchově v rodině. Jedná se například o pochyby o efektivitě určitých metod, o možné 

kontraproduktivitě kontroly, dilema riskování ztráty důvěry jako daň za bezpečí dítěte, či 

rodičovský vnitřní rozpor, kdy dítě ochránit chtějí, ale cítí se při jejich kontrole 

a monitoringu nekomfortně, někdy třeba i nedůstojně. Výzkum odhalil i druhou skupinu 

rodičů, která žádná dilemata nemá, a to buď v důsledku své přílišné důvěřivosti vůči 

vlastním dětem, nebo vlastní suverénnosti. 

 

 

Abstract 

 
This diploma thesis deals with the ethical aspect of parental mediation and children's 

privacy on the internet. The aim of the work is to, using a qualitative research, assess how 

Czech parents perceive the privacy of their children on the internet, what ethical 

boundaries their media-educational approach has and what moral dilemmas they may 

possibly face. Furthermore, what Czech parents think of technical restrictions in the form 

of apps, software, locks and covert monitoring of the child. For data collection, the author 



chose in-depth interviews with parents of children aged 9-17. The work is divided into 

theoretical and empirical part. The theoretical part engages in placing parental mediation 

in a broader context, and discusses in detail styles of parental mediation, with emphasis 

on the restrictive approach, its technical tools and covert monitoring. Subsequently, it 

deals with the topic of ethics, privacy and trust in parental mediation. In the empirical 

part, the author presents and justifies the chosen methodology, sample, and describes the 

progress of data collection. The key chapter "data analysis" answers the main and partial 

research questions, and the results are processed and interpreted. The results of the 

research show that some Czech parents do have ethical dilemmas in parental mediation. 

These include doubts about the effectiveness of certain methods, the possible counter- 

productiveness of controlling, the dilemma of risking losing trust in exchange for child 

safety, or parental internal contradiction when they want to protect a child but feel 

uncomfortable and sometimes undignified in controlling and monitoring them. 
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Úvod 
 

Po velkém povyku, který v Česku vzbudil dokumentární film V Síti o zneužívání dětí na 

internetu, začala autorka mnohem více přemýšlet nad tím, jak by si s podobnými 

problémy v budoucnu poradila sama. Začala více do hloubky studovat, jaká rizika dětem 

v dnešní době na internetu hrozí a jaké jsou dostupné možnosti, jak je chránit. Získaná 

data shledávala natolik alarmující, že na první pohled spatřovala jediné efektivní řešení, 

a to zakazování, omezování a přísnou kontrolu, aby nebylo nic „ponecháno náhodě”. 

 

Autorce vyvstal ale jiný problém. Etický. Nedokázala nejen od sebe, ale ani od svého 

okolí získat uspokojivou, jednotnou odpověď či doporučení na to, kde má tento přístup 

hranice. Kde je ta hranice, přes kterou už rodič nemůže jít, aby nenapáchal víc škody než 

užitku? Jak najít kompromis mezi   právem   a potřebou dospívajících   na soukromí 

a etickou, ale i legální odpovědností rodičů chránit svoje děti před nebezpečím? 

A v jakém věku, a jestli vůbec, má dítě právo na nějaké soukromí? 

 

Rodiče v dnešním medializovaném světě čím dál víc stojí před velkými výzvami nejen 

technického, ale i morálního rázu. Ocitají se před dilematem, jak chránit soukromí svého 

dítěte, aby se nakonec oni sami nestali těmi, kteří ho narušují. Ví čeští rodiče, jak aktivně 

mediálně vychovávat své děti, a přitom neohrozit jejich důvěru, zdravý vývoj, socializaci 

a šanci na samostatné a zodpovědné jednání? Přemýšlejí nad tím vůbec? 

 

Autorka se tedy rozhodla zkoumat, jak se čeští rodiče dětí ve věku 9-17 let k této 

problematice staví. Bude ji zajímat, jestli přišli s podobným etickým dilematem do styku, 

jak přistupují k soukromí svých dětí na internetu, jestli jednají dle konkrétních zásad 

(třeba morálních) či instinktivně, nebo co si myslí o skryté rodičovské kontrole pomocí 

monitorovacích a filtračních softwarů. 

 

Není jejím záměrem podat univerzální návod nebo jasné doporučení na to, jak eticky 

mediálně vychovávat děti a dospívající, ale spíše popsat aktuální situaci a možnosti 

v kybersvětě včetně jeho rizik, fenoménů, výchovných strategií, dostupných nástrojů, ale 

i kontroverzí a dilemat, které v jejich souvislosti vyvstávají. Odpovědi informantů 

poskytnou nástin etických hranic a vnímání soukromí dětí na internetu, v kontextu 

mediální výchovy v českých rodinách. 



 

Práce bude rozdělena na teoretickou a empirickou část, přičemž nejdříve popíše rozsáhlou 

oblast témat spojených s fenoménem internetu a pozornost bude věnovat změnám, které 

přinesl do společnosti, poté se přesune ke specifikám kyberprostoru, a rizikům, která 

v něm hrozí. Bude se věnovat frekventovaným negativním jevům na internetu, 

a návaznosti taktéž na jejich prevenci. Významný prostor dostane mediální gramotnost 

a mediální výchova v rodině, výchovné strategie a nástroje. Ke konci teoretické části 

bude rozebrána etika v mediální výchově, zákonná úprava soukromí dětí a rodičovská 

dilemata, která se s etikou a mediální výchovou mohou pojit. 

 

V empirické části autorka detailně popisuje cíle kvalitativního výzkumu, výzkumné 

otázky, vzorek, průběh sběru dat a metodologii. Pomocí tematické analýzy rozebírá data 

získaná polosturkturovanými rozhovory, definuje je a demonstruje na extraktech 

z rozhovorů. Následně výsledky shrnuje a přechází k diskusi. 
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Odklon od tezí 

 
Autorka by na tomto místě také ráda okomentovala to, jakým způsobem se odchýlila od 

původního navrženého plánu popsaného v tezích. 

 
Změny autorka nepovažuje za zásadní ve smyslu směřování práce, metod či cílů, ale spíše 

ve smyslu rozšíření teorie, která byla nepostradatelná pro poskytnutí komplexního obrazu 

problematiky, a řádného zasazení výzkumného tématu do kontextu. Ještě než se autorka 

začala zabývat samotnou mediální výchovou v rodině, považovala za důležité pojmout 

a vysvětlit teoretickou část obsáhleji než plánovala. Přibyly tedy kapitoly zabývající se 

změnami, které přinesl do společnosti internet, kyberprostor a jeho specifiky, a rizikovým 

fenoménům na internetu, se kterými se mohou děti potenciálně setkat. Autorka navázala 

kapitolou o prevenci těchto rizik ve formě mediální výchovy v rodině a věnovala se také 

mediální gramotnosti, která může mediálně výchovné metody determinovat. Poté již 

pokračovala dle navrhnutého plánu v tezi, počínaje kapitolou o mediální výchově 

v rodině. 

 
Nutno zmínit, že v kapitole zabývající se mediálně výchovnými styly autorka vynechala 

původně plánované strategie autorů Nikken a Jansz (2014) a Zaman a kol. (2016), 

protože na základě důkladnější rešerše uznala za vhodnější zmínit výchovné styly jiných 

autorů, jako je například Helsperová (2013), Boberová a Livingstonová (2006), či Eastin 

(2006) a Valcke (2011). 

 
Navržený postup empirické části byl dodržen. Došlo pouze k přeformulování názvů 

jednotlivých kapitol a k rozdělení do podkapitol pro snadnější a jasnější orientaci. 
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Teoretická část 

 
1. Změny, které přinesl internet 

 
Téma internetu a změn, které přinesl, je neopomenutelnou součástí této práce, jelikož se 

tím proměnil i chod rodinných domácností, trávení volného času, přinesl nové příležitosti, 

rizika a výzvy. Chování českých dětí na internetu poskytuje základní materiál pro oblast 

mediální výchovy v rodině, nutný ke kontextualizaci výzkumného tématu. Tato kapitola 

se věnuje změnám, které přinesl do našich životů internet, nastiňuje aktivitu českých dětí 

na internetu dle výzkumů Českého statistického úřadu a představuje významný zdroj dat 

pro tuto oblast zkoumání, projekt EU Kids Online. 

 

Masová média zažila zásadní proměnu na konci 20. století s příchodem internetu. Internet 

velmi rychle získal oblibu a dokázal zastínit tehdy výsadní postavení televize, rozhlasu 

i tisku. Jak říká Marshall McLuhan (1991), internet utvořil ze světa „globální vesnici“, 

kde jsou všichni propojení a neexistují komunikační bariéry. Internet proměnil celý svět. 

Práci, vzdělávání, trávení volného času, kulturu ale i mezilidské vztahy, hodnoty 

a představy o soukromí. 

 

V mnoha ohledech nám toto médium usnadňuje život. Přístup k aktuálním informacím 

snadno a rychle, téměř neomezený přístup ke vzdělávání v jakémkoliv odvětví, možná 

řešení a odpovědi na všechny problémy a otázky lidstva. Taková studnice vědění je 

zároveň ale slabinou internetu. Nezměrné množství informací, které neprocházejí žádným 

filtrem, kontrolou či ověřením, z internetu dělá nekonečný oceán informací, ve kterém je 

těžké se nejen neztratit, ale také najít pravdu a relevantní informace. 

 

Děti a dospívající jsou skupina, která je k rizikům více náchylná, a proto je potřeba naučit 

je s tímto mocným nástrojem zacházet (Livingstone, Helsper, 2008; Livingstone a kol., 

2011). Při užívání internetu den co den přicházejí do kontaktu se zábavným, užitečným 

a poučným obsahem, stejně jako s tím nebezpečným a rizikovým. Mezi nejčastěji 

zmiňované nástrahy internetu patří nevyžádaný kontakt s cizí osobou, sexualizovaný 

obsah, násilný obsah nebo kyberšikana (Livingstone, Helsper, 2008). Dalším častým 
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rizikem je neschopnost dětí rozlišit, co je v médiích fakt a co fikce (Mander, 2000), 

neschopnost vnímání odpovědnosti za jednání v kyberprostoru (Kubalová, 2021), 

závislost na internetu (Eckertová, Dočekal, 2013), ztráta schopnosti nebo sebevědomí 

socializovat se a obstát v reálném životě (Kubalová, 2021), a mnoho dalšího. 

 

Média mají vliv účinně vstupovat do procesu socializace. Jsou součástí každodenního 

světa a neodmyslitelnou součástí společnosti, včetně rodiny, kde vstupují do všech oblastí 

fungování, jak negativně, tak pozitivně. Nesmí se zapomínat na to, že každý rodič vědomě 

či nevědomě mediálně vychovává své děti (Sloboda, 2013). Dnešní děti s internetem 

a jinými digitálními technologiemi vyrostly a Prensky je tak nazývá digital natives, 

digitální domorodci. Na rozdíl od svých rodičů, digital immigrants, digitálních imigrantů, 

podle něj považují tyto technologie za přirozenou součást života. Naopak rodiče jsou ti, 

kterým se svět postupně proměňuje a digitalizuje, musejí novým médiím přivykat a učit 

se nimi zacházet, což není vždy snadné (Prensky, 2001). Děti tedy často ovládají 

technologie lépe a ocitají se tak v neobvyklé roli učitelů svých rodičů. Tento jev nazývá 

Livingstonová a Boberová (2005) „efekt obrácené socializace” (reverse socialization). 

 

S příchodem internetu se proměnil chod rodinné domácnosti. Centrum zábavy, které bylo 

dříve u televize, kde se scházela celá rodina, se přesunulo do „dětských pokojíčků“. Jak 

popisuje Livingstonová (2007), vznikla takzvaná bedroom culture, neboli „kultura 

dětského pokoje”, kdy má každý člen rodiny individualizované médium jako svůj telefon, 

počítač, tablet a další. Dětský pokoj, a domov obecně, se pro děti stal místem, kde tráví 

mnohem více času než před příchodem těchto technologií, protože tam nacházejí zdroj 

zábavy, „kamarády“ a útočiště (Livingstone, 2007). A když už někdy domov opouští, 

jsou díky mobilním datům mnohem nezávislejší a autonomnější, než byly kdy dříve. 
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České děti na internetu 

Dle průzkumu Českého statistického úřadu, který byl proveden v roce 2020, a tudíž bere 

v potaz pandemickou situaci, vyšlo najevo, že 15 % dětí tráví denně na počítači 

minimálně pět hodin denně (ČSÚ, 2021). Podrobně se tím, jak jsou na tom děti v Evropě 

s užíváním internetu, se zabývá už více než 15 let projekt EU Kids Online, který je jedním 

z nejcennějších zdrojů informací pro tuto oblast zkoumání.1 

Podle výsledků výzkum EU Kids Online z let 2017/18 se k internetu připojuje denně 84 

% dětí a dospívajících přes mobilní telefon a 45 % přes počítač. A téměř třetina 

respondentů je na internetu „skoro pořád”. Rozdíly můžeme pozorovat mezi pohlavími. 

Dívky se denně připojují přes počítač v 31 % případů a chlapci v 57 %. Naopak přes 

telefon se připojuje víc děvčat (85 %) než chlapců (82 %). (Bedrošová a kol., 2018) Tento 

rozdíl v používání počítače přičítá autorka on-line hrám, které se častěji hrají právě na 

počítači a statisticky jsou populárnější u chlapců. Naopak dívky se věnují častěji 

interakcím přes sociální sítě, užívání přes mobilní internet (Berdošová a kol., 2018). 

 

Nejčastěji u nás děti a dospívající užívají internet k zábavě formou her, sledování videí 

a fotek a dalších příspěvků na sociálních sítích, ke komunikaci s vrstevníky, rodinou, 

školou a jinými zájmovými skupinami a k vyhledávání informací (Helsper a kol., 2013). 

 

Sociální sítě vévodí internetu, používá je u nás denně 70 % dětí a dospívajících 

(Bedrošová a kol., 2018). Propojení a komunikace dětí a dospívajících s jejich vrstevníky 

je nutnou součástí socializace a budování sociální identity. Komunikace ale neprobíhá 

 

 

 
 

 

1 Projekt EU Kids Online byl poprvé realizován mezi lety 2006 až 2009 pod vedení vědkyně Sonii 

Livingstonové. Tento projekt byl součástí programu Evropské komise a Programu bezpečnějšího internetu. 

Od roku 2006 byly shromažďovány a vyhodnocovány dostupné evropské studie na téma dětského 

a rodinného užívání internetu a online technologií. Autoři se snažili najít mezery a souvislosti mezi daty, 

a porozumět kontextům. Následně byly porovnávány výsledky jednotlivých evropských zemí, vytyčena 

hlavní pojítka, souvislosti a vzorce, a definována bezpečnostní rizika internetu. Na základě nasbíraných 

informací byl proveden mezinárodní výzkum ve 25 členských zemích EU. Výsledkem výzkumu byla 

zpráva Risk and Safety on the Internet: The perspective of European children, která pojednávala o rizicích 

internetu pro dětskou část populace a měla za cíl podpořit šíření bezpečnějšího internetu a rozšířit znalost 

o rizikových faktorech a bezpečných postupech jak pro děti, tak pro rodiče (Livingstone a kol., 2011). Na 

původní projekt navázalo mnoho dalších výzkumů, včetně toho let 2017-2018, EU Kids Online IV 

v České republice. Opět se jednalo o online aktivity dětí a rizika kyberprostoru. Data pocházejí od 2825 

dětí a dospívajících ve věku 9-17 let, kteří používají internet (což je přes 99 % dětí v tomto věku ve školách) 

(Bedrošová a kol., 2018). 
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pouze v kruzích známých lidí a děti se často a jednoduše dostanou do kontaktu s cizí 

osobou, která nemusí, ale může být nebezpečná (Bedrošová a kol., 2018). 

 

Expert na bezpečnost dětí na internetu Daniel Dočekal upozorňuje, že ačkoli je Facebook 

oficiálně povolen až od 13 let, děti se tam objevují už, když jim je 9, protože stačí pouze 

vyplnit kýžený rok narození. Společnost Facebook tvrdí, že měsíčně maže stovky tisíc 

dětských účtů, které jsou ale vzápětí znovu založené. Na sexuální predátory a podvodníky 

mohou děti narazit i na diskusních fórech, v on-line hrách a na dalších platformách 

(Pavlíček, 2018). 

 

 

 

2. Kyberprostor a jeho specifika 
 
Tato kapitola pojednává o základních charakteristikách internetu jako virtuálního 

prostoru. Autorka uvádí specifika kyberprostoru dle Sulera (2005), a doplňuje specifiky 

současného mediálního prostředí dle Jenkinse (2009). Pro pochopení příčin rizik na 

internetu, kterým se autorka zabývá v následující kapitole, je nutné znát jeho základní 

rysy. 

 

Internet je virtuální prostor, tvořený počítači a jeho sítěmi, kterému se říká kyberprostor. 

Kyberprostor má specifické rysy, jako například otevřenost a interaktivitu. Je to prostor, 

kde mohou uživatelé komunikovat, diskutovat, sdílet data, hrát, bavit se, obchodovat. 

A to všechno s možností anonymity, která dává prostor velkým možnostem, ale 

i nezodpovědnému chování (Janssen, 2019). 

 

Dle Sulera (2005) kyberprostor způsobuje omezenou percepci, protože je založený čistě 

na textu. Nemůžeme přenášet veškeré vjemy, jako je například dotek, chuť nebo vůně, 

a to, co přenést možné je, obraz a zvuk, je zkreslený nedokonalý odraz reality. Tím, že je 

vše v podstatě textové, každý uživatel se může prezentovat, jakkoliv ho napadne, a jeho 

identitu nelze snadno ověřit. To navazuje na již zmiňovanou anonymitu, která umožňuje 

flexibilitu identit. Uživatel může mít mnoho „tváří“ a vystupovat a jednat jinak, než by 

činil v reálném životě. To má samozřejmě i své kladné stránky, jako například možnost 

diskuse o věcech, které jsou jinak pro osobu intimní, citlivé nebo tabu. Na druhou stranu 

je to lehce zneužitelné postavení, které se může stát i nebezpečným nástrojem. Lidé 



10  

mohou pod falešnou identitou ubližovat, šikanovat, obtěžovat, vydírat nebo podvádět či 

okrádat jiné uživatele. V tomto případě jsou nejsnadnější „kořistí” děti a mladiství, kteří 

nejsou dostatečně obeznámeni s nástrahami virtuálního světa, ale zároveň jsou již od 

útlého věku frekventovanými uživateli sociálních sítí, kde k těmto propojením často 

dochází. Tato flexibilita identit se dá uplatnit i při navození snových a změněných stavů 

tím, že v kyberprostoru mohou „být kýmkoliv, dělat cokoliv“, plnit si sny a tajná přání. 

Mohou se ponořovat do svých fantazií skrze hry, komunikace, role a vytrhávat se tak ze 

svých reálných životů (Suler, 2005). 

 

Suler (2005) také vyzdvihuje další unikátnost kyberprostoru, a to je rovnost statusu. 

Uživatelé mají stejné příležitosti nezávislé na pohlaví, vzdělání, rase, víře a jediné 

omezení je technika a komunikační schopnost. 

 

Kyberprostor stírá i časové a geografické rozdíly. Tento transcendentální prostor 

umožňuje komunikovat kdykoliv, odkudkoliv a s kýmkoli. Zároveň mají uživatelé 

možnost takto komunikovat s více lidmi najednou, bez jejich vědomí, vyhledávat další 

a navazovat s nimi další, virtuální, vztahy. To Suler nazývá sociální mnohočetnost. 

A posledním specifikem, které autor uvádí, je možnost záznamu a uchovávání aktivit, 

které jsou ukládané a zaznamenávané. Což může být opět praktické, ale i omezující 

(Suler, 2005). 

 

Jenkins (2009), taktéž zabývající se specifiky současného mediálního prostředí a navíc 

tím, jak by se to mělo promítat do vzdělávání dětí a dospívajících píše, že cílem by mělo 

být povzbudit mládež k rozvoji dovedností, znalostí, etických rámců a sebevědomí 

potřebných k tomu, aby byli plnohodnotnými účastníky současné kultury. Mnoho 

mladých lidí je již součástí tohoto procesu prostřednictvím afiliací - členství v on-line 

komunitách jako je například Facebook, expresí - vytvářením nových kreativních forem, 

kolaborací při řešení problémů-spolupráce v týmu, sdílení znalostí, například vytváření 

Wikipedie, a cirkulací - formování toku médií, například blogováním nebo tvořením 

podcastů. Tyto aktivity obsahují příležitosti pro učení, tvůrčí vyjádření, občanskou 

angažovanost, politický empowerment a ekonomický pokrok. 
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3. Rizika internetu pro děti 
 
Následující text navazuje na specifika kyberprostoru výše a popisuje možná rizika, která 

v něm dětem hrozí. Kapitola obsahuje několik podkapitol, které popisují pro děti nejvíce 

rizikové fenomény na internetu dle výčtu projektu E-bezpečí.cz (www.e-bezpeci.cz). To 

je pro zkoumání této práce velmi důležité, jelikož to může pomoci pochopit odlišné 

přístupy rodičů k mediální výchově v rodině a porozumět jejich volbě nástroje kontroly. 

 

Dnešní děti přicházejí do kontaktu s médii už od raného dětství a ta mají na ně 

nepochybně značný vliv. Podle Mandera (2000) je důležité mít na paměti, že je jejich 

přirozená tendence propojovat virtuální internetový svět s tím reálným a že jejich 

schopnost kriticky nahlížet na mediální obsah je zatím v plenkách. Pro mladší děti není 

snadné rozlišit fakta a fikci v mediálních obsazích a schopnost je odlišit začínají mít až 

ve středním školním věku, kdy se jim začíná rozvíjet kritické myšlení. Nicméně mediální 

obsahy dále dítě silně ovlivňují, formují jeho očekávání a deformují realitu (Mander, 

2000). Je proto absolutně nezbytné, aby dítě mělo nejen pasivní dohled, ale aby mu byla 

věnována dostatečná pozornost, aktivní výchova a diskuse. 

 

Proto, aby dítě dokázalo maximálně využít všechen potenciál internetu, dokázalo s ním 

správně a efektivně operovat, selektovat a ověřovat informace, bezpečně se na něm 

pohybovat a těžit z jeho předností, je nutné ho tomu také naučit. Pro děti je již v dnešní 

době přístup k internetu nezbytný pro účely studia, ale i jako klíčový nástroj socializace 

a kultivace (Dubow, Huesmann , Greenwood, 2007). 

 

Hlavní problém a riziko internetu je téměř neomezený, necenzurovaný a nemoderovaný 

obsah, s kterým mohou přijít jednoduše do kontaktu i děti. Autoři Trampota a Klimeš 

(2005) popisují, jak rozdílné účinky mají média na děti a dospělé. U–dospělých je vliv na 

emoce a jednání krátkodobý, kdežto pro dítě se vytváří modely na celý život. 

 

Podle výzkumu EU Kids Online se 36 % dětí a dospívajících setkalo na internetu s něčím, 

co je rozhodilo nebo jim to bylo nepříjemné, 57 % si o tom povídalo s kamarády, ale 

pouze 28 % s rodiči. Mladší děti se s těmito zážitky svěřovaly více než starší, kteří dávají 

přednost kamarádům (Bedrošová a kol, 2018). Je tedy jasné, že dítě potřebuje oporu 

a dohled rodiče, ale je nezbytné mu i důvěřovat. 
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Jakým obsahům bude dítě vystavováno, nebo jaké bude konzumovat, formuje jeho 

emoční vnímání a ovlivňuje jeho jednání. Při dlouhodobém vystavení násilí, zločinu, 

vulgaritě a jiným může docházet ke znecitlivění, posunutí emočního vnímání anebo také 

nápodobě jednání (Vyhnálek, 2005). Výše zmíněné jevy se dětem mohou začít jevit 

normální a běžné i v reálném životě. 

 

Mezi odborníky panují ale i názory, že média takto silné a determinační účinky na děti 

nemají. Jak píší Trampota a Klimeš (2005), tito vědci například tvrdí, že vliv na děti je 

minimální a že konkrétní mediální obsahy pouze posilují existující návyky a názory 

a ovlivňují jen ty, kteří na věc nemají jasný názor, nebo ty, kteří pochází z horších 

socioekonomických podmínek a věnují tak médiím nadměrnou pozornost. 

 

V následující části popíše autorka současná největší rizika užívání internetu pro děti 

a dospívající, vycházející z výčtu projektu E-bezpečí.cz (www.e-bezpeci.cz). Rizikové 

fenomény jako je kyberšikana, sexuálně explicitní obsah, digitální závislost, frustrace 

a další blíže popíše, a doplní o výsledky relevantních studií. 

 

. 

3.1 Kyberšikana a příbuzné jevy 

Kyberšikana je speciální forma šikany, která probíhá ve virtuálním prostředí. Pro 

ponížení, pronásledování, ublížení, provokaci, vydírání nebo zesměšnění se v tomto 

případě využívají mobilní telefony, internet a jiné komunikační technologie. 

Kyberprostor je díky své anonymitě pro pachatele ideálním prostředím, které mu 

umožňuje se skrývat pod falešnou identitou nebo je měnit a mít tak pocit naprostého 

neomezení a imunity (Hulanová, 2012). 

 

Šikana v kyberprostoru má mnohem více forem a možností než ta klasická, v reálném 

světě, a zároveň je hranice kyberšikany a legrace velmi tenká. Má specifické rysy nejen 

kvůli anonymitě, ale také v důsledku „všudypřítomnosti“ a neviditelnosti. Virtuální svět 

nemá časové ani geografické hranice a šikana může probíhat bez absolutního povšimnutí 

okolí. Existuje nespočet způsobů, jaké může agresor proti své oběti použít, a hlavně se 

může „skrývat“ za kýmkoliv a být kdekoliv, což umocňuje strach a napětí, které oběť 

prožívá. Nejčastěji má podobu zneužití získaných informací, zpráv, fotografií či videí tím, 

že je pachatel pro zesměšnění a ponížení zveřejní na sociálních sítích nebo jiných 

komunikačních kanálech. Může to být vytváření falešných profilů, webů, inzerátů 
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jménem oběti, v poslední době i fotomontáže, včetně pornografických (Eckertová, 

Dočekal, 2013). 

 

Podle EU Kids Online (Bedrošová a kol., 2018) se v posledním roce 15 % dětí stalo na 

internetu obětí agrese a 8 % se to děje alespoň jednou za měsíc. Mezi nejčastější formy 

on-line agrese byly nepříjemné, vulgární nebo ponižující zprávy, ze kterých byly, podle 

výsledků výzkumu, více rozhozené dívky než chlapci. 8 % z dětí bylo někdy v roli on- 

line agresora, a 4 % to udělala alespoň jednou měsíčně. 

 

Jedním z druhů kyberšikany je kybergrooming, což je manipulativní jednání, spočívající 

ve vylákání oběti pod falešnou záminkou na schůzku za účelem sexuálního zneužití. 

(Hulanová, 2012). To souvisí s jedním z největších rizik internetu, kontaktem s cizí 

osobou (viz 3.2). 

 

Dalším negativním fenoménem kyberšikany, založeném na pobavení se fyzickými útoky, 

je takzvaný Happy Slapping. Jde o natáčení násilných nebo sexuálních útoků a jeho 

streamování nebo následné zveřejnění na internetu za účelem šokovat a pobavit 

(Eckertová, Dočekal, 2013). 

 

Důležité je zmínit i kyberstalking, což je „pronásledování“ oběti neustálou 

jednostrannou interakcí, která se často stupňuje a působí oběti strach a stres. Pachatel 

svou oběť opakovaně a nevyžádaně kontaktuje, volá, píše či jinak omezuje, obtěžuje 

a narušuje soukromí (Eckertová, Dočekal, 2013). 

 

V době koronavirové pandemie, kdy dětí tráví na počítači i 8 hodin denně, zesílila 

digitální ostrakizace. Při té je jedinec za trest, nebo i bezdůvodně, vyloučený z „on-line 

kolektivu“ například vyřazením ze skupinového chatu (Kubalová, 2021). 

 
Součástí kyberšikany, ale i dalších výše popsaných jevů, je nebezpečí zneužití osobních 

dat a ohrožení soukromí. EU Kids Online ukázalo, že 21 % dětí se setkalo s tím, že se 

jim někdo „naboural” do počítače pomocí viru, 9 % dětí někdo odcizil účet nebo zneužil 

heslo, 7 % dětí uznalo, že byly jejich osobní údaje využity tak, že jim to bylo nepříjemné 

(Berdošová a kol., 2018). 

 

Děti na sociálních sítích sdílejí mnoho informací a obsahu, který může být snadno použit 

proti nim. Dle výsledků výzkumu Sexting a rizikové seznamování českých dětí 
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v prostředí internetu (Kopecký, Szotkowski, 2017) skoro 90 % dětí sdílí své celé jméno 

a příjmení a přes 60 % svoje fotografie. Přibližně stejný počet sdílí svou e-mailovou 

adresu a přes 20 % z nich i svoje telefonní číslo (Kopecký, Szotkowski, 2017). Je proto 

důležité, aby rodiče dětem pečlivě vysvětlovali rizika, dohlíželi na sdílení jejich osobních 

dat a také jim v tomto ohledu šli příkladem. 

 

 

3.2. Sexuálně explicitní obsah a příbuzné jevy 

Další částí kyberprostoru, kde děti čelí zkreslenému obrazu reality, ale i nebezpečí, je 

sexuálně explicitní obsah a jevy s ním spojené. 

 

Pornografie, která je velmi jednoduše on-line dostupná pro každého včetně dětí, může 

mít za následek zkreslení reality, posun emočního vnímání sexu, případně pokus 

o nápodobu chování. Klasická mainstreamová pornografie často poskytuje nejen nereálný 

obraz   sexu,   oproštěný   od   lásky,   emocí   a respektu,   ale   nezřídkakdy   zobrazuje 

i ponižování, násilí (zejména vůči ženám), a trestné činy (Malíková, 2012). Tento obsah 

nepodléhá téměř žádné moderaci a stává se tak velkým rizikem pro jednotlivce i celou 

společnost. Jak píše Muller (2014), když přijde dítě do kontaktu se sexuálně explicitním 

obsahem, vnímá ho jako skutečnost. Sledování pornografie zvyšuje riziko sexuální 

deviace o 31 %, a přibližně o 20 % riziko trestných činů nebo navazování nezdravých 

intimních vztahů. (Manning, 2005, in Muller, 2014). Absence vzdělávání mladistvých 

nejen v mediální, ale v tomto případě i sexuální výchově, přispívá k vytváření falešného 

obrazu sexu, nereálných představ a očekávání, jejichž nenaplnění může vyústit ve 

frustraci a zklamání (viz 3.4), nebo závažnější problémy jako násilné chování, zvýšený 

výskyt těhotenství nezletilých nebo přenosů pohlavních chorob (Szotkowski, Kopecký, 

2013). 

 

Podle výsledků EU Kids Online 29 % dětí a dospívajících přišlo do kontaktu se sexuálně 

explicitním obsahem měsíčně alespoň jednou. 35 % dětí   a dospívajících obdrželo 

v posledním roce zprávu se sexuální tematikou, 25 % uvedlo, že po nich někdo chtěl 

intimní informace, a 10 % v posledním roce sami něco sexuálního poslali nebo 

publikovali (Bedrošová a kol., 2018). 

 

Častým fenoménem je i sexting, což je komunikace a sdílení vlastního obsahu se sexuální 

tematikou prostřednictvím komunikačních technologií (Eckertová, Dočekal, 2013). Hrozí 
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při něm únik a zneužití citlivých intimních obsahů, jejich zveřejnění, nebo použití jako 

nástroj na vydírání či manipulaci. Mimo sexuální predátory, pedofily, vrstevníky, se může 

často jednat o pomstu bývalých partnerů a partnerek. 

 

Podle výsledků výzkumu Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity 

Palackého každý šestý teenager sdílí vlastní intimní materiály na internetu se svými 

přáteli i neznámými osobami a je i čím dál častější, že je dítě těmito materiály vydíráno 

a nuceno k osobnímu setkání (viz kybergrooming). Nejen že těchto 15 % dětí dobrovolně 

šíří obsah, ale také ho dobrovolně, ale i nedobrovolně obdržují. 40 % dětí potvrdilo, že se 

dostalo do kontaktu s intimním materiálem od jiné osoby. Výzkum také ukázal, že většina 

z dětí by se s neznámým člověkem bez problému setkala osobně (Kopecký, Szotkowski, 

2017). 

 

Další riziko je kontakt s neznámou osobou. Podle EU Kids Online (Berdošová a kol., 

2018) celých 49 % dětí nebo dospívajících bylo na internetu v kontaktu s neznámou 

osobou a 23 % z nich se s tou osobou potkalo osobně. Pozitivní je, že tento výzkum 

ukázal, že většina dětí hodnotila tato setkání pozitivně, pouze 2 % se cítily nepříjemně 

nebo byly rozhozené. Tato setkání byla v 67 % případů s člověkem podobného věku a 7 

% s dospělou osobou. Výsledky výzkumu Nebezpečí internetové komunikace IV z roku 

2013 ukázaly ale dramatičtější čísla. Přes 50 % dětí komunikuje na internetu s někým, 

koho nezná osobně, 36 % by přijalo pozvání na schůzku a z toho 15 % by to neřeklo 

rodičům ani kamarádům. Dokonce necelá polovina z respondovaných dětí potvrdila, že 

už schůzku s osobou, kterou znaly jen z internetu, absolvovala. Sice 60 % dětí považuje 

komunikaci s neznámými lidmi za riskantní a osobní schůzku s nimi považuje za 

nebezpečnou skoro 80 % dětí, ale stejně by na ni ve finále 55 % dětí šlo (Szotkowski, 

Kopecký, 2013). 

 

Nebezpečí kontaktu s cizí osobou, konkrétně se sexuálními predátory, ukazuje dokument 

V Síti (2020) autorů Barbory Chalupové a Víta Klusáka. Tento snímek vzbudil u českého 

publika velkou pozornost, otevřel Pandořinu skřínku a nastartoval velmi potřebnou 

společenskou diskusi o rizicích a nástrahách internetu pro děti. 

 

Dokument pracoval s třemi zletilými herečkami mladistvého vzhledu, vydávajícími se na 

internetu za dvanáctileté dívky. Během deseti dnů natáčení registrovaly 2500 

potenciálních sexuálních predátorů, kteří si byli vědomi jejich věku, ale od komunikace 
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je to neodradilo. Dokonce pod dohledem ochranky a skrytých kamer došlo k několika 

osobním setkáním dívek s predátory (viz kybergrooming). V Síti mapuje, s čím se děti ve 

věku 11-13 let potýkají na internetu a jaká nebezpečí jim reálně hrozí. Predátoři využívají 

falešné identity, nejčastěji dětské, aby se k dítěti snáze dostali, získávají si jejich důvěru, 

vylákají z nich sexuální obsah, který pak používají jako nástroj pro vydírání buď za 

účelem obdržení dalšího obsahu, nebo dokonce osobního setkání (Česká televize, 2020). 

 
Podle specialisty na internetovou bezpečnost Martina Kožíška mají sexuální predátoři 

sice stále podobné postupy, ale mění se jejich věk – často je útočníkům klidně i 12 let. 

Děti jednají často surově a brutálně, což souvisí s neschopností vnímat vážnost 

a odpovědnost za své chování na internetu (Kubalová, 2021). 

 

3.3 Digitální závislost 

Závislost na internetu, sociálních sítích a hrách se nazývá netománie a ačkoliv to není 

diagnostikovaná psychická nemoc, dá se na ni nahlížet podobně jako na jakoukoliv jinou 

závislost (Eckertová, Dočekal, 2013). Uživatelé unikají do virtuálního světa, kde se 

mohou odreagovat, komunikovat, bavit se, nebo se chovat a vystupovat podle svých přání 

a ideálů. Takový pocit svobody a odpoutání se od starostí všedních dní a reálného světa 

je velmi lákavý a také návykový. 

 

Nejčastěji se to dá pozorovat na hrách, které jsou vytvořeny přesně za tímto účelem. 

Hráči jsou vystavováni situacím, které je popohánějí a provokují jejich zvědavost a touhu 

hrát dál. Některé hry jsou dokonce záměrně nekonečné, kdy uživatel nikdy nemůže 

dosáhnout cíle. Světová zdravotnická organizace (WHO) uznala závislost na hraní 

počítačových her za psychickou poruchu, ale opravdu závislých hráčů je kolem 10 %. 

Vědkyně Michaela Slussareff sice potvrzuje rizikovost počítačových her, nicméně 

uznává, že zejména v době pandemie nahrazují dětem nezbytný sociální kontakt, který 

jim přirozeně chybí. A podobně jako u jiných závislostí jsou limity individuální. 

Nedoporučuje rodičům zakazování hraní her nebo velké omezování právě proto, že to pro 

ně může být v době izolace velkou berličkou v překonání samoty. Důležité jsou podle 

Slussareff naopak zdravé návyky, kdy se užívání technologií prokládá pravidelnými 

přestávkami, pobytem na čerstvém vzduchu, pohybem a jinými aktivitami. Rodiče by 

měli mít přehled o tom, kolik dítě hraním her tráví, a vědět, jak k hraní dítě přistupuje. 

Měli by se pravidelně zajímat o to, co se na obrazovce (i za ní) odehrává, s kým dítě 
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komunikuje, jak se při tom cítí, a přitom sledovat a detekovat možná rizika. Není potřeba 

hraní zakazovat, protože při správném mindsetu a pravidlech může být i přínosem. Hraní 

her totiž může prohlubovat sociální kontakty, podporovat dobrou náladu a rozvíjet 

vizuální koordinaci a koncentraci (Krawiecová, 2020). 

 

Další závislostí, ve které se najde širší spektrum uživatelů, je závislost na sociálních 

sítích, tamních interakcích, aktivitě, sledování, scrollování nebo chatování. Sociální sítě 

snadno a rychle navozují takzvaný FOMO (v anglickém originále fear of missing out), 

druh behaviorální závislosti, při které má uživatel každou chvíli, kdy není připojený, 

pocit, že mu něco uniká, že o něco přichází (Kopecký, 2017). Závislost často vzniká i na 

afirmacích od jiných uživatelů, na počtu „lajků”, sdílení, sledujících, na sdílení 

a dokumentaci svého života, natáčení a zveřejňování příspěvků. 

 

Technologie jsou vytvořené tak, aby se k nim uživatelé měli tendenci vracet, tudíž jsou 

návykové (Eckertová, Dočekal, 2013). Pokud není v rodině nastavený režim a správná 

digitální hygiena, děti jsou silně náchylné k tomu se stát na digitálních technologiích 

závislé (Hýbnerová, 2012). Doktor Vladimír Kmoch z Institutu neuropsychiatrické péče 

tvrdí, že závislost na digitálních technologiích trápí více než 50 % pacientů na dětské 

adiktologii a její léčba trvá měsíce až roky. Ve výzkumu Šmahela a kolektivu (2009) 

vyšlo najevo, že dospívající ve věku 12-15 let vykazují znaky závislosti na internetu až 

ve 23 % případů, přičemž převažují muži. Autoři to odůvodňuji tím, že právě muži více 

konzumují silně návykové obsahy jako on-line hry nebo porno stránky, a zároveň se i více 

zajímají o techniku a informatiku. 

 

Problém často detekují rodiče, když v domácnosti nebo škole začne docházet k častějším 

konfliktům, dítě je podrážděné, unavené nebo má potíže se spánkem. Doktor Vladimír 

Kmoch popisuje, že závislost na technologiích způsobuje pokles koncentrace, empatie, 

nárůst obezity, ale dokonce i narcizaci populace až digitální demenci. Doporučuje jasný 

režim užívání technologií, zajištění digitální hygieny a ochranu spánku dětí, například 

zavedením digitální večerky (jako je rituál vypnutí wi-fi). Zároveň je podle Kmocha 

dobré využít dostupných nástrojů na ochranu a prevenci. Nabádá k využití aplikací pro 

rodičovskou kontrolu, využití softwarových zámků, programů na blokaci nevhodných 

obsahů nebo specifických webů (Kmoch, 2019). 
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3.4 Frustrace 

Dalším silně negativním vlivem, který nezažívají pouze děti, ale i dospělí, je frustrace. Ta 

může vzniknout z mnoha důvodů a velmi snadno. Děti jsou navíc znevýhodněny tím, že 

jsou v intenzivním období růstu, dospívání a objevování a samy sebe teprve začínají 

hledat, stejně jako svoji komunitu a svoji roli v ní (Dunovský, 1999). On-line interakcím 

tak přikládají velkou váhu a jako uživatelé internetu jsou zranitelnou skupinou (Laursen, 

Hartl, 2013). 

 

„Nejlepší” podhoubí poskytují sociální sítě, které nám dovolují reprezentovat realitu 

přesně takovou, jakou ji chceme mít, ale stejně na výběr má kterýkoli jiný uživatel (Suler, 

2005). V důsledku jsme všichni vystaveni zkreslené realitě, která není často ani odrazem 

skutečnosti, ale konzumenti, a děti speciálně, ji mohou za opravdovou realitu považovat. 

Jedním z největších rizik pro děti je právě neschopnost rozlišit, co je reálné a co fiktivní 

(Mander, 2000). V této kyber realitě se jim tak všechno a všichni mohou zdát lepší, 

zábavnější, úspěšnější nebo krásnější, což v nich může vyvolávat pocity nejistoty, úzkosti 

či nižšího sebevědomí. Frustrace může vzniknout i z neopravdovosti virtuálních 

přátelství, z pocitu samoty v reálném životě a neschopnosti komunikovat a seznamovat 

se tváří v tvář. Podle Martina Kožíška, specialisty na internetovou bezpečnost, vyrůstá 

takzvaná bezdotyková generace. To znamená děti, které výborně zvládají on-line 

komunikaci, ale v osobních interakcích v reálném světě tápají, a necítí se v ní ani 

sebevědomě (Kubalová, 2021). Frustrace také může vzniknout z přesycení informacemi, 

protože dojem nevyčerpatelnosti zdrojů a nekonečnosti možností může být pro člověka 

paralyzující (Brychtová, 2009). 
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4. Mediální výchova jako prevence 

 
Ze všech popsaných rizik a nástrah internetu je evidentní, že je potřeba se tomuto tématu 

intenzivně věnovat a pokusit se nebezpečí předcházet. Jelikož dnešní rodiče, na rozdíl od 

svých dětí, s technologiemi nevyrostli, mají „vstup do odvětví“ značně ztížený. Musí se 

v oboru sebevzdělávat, což není vůbec snadné, nemluvě o udržení kroku s bleskovým 

vývojem digitálních technologií. Nicméně je opravdu důležité, aby se dětem dostávalo 

pozornosti a vzdělání zejména od nich, aby se riziko ohrožení snížilo na minimum. Za 

prevenci se dá dle autorky práce považovat mediální výchova jako celek. Pokud budou 

děti mediálně gramotné, budou s internetem umět bezpečně zacházet, předcházet rizikům 

a minimalizovat působení negativních jevů. Naopak pak pro ně bude užitečným 

nástrojem, který budou moci používat ve svůj prospěch, vzdělávat se, realizovat, pracovat 

i bavit se. 

 
Mezi základní rady dlouhodobě patří apel na komunikaci v rodině a pěstování důvěry. 

Daniel Dočekal ve své knize Dítě v síti (2019) odrazuje od zákazů a naopak vyzdvihuje 

potřebnost důvěry mezi dítětem a rodičem. Rodiče mají mít přehled o tom, co dítě na 

internetu dělá, s kým komunikuje a co ho zajímá, ale hlavně by měli mít vzájemnou 

důvěru, aby pravděpodobnost, že se dítě případně svěří s nějakým problémem, byla co 

nejvyšší. I z důvodu, že jedna z nejčastějších výhrůžek predátorů je, že „to řeknou tátovi 

nebo mámě“, což dítě vyděsí, vydírání podlehne a udělá, co se po něm chce. Když ale 

bude vědět, že mu nehrozí trest, spíš se rodiči svěří a predátorova se „zbraň” oslabí. 

 
Markéta Supa tvrdí, že je v mediální výchově důležité, jak rodiče přistupují k dětem: 

„Pokud je vnímáme jako zranitelné a lehce manipulovatelné, máme tendenci vnímat 

sociální média jako zlo. Naopak pokud považujeme děti za samostatnější, máme tendenci 

dát jim větší svobodu.” V obou případech je ale důležité s dítětem mluvit, zajímat se 

a ptát, spíš než zakazovat (Výborná, 2019). 

 
Prevencí mohou být také technologické nástroje, jako jsou rodičovské zámky nebo 

softwary na kontrolu aktivity a filtraci nevhodného obsahu, které jsou doporučovány 

odborníky, jako je například Kožíšek, zejména pro děti nižšího věku, a u starších je podle 

něj lepší pěstovat důvěru. Tento nástroj může být velmi účinný, ale také může napáchat 

mnoho škod, co se týče důvěry mezi dětmi a rodiči. 
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Eckertová a Dočekal (2013) upozorňují na omezenou účinnost těchto nástrojů, které jsou 

efektivní jen do určitého věku, a naproti tomu vyzdvihují důležitost důvěry mezi rodičem 

a dítětem. Výzkum z roku 2018 ukázal, že u nás filtruje obsah svým dětem pouze 15 % 

rodičů (Kopecký, Szotkowski, 2018). 

 

Pomoc rodičům i dětem 

 
Dovednosti a znalosti týkající se „internetového rodičovství” jsou ovlivněny mimo jiné 

i socioekonomickými podmínkami a zejména ekonomicky znevýhodněné rodiny mají 

digitální generační propast mezi rodiči a dětmi velmi významnou (Clark, 2009). 

Programy mediálního vzdělávání by tedy měly rodičům, zejména těm znevýhodněným, 

nabízet příležitosti naučit se používat internet, aby lépe porozuměli tomu, jak se děti 

zapojují do on-line aktivit, naučit je si osvojit efektivní výchovné styly, včetně 

technologických nástrojů, jako jsou monitorovací a filtrační softwary a aplikace 

(Livingstone, 2009). 

 

V Česku existuje několik projektů, které mohou rodiče využít pro „samostudium”. Na 

jejich webových stránkách nebo linkách se mohou poradit, načíst si informace, statistiky, 

zhlédnout vzdělávací videa a dozvědět se tak o aktualitách a novinkách ze světa internetu, 

ale i o nebezpečí a doporučených postupech. Mezi nejznámější patří projekt E-Bezpečí, 

Bezpečný internet.cz, Národní centrum bezpečnějšího internetu, Safer Internet CZ, 

Seznam se bezpečně, nebo Centrum bezpečnosti pro rodiče a děti od Google.cz (Kopecký 

& Szotkowski, 2018). A vzhledem k tomu, že vyšlo najevo, že dětí, které by se s nějakým 

kyber problémem svěřilo rodičům je menšina (Bedrošová a kol., 2018), mohou tyto 

organizace a projekty pomoci i jim. Existuje i Linka důvěry Dětského krizového centra, 

kde operátoři radí s problémy a odpovídají na otázky. Tato služba je opět dostupná jak 

dětem, tak rodičům, kteří jsou často vyzýváni konzultanty k intervenci, k zájmu o aktivitu 

dětí na internetu, a to i v případě starších dětí do věku 18 let, kdy už má mnoho rodičů 

pocit, že to už „není jejich problém“. Také je odrazují od trestání za chatování s cizími 

lidmi, sledování nevhodného obsahu a dalších, ale naopak jim doporučují uznat jejich 

dobrý krok se s něčím svěřit, dát jim pocit důvěry a bezpečí a snažit se situaci řešit 

společně (irozhlas.cz, 2019). 
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5. Mediální gramotnost 

V této kapitole bude věnován prostor představení mediální gramotnosti a jejímu 

definování z několika perspektiv. Toto téma je neopomenutelnou součástí zkoumání 

v oblasti mediální výchovy v rodině, protože právě mediální gramotnost rodičů může být 

determinantem toho, jaký nástroj či přístup zaujímají. V závěru kapitoly bude nastíněna 

oblast zkoumání mediální výchovy v rodině, která bude rozvedena v kapitole 6. 

 
Dnešní společnost je takzvaně medializovaná, což znamená, že je protkaná a spjatá 

s médii, jak těmi tradičními, jako je tisk, televize nebo rozhlas, tak i se síťovými. Čím dál 

větší množství aktivit od ekonomických, politických až po kulturní se odehrává právě 

skrze média, nyní zejména ta síťová. 

Média se stala hlavním nástrojem socializace, zastiňující v tomto směru školu i rodinu, 

a jejich vliv jak na jednotlivce, tak na celou společnost je velmi významný a stále sílící 

(Jirák, Wolák, 2007). 

 
Mediální obsahy mají různou povahu, a protože je většina z nich komerční, jejich 

primární účel je generování zisku, jsou vytvářeny s různými i potenciálně 

manipulativními záměry. S touto postupnou proměnou společnosti vznikla a rostla 

potřeba členů této společnosti médiím rozumět, vyhodnocovat je, kriticky na ně nahlížet, 

ale také je vytvářet a produkovat. Tato kompetence se nazývá mediální gramotnost. Vyšší 

mediální gramotnost mají profesionálové, ti, kdo obsah vytváří, jako novináři, redaktoři, 

editoři a podobně, dále ti, kteří média využívají k sebeprezentaci, jako jsou politici či 

inzerenti. Naopak nižší ji mají samotní uživatelé médií. Tato nerovnováha a obava 

z ovládnutí mediální komunikace elitami, médii či politiky na úkor jejich konzumentů 

vedla k zavedení mediální výchovy za účelem plošného zvyšování mediální gramotnosti 

jako nutné schopnosti pro fungování v soudobé společnosti. Ta se v pedagogice nazývá 

mediální výchova, a byla zařazena do českých školních osnov jako součást povinného 

kurikula v roce 2006 (Jirák, Wolák, 2007). 

 
Jenkins (2009) tvrdí, že na nové mediální gramotnosti je třeba pohlížet jako na sociální 

dovednosti, nikoli pouze na individualizovanou dovednost používanou k osobnímu 

vyjádření. Mediální gramotnost je předpoklad pro žití v dnešní společnosti a její úroveň 
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determinuje kvalitu života jedince i celé společnosti. Proto je v zájmu státu i nás všech 

soustavně pracovat na jejím zvyšování. 

Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „pro uplatnění 

jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty 

přicházející z médií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají významný 

vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života 

vůbec“ (Jeřábek, 2005, s. 101). 

 

5.1 Definování mediální gramotnosti 

Mediální gramotnost je zastřešující koncept, který má mnoho různých definic a pohledů, 

o kterých se vedou diskuse. Názory na to, co mediální gramotnost je a není, se různí, 

a ačkoli zůstává oblast otevřená změnám a nakloněná novým perspektivám, je pojem 

natolik široký, že se nedá vyzdvihnout jedna jediná definice (Koltay, 2011). 

 
Mezi široce rozšířenou definici patří ta Evropské komise, která zní:„mediální gramotnost 

se týká dovedností, znalostí   a porozumění,   které spotřebitelům umožňují   efektivní 

a bezpečné využívání médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět 

informovanou volbu, chápat povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře 

příležitostí, které nabízejí nové komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit 

sebe a své rodiny před škodlivým nebo urážlivým obsahem” (Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) z 10.3.2010). 

 

Německá mediální pedagogika v pojetí Bernda Schorba vysvětluje mediální gramotnost 

pomocí schématu trojúhelníku, kdy jednotlivé strany znamenají: 

 

a) znalosti o fungování mediálních technologií, 

b) povědomí o mediálním průmyslu a institucích, jaká je struktura a jak jsou obsahy 

propojené s mediálními společnostmi, a 

c) přehled v souvislostech médií a politiky, veřejného dění a historie, což jsou podle 

Schroba předpoklady k tomu s médii zacházet a správně je hodnotit (Sloboda, 2013). 

 
Autorka se v této práci ale opírá o definici Rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnázia, která mediální gramotnost definuje jako „soubor poznatků a dovedností, které 

člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, 
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dovoluje mu média využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty 

oblasti mediální produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit.“ (VÚP, 2007, 

s. 77). 

 

5.2 Mediální gramotnost v rodině 

Pro výzkum mediální výchovy je relevantní, jakou mediální gramotnost mají samotní 

rodiče, nebo jakou si myslí, že mají. U–mediální gramotnosti rodičů jsou směrodatné 

informace o tom, podle čeho či podle koho se v této oblasti rodiče řídí, jak smýšlí o svých 

schopnostech děti mediálně vzdělávat a vychovávat, anebo jakou víru vkládají v děti 

a jejich vypořádání se s obsahy (Sloboda, 2013). 

 
Na základě hloubkových rozhovorů s rodiči Sloboda (2013) identifikoval dvě důležité 

složky: schopnost rodiče vyhodnotit, co z mediálních obsahů je pro dítě dobré a co nikoli, 

a schopnost rozumět a ovládat média po technologické stránce, v čemž hraje silnou roli 

věk a gender rodiče. 

 
Z výzkumu vyšlo najevo, že nejen že čeští rodiče důvěru ve vlastní úsudek a kompetence 

mají, ale podobně smýšlí i o dětech. Dle Slobody si někteří dokonce myslí, že dítě má 

vyšší mediální gramotnost než oni sami a vypořádá se s médii bez většího zásahu z jejich 

strany. Tato mediálně   výchovná praktika nese název laissez-faire a spočívá právě 

v důvěře ve schopnosti dítěte se s médii a jeho výzvami vypořádat, bez asistence rodičů 

(Sloboda, 2013). 

 
Abychom mohli média užívat a využívat, je nutné rozumět jejich obsahu, to znamená mít 

určité mediální vzdělání a gramotnost. Jirák a Kopplová (2009) ji popisují jako 

systematické předávání poznatků o médiích školním, nebo mimo školním způsobem, jako 

jeden ze způsobů, jak dosáhnout mediální gramotnosti. 



24  

6. Mediální výchova v rodině 

Tato kapitola popisuje a odůvodňuje výběr konkrétní terminologie, a dále se podrobněji 

věnuje mediální výchově v rodině. V první podkapitole budou představeny nástroje 

mediální výchovy po vzoru Slobody (2013), a druhá podkapitola se bude věnovat 

rodičovským mediálně výchovným stylům. Na ty ve třetí podkapitole naváže autorka 

monitoringem, a jeho specifiky při kontrole on-line aktivity dětí. 

 
V první řadě autorka uvede na pravou míru terminologii, kterou bude ve své práci užívat. 

Téma této práce, mediální výchova v rodině, je v anglicky psaných publikacích vedeno 

jako parental mediation. Přímý překlad (rodičovská mediace) se uchytil i u několika 

autorů u nás, a tak lze narazit na práce, které tento termín užívají. Autorka v této práci 

bude ale používat český ekvivalent mediální výchova v rodině, který nese v našem 

kontextu stejný význam a shledává ho jako vhodnější pro české prostředí. Důvodem je 

například fakt, že termín mediace je již dlouho zaběhlý v psychologii, kde odkazuje na 

druh terapie. Naopak termín mediální výchova v rodině má v českém prostředí pevnou 

a jasnou pozici, a tak se ho autorka přidrží, podobně jako Sloboda (2013). 

 
Mareš a Čáp (2001) popsali mediální výchovu v rodině jako způsob nebo styl výchovy, 

který je odrazem komunikace mezi rodičem a dítětem, jejich emočními vztahy, 

očekáváním a požadavky, které má rodič na dítě. Roli také hraje to, jak rodiče vnímají 

kontrolu, a jak na všechny tyto věci reaguje samo dítě. 

 
Sloboda (2013, s. 44) definuje mediální výchovu v rodině jako „záměrné, tedy formální, 

socializační (výchovné a vzdělávací) působení rodičů, vycházejících z určitých 

pedagogických představ a potřeb, to znamená že za výchovnými aktivitami je jakýsi (i 

neuvědomovaný) pedagogický plán rodičů”. Tyto mediálně-výchovné aktivity jsou i přes 

svou záměrnost a vědomost součástí interakce v rodině a domácnosti, tedy i vyjednávání 

a diskuse mezi rodiči a dětmi, nikoli pouze jednosměrné působení rodičů na děti. 

 
Ve svém výzkumu autorka vychází z přístupu Sonii Livingstonové (2007), která se 

zaměřuje konkrétně na internet a další síťová média, vysvětluje mediální výchovu 

v rodině jako výchovné strategie vycházejících z hodnot, které rodiče zastávají, za účelem 
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minimalizace negativních vlivů internetu na dítě, snížení rizika nebezpečí, a zároveň 

snaha o maximalizaci benefitů, které pro ně může tento nástroj představovat. 

 
 

Každý rodič přistupuje k mediální výchově v rodině jinak, ale představy o tom, co je 

vhodné a co nikoli, jsou celosvětově sdílené. Za nevhodné se považuje zejména obsah 

zobrazující agresivní nebo násilné chování, nevhodné vzorce chování či jazyk, a nebo 

sexuální obsah. A sdílená snaha je i děti před těmito obsahy chránit (Sloboda, 2013). 

 

Šeďová (2006) považuje roli v rodiny v mediální výchově dětí za velmi důležitou, 

protože dnešní děti se s digitálními technologiemi setkávají už dávno předtím, než 

nastoupí do školy, kde částečně roli mediálního vychovatele přebírá pedagog. Nicméně 

tato role je pro většinu rodičů nová, a jako digitální imigranti se mohou potýkat 

s nemalými obtížemi, překážkami a dilematy. V digitálním prostředí nevyrostli a nejsou 

jimi ani třeba nutně tak moc obklopeni jako jejich potomci (Eckertová, Dočekal, 2013). 

Se vznikem nových médií navíc oslabilo tradiční mocenské postavení rodičů, kteří jsou 

oproti svým dětem v oblasti digitálních technologií často „pozadu“. Mají tak s nimi 

v lecčem vyměněné role, a tudíž nevýhodné postavení ve výchově (Pasquier, 2001). 

 

Matoušek (1998) ve vztahu k televizi tvrdil, že ačkoliv vliv rodiny oslabil, zůstávají 

rodiče hlavním a nejdůležitějším vychovatelem. Rodiče mají dětem poskytnout vhodný 

obsah, dostatek informací a doporučení a chránit je před nevhodným či rizikovým 

obsahem. Rodiče mají dětem jít také příkladem, protože dítě napodobuje a přejímá 

návyky z domácího prostředí. Takové pojetí se dle autorky dá vztáhnout i dnes na síťová 

média, se kterými děti přicházejí do kontaktu ve velmi brzkém věku, a to právě v prostředí 

rodiny. 

 

Nicméně jak už bylo řečeno, pro rodiče může být tento úkol velkou výzvou. Tato 

disciplína je totiž dle názoru autorky náročná i pro ty, kteří jsou mediálně gramotní. 

Pozice a kroky, které rodiče (ne)podnikají, mohou být kontroverzní, dilematické, eticky 

náročné a diskutabilní. Pokud rodič dítě aktivně mediálně vychovává a volí určité 

strategie (restriktivní technologické například), dochází k zásahu do soukromí dítěte, 

u čehož se těžko vyhodnocuje, kde leží etická hranice. Rodiče tak mohou stát před 

dilematem, do jaké míry účel světí prostředky, a kde je ta hranice, přes kterou už jako 

morálně zodpovědní jedinci, respektující ale zároveň ochraňující rodiče, jít nechtějí. 

Proto se v empirické části této práce budu věnovat právě těmto otázkám. 
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6.1 Nástroje mediální výchovy v rodině 

V této podkapitole bude autorka vycházet ze Slobody (2013), protože poskytuje 

přehledné a pro tuto práci relevantní informace. 

 
Když se hovoří o mediální výchově v rodině, je nutné věnovat dostatek prostoru i dílčím 

aspektům, jevům a aktivitám, které pod tuto oblast spadají. Jedná se o nástroje, neboli 

pravidla mediální výchovy v rodině, jak je nazývá Sloboda (2013), nebo o výchovné styly 

neboli strategie mediální výchovy v rodině. To, jakou výchovnou strategii nebo pravidla 

rodič užívá, záleží také na dostupnosti médií v rodině a stylu, jak, jak často, kde a s kým 

jsou obsahy těchto médií konzumovány. Již dříve zmiňovaná bedroom culture 

(Livingstone, 2007) znesnadňuje rodičům jejich mediálně výchovné působení. To, co 

dělá dítě za zavřenými dveřmi pokojíčku, je pro rodiče těžké odhadovat, natož do jejich 

aktivity intervenovat. Nemohou takto provádět výchovné strategie, jako je například 

monitoring nebo spolukonzumace. 

 
Nástroje mediální výchovy lze chápat jako dílčí aspekty, na které lze narazit v mediální 

výchově, což znamená jevy a aktivity. Sloboda (2013) tyto nástroje nazývá jako mediálně 

výchovná pravidla a vyjmenovává:2 

 
● omezování konzumace (časové, obsahové a technologické restrikce), 

● diskuse, společná konzumace a užívání médií, 

● nasazování konkrétních výchovných médií, 

● zákaz konzumace, užívání nebo nepořízení médií jako forma trestu, 

● pořizování médií (nosičů) nebo povolování konzumace jako 

forma odměny (Sloboda, 2013, s. 46). 

 

Omezování konzumace (restrikce přístupu) médií je rodiči nejčastěji používaným 

nástrojem mediální výchovy. Restrikce se mohou vztahovat k času stráveném s médii 

(délka, frekvence, část dne…) a způsobu užití (co dítě smí, nebo nesmí vidět, dělat), to 

znamená omezování mediálních obsahů, a to buď technicky (rodičovský zámek, 

mechanické znemožnění přístupu-odstranění média), a nebo pravidlem. Sloboda (2013) 

 

2 Autorka se inspirovala textem Slobody (2013) a pokud není uvedeno jinak, vychází v této kapitole 

z jeho publikace. 
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ještě zmiňuje behaviorální restrikce, které vyjadřují nějakou podmíněnost užívání (např.: 

„počítač, až umyješ nádobí”, „dostaneš mobil, protože jsi hodná” atd.). 

 
a) Časové restrikce: Sloboda (2013) o časových restrikcích dětí hovoří jako 

o mediální večerce, což je dle něj nejčastěji používaná metoda mediální výchovy rodičů, 

protože spíše než obsah je předmětem sporů právě čas trávený konzumací mediálních 

obsahů. Motivací časových restrikcí je naučit dítě poslušnosti, disciplíně, zajistit mu 

zdravé návyky, stabilní režim a rytmus. Nicméně navzdory popularitě časových restrikcí 

jsou pravidla stanovená rodiči flexibilní a situační. Hranice je posouvána ve speciálních 

případech, jako forma trestu či odměny, nebo je pravidlo dočasně zrušeno ze 

vzdělávacího důvodu (jedná se o něco naučného například). Mediální „večerka” je tak 

spíš preventivní nástroj, který je platný, dokud rodič neřekne jinak. 

 

b) Obsahové restrikce: největší obavou rodičů jsou negativní účinky konkrétních 

mediálních obsahů, pramenící ze zjednodušeného a stereotypního pohledu na svět, který 

podávají média. Obsahové restrikce jsou dle Slobody méně časté než ty časové, protože 

vyžadují větší iniciativu, více informací a znalostí a schopnost vysvětlit, proč je něco 

v (ne)pořádku. Rodiče se při omezování obsahu soustředí na konkrétní žánry, nebo 

rozšířené jevy v obsazích, které považují za nevhodné (sex, násilí aj.). Nicméně dle 

Davida Morleyho (2005 in Sloboda, 2013) je efektivnější nezakazovat obecně nějaký 

mediální obsah, ale spíše konkrétní program, s dostatečným vysvětlením. 

 

c) Technické restrikce: Sloboda rozlišuje dvě formy technických restrikcí. První 

je fyzické zamezení přístupu a druhou používání speciálních funkcí. 

 

 
➔ Fyzické zamezení přístupu je mechanické znemožnění nebo omezení užívání, 

například přesunutím média do společných prostor, umožnění použití pod dozorem, 

vypnutí wi-fi, zabavení nosiče apod. 

➔ Využitím speciální funkce se myslí speciální software, aplikace, rodičovský 

zámek na počítači a jiné technologie, které omezují, filtrují či kontrolují obsah. 

 

Specifickým typem technického omezení je monitoring. Technologie umožňuje 

kontrolovat historii procházení, stahování nebo pozorovat aktivitu dětí on-line „v přímém 

přenosu”. Užívání těchto nástrojů ale vyžaduje uživatelskou znalost média, mediální 
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gramotnost a alespoň základní technické znalosti. Co je ale hlavním problémem 

technických restrikcí, včetně monitoringu, je téma soukromí dítěte, které je těmito nástroji 

silně narušené. Livingstonová a Boberová (2006) popisují, že tato forma výchovy není 

zcela efektivní, protože děti se zásahem do soukromí často nesouhlasí, snaží na rodiče 

„vyzrát” tím, že kontrolu obcházejí a znemožňují. 

 
 

Ling (2007) poukazuje na ambivalentnost omezování, především v případě chytrých 

telefonů, kde je na jedné straně snaha rodičů omezit a kontrolovat aktivitu dítěte, nebo 

redukovat používání telefonu samotného, ale na druhé straně sami používají stejnou 

technologii ke komunikaci s dítětem, nebo právě k jeho kontrolování a monitorování. 

Smart telefony tedy způsobují v mediální výchově v rodině rozpolcenost a snižují 

efektivitu restriktivních opatření, protože je to médium, které dětem umožňuje 

samostatnost, emancipaci a propojení s rodiči, komunitou či kamarády (Sloboda, 2013). 

 
Diskuse a společná konzumace médií: Společná konzumace byla dle Slobody (2013) 

velmi používaným nástrojem zejména v době rozmachu televize, kdy tato forma kontroly 

nevyžadovala mnoho úsilí a ještě se při tom rodič mohl odreagovat a pobavit se. 

S novými médii už to takto pasivně moc nelze. Při, před i po společném užívání médií si 

mohou rodiče s dětmi o médiích a jejich obsazích povídat a diskutovat. Mohou obsahy 

komentovat, dovysvětlovat, uvádět na pravou míru nebo je zařadit do kontextu. V rámci 

diskuse o médiích si mohou navzájem doporučovat obsahy a pak o nich diskutovat. 

 
Nasazování médií účelově: Média se dle Slobody (2013) dají i cíleně využít k mediální 

výchově předkládáním specifického pedagogického obsahu, který děti informuje, 

vzdělává vhodnou formou. Nasazování médií může být i jednoduše za účelem naučení se 

práce s technologií, která je potřebná ke studiu i později k uplatnění na trhu práce. 

U nás existují i mediálně vzdělávací obsahy pro děti jako hry, weby, dokumenty nebo 

seriály. Příkladem ze současnosti může být dokument V Síti, mini série Marty is Dead 

nebo web E-bezpečí.cz. 

 
Trest vs. odměna: Přístup k médiím jako způsob odměňování či trestání je dle Slobody 

(2013) poměrně častým jevem v mediální výchově v rodině. Jsou to jednorázové změny 

v již nastavených pravidlech s rychlým výchovným účelem. Tyto změny se týkají 

především délky, množství nebo samotného obsahu konzumace. Například porušení tzv. 
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mediální večerky, povolení běžně zakázaných obsahů, delší přístup k médiu, nebo také 

nákup technologie v případě odměňování, a přísnější pravidla a omezení aktivity 

v případě trestu (Sloboda, 2013). 

 

 
 

6.2 Rodičovské mediálně výchovné styly 

Za širší rámcování mediální výchovy, než jsou její nástroje, se považují tzv. mediálně 

výchovné styly. Modelů, kategorizování a řazení je mnoho. Velké množství z nich 

vychází z obecných výchovných stylů, užívaných v pedagogice (např. Baumrind, 1991), 

nebo pak ze stylů původně modelovaných na sledování televize, které se s drobnými 

obměnami podařilo překlopit  i do internetové obdoby mediální výchovy (např. Lee 

a Chae, 2007). Livingstonová a Helsperová (2008) tvrdí, že síťová média jsou na rozdíl 

od televize vnímána jako rizikovější, zejména pro jejich snadný přístup k násilnému či 

pornografickému obsahu a hlavně kontakt s cizí osobou, která může znamenat nebezpečí. 

I to bylo motivací pro pozdější vytvoření strategií pro síťová média, které tyto rozdíly 

berou dostatečně v potaz. 

 
V této práci zmíní autorka ty nejvýznamnější nebo pro tuto práci nejzajímavější styly 

zaměřené právě na internet, ale naopak vynechá klasické pedagogické styly, které byly 

v dostatečném rozsahu již zpracovány v jiných pracích na podobné téma. 

 

Většina autorů rozlišuje 3 tři hlavní mediálně výchovné strategie (Helsper, 2013), a to 

aktivní, restriktivní a společné užívání. 

 
1. Aktivní přístup znamená především komunikaci, diskusi o mediálních obsazích, 

vysvětlování a zároveň reagování a respektování názorů, nápadů a zkušeností dětí (Izrael 

2009). Na první pohled se tento přístup zdá efektivní, ale Austin (1993) vysvětluje, že 

rodiče pro praxi tohoto přístupu potřebují nejen ochotu věc řešit, ale hlavně se neobejdou 

bez relevantního vzdělání. Podle Livingstonové a Helsperové (2008) neznalost rodičů 

vede k nejistotě v komunikaci s dítětem a brání efektivnímu učení o médiích. 

 

2. Restriktivní přístup je určitou regulací a omezováním užívání médií. Restrikce 

mohou být časové, obsahové i technické a pro jejich praxi není potřeba, na rozdíl od 

aktivního přístupu, mediální vzdělání ani výrazná časová investice rodiče. Rodič 
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předvybírá, nebo naopak zakazuje/omezuje konkrétní obsah, a určuje, co vhodné je a co 

nikoli. Krcmarová (1996) tvrdí, že restriktivní přístup je efektivnější u mladšího publika, 

jelikož méně kriticky přijímá pravidla nastavená rodiči, naopak starší skupina dětí, 

zejména teenageři, tuto formu vnímají negativně, odmítají ji a často se ji i snaží obejít. 

V tomto případě je tedy příhodné kombinovat restriktivní přístup s tím aktivním, anebo 

ještě ideálně se společnou konzumací (Izrael, 2009). 

 

Jednou z forem restrikce je restrikce interaktivity, která spočívá v omezování 

konkrétních aktivit, kde dochází k potenciálně rizikové interakci, jako je chatování nebo 

hraní her (Livingstone, Helsper, 2008). Rodiče mohou používat také technické restrikce, 

které mohou znamenat buď jednoduše fyzické zamezení užívání (zabavení elektroniky, 

vypnutí wi-fi atd.), nebo být pokročilejšího typu - instalace softwaru a aplikací rodičovské 

kontroly. Tato forma ale již vyžaduje určitou technologickou zdatnost rodiče (Eckertová, 

Dočekal, 2013). 

 

Technické restrikce, rodičovská kontrola nebo zámek jsou monitorovací, a nebo 

filtrovací nástroje, programy, aplikace či softwary, které umožňují mít kontrolu nad on- 

line aktivitou dítěte. 

 

Rodičovská kontrola je automaticky nainstalovaná například už v operačním systému 

Windows 7, umožňuje sledovat aktivitu dětí pomocí cloudu, nastavovat limity jak časové, 

tak obsahové a generovat reporty s výsledky (například kolik hodin děti tráví hraním her, 

nebo na sociálních sítích). Monitorovací a filtrovací softwary v základě nabízejí blokaci 

a filtraci škodlivého obsahu nebo konkrétních webů, blokací na základě klíčových slov, 

monitoring zpráv, chatů a jiných konverzací, zaznamenávání stránek, ukládání 

stráveného času, časové plány a časovače, sledování polohy, ukládání obdržených 

a odeslaných médií nebo blokaci reklam (Eckertová, Dočekal, 2013). 

 

Na českém trhu jsou nejlépe hodnocené klasické softwary CYBERsitter 2019, Norton 

Family 2019 nebo PC Screen Watcher, který může dokonec pořizovat snímky obrazovky 

a zaznamenávat stisky klávesnice, QuStodio navíc monitoruje i sms zprávy, Cisco 

FamilyShield, iProtectYou 8.8, NetNanny, Verity 1.1, Activity Mon 2.1 a další. Mnoho 

z těchto aplikací je bezplatných, a nebo mají alespoň bezplatnou, omezenou verzi 

(Dvořák, 2019). Dokonce byly vyvinuté softwary, například We-Choose nebo FamiLync, 

které podporují součinnost dětí a rodičů při vytváření a vyjednávání restrikcí a filtrů: 
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participativní rodičovskou mediaci. Tato forma kolaborace podle některých studií 

podporuje dobrý vztah mezi dítětem a rodičem, předchází konfliktům, nebo seznamuje 

rodiče s dětskou perspektivou na potenciálně rizikové obsahy (Hasish a kol., 2014, 

Minsam Ko, 2015). 

 

Výzkumy ale ukazují, že využívání těchto nástrojů může být, zejména u starších dětí, 

kontraproduktivní. Děti nejenom že často umí nakládat s technologiemi lépe než rodiče 

a mohou tak jejich strategie obejít, ale také se mohou cítit ohrožené a vpád do soukromí 

může oslabit důvěru v rodině, což vede k méně odpovědnému chování na internetu 

(Stattin a Kerr, 2000). 

 

Podle Ahn (2011) může mít přílišné omezování dospívajících v přístupu k internetu 

negativní vliv na jejich sebevědomí a duševní pohodu a zamezuje dítěti se zdravě rozvíjet, 

pěstovat vztahy, být mediálně gramotný nebo dělat etická rozhodnutí. 

 

Dle výzkumu Slobody (2013) je mediální výchova ve formě kontroly a restrikce 

nejčastějším nástrojem českých rodičů. Zároveň Livingstonová a Dueragerová (2012) 

zjistily, že restriktivní styl vyhledávají nejčastěji rodiče s nižším socioekonomickým 

statusem. Tento styl ale nemá významný vliv na snížení rizika vystavení se sexuálně 

explicitnímu obsahu, ani na riziko kontaktu s cizí osobou nebo zneužití soukromí 

(Livingstone, Helsper, 2008). 

 

3. Společná konzumace neboli společné užívání médií je ze všech tří strategií ta 

nejužívanější. Rodič i v tomto případě dítě mediálně vychovává, byť třeba i neúmyslně, 

přirozenou, nenásilnou a neautoritativní formou. Dochází k mimoděčnému i účelovému 

komentování obsahu, diskusi nad mediálními obsahy. Zároveň je to i forma trávení 

společného času, kterou mladší děti vítají, a pro rodiče to je také „oddechový“ způsob, 

při kterém se i oni sami mohou pobavit a relaxovat (Valkenburg a kol., 1999). 

Společné konzumaci se dříve   říkalo   i společné sledování,   a to proto, že   vzniklo 

v souvislosti s mediální výchovou v rodině v době boomu televize. V tomto případě 

hlavně platila zmínka o pobavení se či relaxaci rodiče, protože u televize při společné 

konzumaci nemusí nic zvláštního vykonávat. Není tomu tak ale v případě síťových médií. 

U–nich totiž rodič nejen že musí mít alespoň základní mediální gramotnost, ale musí být 

také pozornější a aktivnější (Van Dijk, 2006). 
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Kromě tohoto základního dělení existuje celá řada dalších typologií,  z nichž budou 

uvedeny v následujícím textu některé příklady související s internetem. 

 
Celosvětově se ujalo dělení Livingstonové a Boberové (2006), na pozitivní a negativní 

mediálně výchovný přístup. Pozitivní spočívá v komunikaci, podpoře, usnadňování, 

vedení, vyžadování aktivit, zatímco negativní je založený na zákazech, vyhrožování, 

odrazování aj. 

 
V roce 2008 přišli autoři Lwin, Stanaland a Miyazaki s dělením mediální výchovy 

v rodině na restriktivní, instruktivní, selektivní a laissez faire. Restriktivní strategie 

byla již popsána několikrát výše v této práci, stejně jako instruktivní, která je zde svou 

charakteristikou shodná s aktivní mediálně výchovnou strategií. Selektivní je kombinací 

dvou předchozích a laissez faire strategie, taktéž nulová mediální výchova v rodině, se 

dá přirovnat k zanedbávacímu stylu, který byl zmíněn již výše. Rodič nevěnuje dítěti 

mnoho pozornosti, a to buď z důvodu, že ho nezajímá (například pro nízkou emoční 

vazbu), nebo také často proto, že si myslí, že mediální gramotnost dětí je vysoká, nebo 

alespoň vyšší než jeho vlastní, a že si tak zvládnou poradit samy, rozeznat nebezpečí 

a dobře vyhodnotit situaci (Livingstone, Helsper, 2008). 

 
Ve své práci bude autorka vycházet z rozdělení Eastina (2006) a Valckeho (2011), kteří 

definovali výchovné styly založené na emoční blízkosti a pravidlech v rodině, zaměřené 

výhradně na internet. Psychologický aspekt shledává jako důležitou součást hloubkových 

rozhovorů s rodiči, a tudíž se jí jeví přístup těchto autorů nejvíce relevantní. Jde o: 

 
Autoritativní styl: je charakteristický vřelým a blízkým emočním vztahem rodiče 

a dítěte a velkou důvěrou. Funguje v něm rodičovská autorita, ale díky zmíněné důvěře 

má dítě větší svobodu a je vedeno k samostatnosti. 

Autoritářský styl: je specifický silnou a výsadní autoritativní rolí rodiče, který nastavuje 

pravidla, často i bez toho, aby své postoje vysvětlil. Na rozdíl od autoritativního stylu 

nepanuje mezi rodiči a dětmi důvěra ani silná emoční blízkost. 

Permisivní: je přístup rodičů, kdy toho rodiče po dítěti mnoho nevyžadují, protože je 

mezi nimi důvěra a emoční blízkost. 

Zanedbávající: je výchovný styl, který nevyžaduje od dětí dodržování téměř žádných 

pravidel, zároveň je emoční blízkost rodiče k dítěti velmi nízká. 
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Je zřejmé, že výchovné styly se často koncepčně prolínají a překrývají. I sami rodiče styly 

různě kombinují podle toho, jaký mají cíl (Clark, 2011). Nicméně všechny rodičovské 

styly mají za cíl ochránit děti před nástrahami a riziky internetu, ať se jedná o používání 

restrikcí jako prevenci před újmou, strategii vedoucí ke zvyšování mediální gramotnosti, 

nebo nulovou mediální výchovu v rodině, kdy rodiče plně důvěřují v úsudek dítěte. 

 
To, co rodiče může při výkonu mediální výchovy omezovat, je jejich (ne)znalost oboru, 

která jim zároveň snižuje ve výchovných krocích sebejistotu a autoritu. Ze Slobodova 

(2013) výzkumu vyplývá, že rodiče si jsou vědomi své neznalosti v oblasti médií, neví, 

jak s nimi zacházet a jak je kriticky hodnotit. Jejich znalosti a názory jsou založeny často 

na stereotypech, nejsou podložené fakty a chybí jim kvalifikovanost a znalost oboru. 

Čeští rodiče jsou nejvíce zastánci restriktivních metod mediální výchovy, což Sloboda 

přičítá obecné společenské tendenci média silně kontrolovat a děti před nimi chránit spíš 

než o nich vzdělávat (Sloboda, 2013). 

 
Jak také zmiňuje Gillernová (2011), dochází v poslední době k proměně mocenského 

postavení v rodině, protože se často rodiče ocitnou v situaci, kdy je „musí vzdělávat 

vlastní děti”. I to má za následek narůstající slabé řízení ve výchově, proměnu rolí 

a demokratizaci postavení rodičů a dětí. Názory dítěte jsou respektovány mnohem více 

než v minulosti, rodiče dávají dětem větší prostor a svobodu za účelem budování jejich 

samostatnosti a pochopení odpovědnosti za sebe sama. Gillernová ale upozorňuje, že 

tento volný způsob výchovy nemusí být plně efektivní, a raději doporučuje strategii, která 

zahrnuje jak autoritu a pravidla nastavená rodiči, tak svobodu vyjádření se k situaci pro 

dítě. 
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6.3 Monitoring a jeho specifika při kontrole 

on-line aktivity 

V souvislosti s touto prací, která je zaměřena na prostředí internetu, je nezbytné zmínit 

i strategii, která se právě váže pouze k síťovým médiím, a to monitoring. Sice se 

koncepčně prolíná s jinými styly – zejména technicky restriktivním, ale i tak by autorka 

monitoringu ráda věnovala samostatnou podkapitolu, jelikož může přinášet etická 

dilemata, a proto bude jedním z témat rozhovorů s rodiči v empirické části práce. 

 

Monitoring je druh kontroly aktivity dítěte na internetu, při kterém rodič aktivně využívá 

buď sociální, nebo technologické nástroje, aby měl kontrolu nad tím, co dítě dělá a co se 

mu děje. K monitoringu může docházet buďto zjevně: pozorováním chování dítěte, 

koukáním přes rameno atd., či skrytě, bez přítomnosti či vědomosti dítěte, pomocí 

monitorovacích nástrojů (Livingstone, Helsper, 2008). To lze provádět retrospektivně 

(například prohlížení historie vyhledávače), nebo v reálném čase. Tato metoda sice může 

ušetřit čas vytíženým rodičům (Clark, 2011), ale je také kritizována pro narušení 

soukromí dítěte (Symons a kol., 2017, Livingstone, Helsper, 2008). 

 

Skrytý monitoring je kontroverzní nástroj, jelikož při něm dochází k velkému zásahu do 

soukromí dítěte a potenciálně se tím ohrožuje důvěra mezi ním a rodičem. Ta může 

později i riziko on-line nebezpečí zvýšit, protože se děti začnou pouštět do více 

riskantních aktivit (Czeskis a kol., 2010). V reakci na to mohou rodiče opět posílit 

kontrolu, až překročí hranice, které má dítě vnitřně pro sebe nastavené, a více se uzavře. 

Rodiče se pak snaží zasahovat do soukromí jinými způsoby, nepřímo – například 

posloucháním jejich telefonátů a rozhovorů, nebo přímo – otázkami na dítě či 

nevyžádanými radami (Hawk a kol., 2009). Tato gradace často vyústí v to, že děti začnou 

manévrovat a vymýšlet taktiky. Zakládají si falešné profily, které poskytnou rodičům 

k nahlédnutí, aby „byli v klidu”, zatajují informace, vyhýbají se diskusím s nimi, jen aby 

dosáhly takové míry soukromí, kterou cítí, že potřebují. U–rodičů to ale spustí falešný 

dojem a podezření, že se něco děje, že jim dítě něco tají a oni musí zasáhnout a ještě více 

se starat (McKinney, 1998). Tento bludný kruh vede ke konfliktům v rodině, oslabené 

důvěře a špatné atmosféře doma, což jsou pro dítě všechno rizikové faktory. 

 

Snahy o monitoring technického rázu mohou zmařit záměrně samy děti tím, že jsou 

v používání technologií jednoduše zkušenější. Není pro ně často vůbec složité obejít 
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rodičovskou kontrolu, od vymazání vlastní historie přes vypnutí aplikace na kontrolu až 

po založení falešných profilů (Livingstone, Bober, 2006). Dureagerová a Livingstonová 

(2012) doplňují, že k tomuto řešení se rodiče uchylují zejména po špatné zkušenosti či 

konfrontaci s negativním zážitkem. 

 

Monitoring, zejména ten skrytý, může být komplikovanou záležitostí, protože s věkem 

dítěte přirozeně roste i jeho potřeba po soukromí a separaci od rodičů (Clark, 2009). 

V době dospívání tato forma výchovy nemusí být ani tolik efektivní, protože potenciálně 

ohrožuje emoční blízkost a důvěru mezi dítětem a rodičem, která je pro prevenci nebo 

později řešení problémů klíčová. Rodiče stojí před velkou výzvou, jak z této situace 

elegantně „vybruslit” (Livingstone, Brake, 2010). 

 

Výzkum Šťastné, Woláka a Cigánkové (2014) ukázal, že u českých rodičů je monitoring, 

jako forma rodičovské strategie, vcelku populární. Autoři si to vysvětlují tím, že rodiče 

vnímají rizika, která internet přináší, vědí o existenci kyberšikany nebo možnosti 

kontaktu s cizími lidmi. Rodiče, kteří tuto strategii neužívají, si to obhajují tím, že 

narušuje soukromí dítěte, což není v jejich zájmu. 

 

Podle Maialen Garmendiaové (a kol., 2012) jsou více monitorovaní chlapci než dívky 

a dospívající méně než mladší děti, což přikládám faktu, že potřeba dospívajících chránit 

si soukromí s věkem stoupá a dospívající už nejsou tolik ochotní tento přístup akceptovat, 

nebo rodiče natolik troufalí tuto metodu používat. 

 

Výsledky výzkumu Anny Faltýnkové a kolektivu (2020) ukázaly, že nejúčinnější 

metodou pro snížení on-line rizik u dětí je monitoring, podpořený zvýšenou péčí jako 

vřelost a atmosféra v rodině. Naopak nejhůře z výzkumu vyšla nadměrná opatrnost 

a ochrana rodičů, chování, které narušovalo důvěru (skrytá kontrola) a omezovalo 

nezávislost dítěte. Výsledky tedy naznačují, že „zlatou střední cestou” je rovnováha mezi 

ochranou, péčí a svobodou pro dítě se osamostatňovat a budovat vlastní kompetence. 
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7. Etika, soukromí a důvěra v mediální 

výchově v rodině 

Poslední teoretická kapitola se věnuje etice a morálce, později i v souvislosti s mediální 

výchovou v rodině, kde autorka popisuje svoji prvotní motivaci předmětu zkoumání. 

Kapitola uvádí dosavadní práce a výzkumy na příbuzná témata, vysvětluje mezery 

a neprobádané oblasti. Kapitola obsahuje i vhled do české legislativy v souvislosti se 

soukromím dětí na internetu. 

 

7.1 Etika 

Etika (z řeckého ethos – mrav) je teoretická vědní disciplína, jejímž předmětem je 

morálka. Etika se zabývá lidským jednáním v souvislosti s dobrem, zlem, svědomím, 

hodnotami, ale i svobodou. Vymezuje hodnoty a normy a snaží se uvádět na pravou míru 

nejasnosti, pochyby a etické problémy. Zabývá se i tím, jaké principy vedou jedince 

k odpovědnému jednání (Thompson, 2004). 

 

Jan Jandourek ve Slovníku sociologických pojmů (2012) definuje etiku jako souhrn všech 

principů, podle kterých společnost posuzuje správnost chování a jednání. Podoba etiky, 

tedy toho, co je dobré a co není, se liší v závislosti na kultuře. Etické normy nejsou jasné, 

proto jsou tak často předmětem diskusí či sporů a nejsou, na rozdíl od právních norem, 

vynutitelné ani podporované institucemi, nýbrž veřejným míněním. 

 

Etické hodnoty, ať jsou jakékoliv, se předávají výchovou. V nejranějším věku má tuto 

roli rodič, později i učitel. Nejčastěji se tato výchova předává příkladným chováním, kdy 

si děti berou za vzor jednání dospělých kolem nich (Jandourek, 2012). 

 

Pospíšil a Závodná (2009) uvádějí, že rozlišujeme několik druhů etiky, které jsou 

rozdělené na základě cílů zkoumání. Autorky Grecmanová a kol. (1990) jmenují 

například etiku autonomie, kterou můžeme v poslední době pozorovat právě v rodinách 

v rámci výchovy, včetně té mediální. Spočívá v tom, že rodiče dávají dětem svobodu 

v rozhodování s tím, že si za následky odpovídají samy. Takové pojetí etiky je poněkud 

v rozporu s etikou společenskou, kde se rodič či učitel považuje za hlavní autoritu 

moderující chování dítěte a nastavující pravidla. Jednou z hlavních kritik „moderního“ 
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autonomního pojetí etiky je názor, že v útlém věku dítě potřebuje nastavení hranic, dohled 

a důslednost autority, jinak se odpovědné za vlastní jednání nestane (Grecmanová a kol., 

1999) 

 

Z mnoha druhů etik je ještě relevantní aplikovaná etika, která řeší etické dilema v praxi, 

to znamená, jak se v konkrétních situacích ideálně zachovat, aby to bylo etické. Jedná se 

například o etiku obchodní, právní, vztahovou etiku a sexualitu, nebo i právě ve výchově 

v rodině (Garratt, Robinson, 2004). 

 

Termín „etika” je často zaměňován za termín „morálka”, nebo jsou oba pojmy používané 

jako synonyma. Henriksen a Vetlesen (2000) vysvětlují rozdíly. Etika jakožto odvětví 

filozofie a vědní disciplína se zabývá tím, co je po mravní stránce v pořádku a co ne. Řeší 

mravní chování a jednání lidí a jejich pohnutky. V etice si tedy odpovídáme na otázku, 

jakým způsobem bychom se měli správně chovat a jednat a proč, tedy, co je dobré a co 

špatné. A etický problém nastává, když neznáme jasnou nebo uspokojivou odpověď. Na 

druhou stranu morální problém spočívá v tom, že jedinec ví, co je správné a co nikoli, ale 

v praxi se nechová podle toho. 

 

7.2 Etika v mediální výchově v rodině 

Původní motivací pro práci na toto téma byl pro autorku právě etický problém. 

Nedokázala nejen od sebe, ale ani ve svém okolí získat uspokojivou nebo jednotnou 

odpověď na to, jaké jsou etické hranice v zasahování dětem do internetového soukromí. 

Přestože se jedná o velmi důležité a hlavně aktuální téma, etický aspekt narušování 

soukromí za účelem ochrany dítěte, zůstává společensky téměř netknutý. 

 

Odborníci se tomuto tématu mnoho nevěnují a v „příručkách” či učebnicích mediální 

výchovy nalézáme buď žádnou, nebo jen stručnou zmínku o etice. Například Eckertová 

a Dočekal (2013) upozorňují na etiku a právo na soukromí zakotvenou Úmluvě o právech 

dítěte: „žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého 

života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest 

a pověst” (OSN, 1989). Autoři toto zmiňují v souvislosti s důležitostí důvěry a emoční 

blízkosti v rodině, kterou vidí jako jedinou udržitelnou cestu s „neomezenou účinností”. 

Sloboda (2013) sice zmiňuje problematiku soukromí a autonomie a fakt, že rodiče si jsou 

vědomi toho, že by se takováto invaze do soukromí dětem mohla nelíbit, nicméně do své 

kapitoly „výzvy mediální výchovy v rodině” tuto tématiku nezařadil. Livingstonová 
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a Helsperová (2008) taktéž uznávají dvojsečnost technických nástrojů kvůli velkému 

zásahu do soukromí, ale blíže se etickým aspektem nezabývají. Tématu se okrajově věnují 

Markéta Supa a Christine W. Trültzsch-Wijnenová (2020), kdy ve své publikaci „Trust, 

control, and privacy in children’s digitalized lives” rozebírají a vysvětlují důležitost 

důvěry v digitálním životě dítěte. Jøsang and Presti (2004 in Supa and Wijnen, 2020) 

popisují důvěru jako pocit relativního bezpečí i v případě, že hrozí negativní důsledky. 

Důvěra může přispívat ke zdravému prospěchu dětí, a má pozitivní vliv na jejich život 

(McGeer, 2008 in Supa and Wijnen, 2020), a její narušení nebo zneužití může mít 

negativní následky. Proto se podle Hartikainena, Iivariho, & Kinnuly (2016 in Supa and 

Wijnen, 2020) důvěra nijak nevylučuje s kontrolou ani k ní nestojí v opozici. Téma ještě 

více rozebírají autorky Diasová a Britová (2020), ve svém výzkumu na téma, jak rodiče 

řeší dilema mezi soukromím a ochranou, právě pomocí budování důvěry. Výsledky 

ukázaly, že v Portugalsku rodiče více věří v budování důvěry než v omezování 

a kontrolování, nicméně když uznají za vhodné a nutné, respekt k soukromí svých dětí 

překoná potřeba chránit. 

 

V českém prostředí se žádný autor něčemu podobnému nevěnoval, a tak si autorka této 

práce myslí, že zmapovat a sbírat data o tom, kde mají čeští rodiče pomyslnou hranici 

nebo limit v mediální výchově (zejména pokud se jedná o technické restriktivní strategie 

či monitoring) by mohlo tento etický problém pomoci vyřešit, případně o něm u nás 

alespoň otevřít diskusi. Počítá i s tím, že se v rozhovorech s rodiči setká s morálním 

problémem. Může například nastat situace, kdy rodič bude vědět, že to, co dělá, není 

stoprocentně správné, ale přesto to z nějakého důvodu udělá a zachová se „nemorálně”. 
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7.3 Rodičovské dilema 

K vyřešení etického problému rodičům mnoho nepomáhá ani legislativní úprava práv 

dítěte, která dilema ještě podporuje. V této podkapitole bude představena základní právní 

úprava týkající se práv dítěte a etické problémy, které z ní pro rodiče v praxi vyplývají. 

 
Úmluva o právech dítěte z roku 1989, která je součástí českého zákonodárství a je 

nadřazena ostatním zákonům, požaduje pro dítě, mimo jiné, zajištění bezpečnosti, 

ochrany zdraví (včetně duševního), ochranu před násilím, před všemi formami sexuálního 

zneužívání, před diskriminací a právo na morální a sociální rozvoj. Dítě má právo na 

přístup a podporu vzdělání, na přístup k informacím a právo se vyjadřovat k věcem, které 

se ho týkají, pokud je schopno vlastního úsudku. Dítě má právo účastnit se veřejného 

života, má právo na svobodu projevu, svědomí, myšlení a sdružování. Má ale také právo 

na ochranu soukromí, včetně korespondence (Úmluva o právech dítěte. 104/1991 Sb). 

 

Organizace spojených národů v letošním roce (2021) upravila znění tak, že tato práva 

platí i v digitálním světě a že státy, které podepsaly Úmluvu, musí tato práva zajišťovat 

i ve virtuálním prostoru (OHCHR, 2021). 

 

Z nového občanského zákoníku je relevantní paragraf § 858 o rodičovské odpovědnosti, 

spočívající v péči o dítě, zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový 

a mravní vývoj, v ochraně dítěte a v zajišťování jeho výchovy a vzdělání… Dále § 884 

přikazuje, aby rodiče byli všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná 

o způsob života a chování v rodině, a použití výchovných prostředků pouze v podobě 

a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožující zdraví dítěte ani jeho rozvoj 

a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte (NOZ č. 89/2012 Sb.). 

 

V Úmluvě tedy stojí, že dítěti má být zajištěna bezpečnost, ochrana zdraví a ochrana před 

diskriminací, které mohou dle této práce hrozit i v kyberprostoru. Když se tedy rodič snaží 

tomuto předejít a přistupuje k určitým metodám, jak tak učinit, může ohrozit nebo omezit 

jiné z práv dítěte. Pokud rodič použije radikální restriktivní metody, dítěti se tak může 

upřít právo na sociální rozvoj a účastnění se veřejného života. Například zákazem 

kontaktu   s kamarády,   zákazem   používání   sociálních   sítí   nebo   hraní   her,   ale 

i technologickým monitoringem, který dítě omezuje v autentické interakci s vrstevníky. 
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Dítě se může cítit natolik pod drobnohledem, že se to odrazí na jeho procesu socializace. 

Za účelem ochrany před nebezpečím může být omezeno také právo na vzdělání a přístup 

k informacím, ke kterému jsou digitální technologie v dnešní době nepostradatelné. Dítě 

se nevzdělává pouze tím, že se připojí na on-line vyučování, ale i tím, že samo objevuje 

vody internetu, sleduje videa, inspiruje se, čte texty a dělá další, potenciálně nebezpečné 

aktivity, které mu ale rozšiřují obzory a navíc ho učí, jak s technologií samotnou zacházet. 

 

 
Právo na ochranu soukromí, do které spadá i korespondence, vyvolává otazníky, jestli 

(ne)může být potenciálním narušitelem soukromí i sám rodič. Pasquierová (2008) totiž 

píše, že rodiče sice určitou míru soukromí respektují a děti si ho samozřejmě také střeží 

samy, ale jeho narušení je srovnatelné se čtením dopisů nebo osobních deníků. 

 
Jak stojí v Úmluvě, mělo by být postaráno o fyzické i duševní zdraví dítěte. To může být 

v digitální podobě například eliminace konzumace nevhodného obsahu, zamezení 

kontaktu s cizí osobou, včasné odhalení nebo ideálně předcházení kyberšikaně, sextingu 

a podobným fenoménům. Ale strategie, které si k ochraně dítěte vyberou rodiče, jsou 

klíčové, a determinují efektivitu jejich výchovy. V případě, že rodič nesprávně odhadne 

výchovný styl nebo nástroj, může být výsledkem přesně opačný jev, a to zvýšení rizika 

pro dítě. Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, přílišná omezení a kontrola, 

zejména v době dospívání, může vyústit v to, že jedinec začne nebezpečné situace více 

vyhledávat. Děti jsou navíc od určitého věku citlivější na své soukromí a jeho narušení 

může narušit emoční blízkost a důvěru v rodině, která je základním kamenem pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany. Někteří rodiče ale zaujímají velmi silný ochranný postoj 

a mají sklon tím posouvat do pozadí hodnotu a důležitost soukromí a svobody dítěte 

a omezovat jim přístup k digitálním příležitostem (Dias, Brito, 2020). 

 
Co se týče vztahu dětí s rodiči v otázkách důvěry, hodně se liší jednotlivé věkové skupiny. 

Podle průzkumu Českého statistického úřadu je v deseti letech je 80 % děti ochotno se 

svěřit rodičům, ale v 15 letech je to méně než polovina (ČSÚ, 2020). Podle výzkumu 

realizovaného v UK (Haddon, 2015) nechtějí starší děti od rodičů soukromí proto, že by 

za jejich zády dělaly něco nekalého, ale spíše proto, že styl, kterým komunikují 

s vrstevníky, je odlišný než ten, který používají v interakci s rodiči, a přejí si tyto dva 

sociální světy nechat oddělené. Kromě běžných obav o soukromí existuje řada 
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konkrétních faktorů, které mohou přispět k neochotě dětí sdělit svým rodičům 

problematické zkušenosti z internetu, nebo alespoň ty, které jsou citlivé nebo proti 

pravidlům, která rodiče nastavili. Často je to strach z potrestání, kritiky nebo obavy, že 

jim rodiče neuvěří. Nebo jednoduše z toho, že je to trapné nebo ponižující (Haddon, 

2015). 

 
Období dospívání je jak pro rodiče, tak pro samotné dospívající velmi náročné období, 

plné výzev, dilemat a neporozumění. Děti se od rodičů vzdalují, osamostatňují se, 

začleňují se naplno a autonomně do společenského života a začínají prožívat svoji 

sexualitu. Ujasňují si a vytvářejí si vlastní identitu, což je intimní proces, kdy jsou 

zranitelné, ovlivnitelné a citlivé. Přizpůsobují se prostředí, ve kterém žijí, přijímají 

normy, životní styl nebo systém hodnot. Začleňují se do kolektivů, vybírají si přátele 

a poznávají i jiné vztahy vně rodiny (Dunovský, 1999). Se svými vrstevníky a dalšími, 

klidně neznámými, lidmi intenzivně komunikují a sdílejí, čímž se otevírají nové 

příležitosti, prožitky, zkušenosti, ale i rizika a nebezpečí. Interakcím na sociálních sítích 

navíc mohou přikládat větší váhu než dospělí jedinci. Zároveň v nich mohou spatřovat 

únik před problémy nebo osamělostí, ale nedostatečná podpora rodiny v této vývojové 

fázi může tyto pocity osamělosti nebo sociální izolace posílit (Laursen, Hartl, 2013). 

 
Rodiče proto musí najít rovnováhu mezi podporou přirozené socializace a vzděláváním 

dítěte   a kontrolou,    dohledem    a monitorováním    jeho    chováním    na    internetu 

a nezapomenout při tom na důležitost blízkosti, zázemí a důvěry (Branje, 2018). A jak 

tvrdí Hartikainen, Iivari, a Kinnula (2016), důvěra a kontrola se vzájemně nevylučují, ani 

nepředstavují opačné pozice. 
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Empirická část 

V této části bude představen výzkum, který si kladl za cíl zjistit, jak čeští rodiče vnímají 

soukromí svých děti na internetu, jaké má jejich mediálně výchovný přístup etické hranice 

a s jakými morálními dilematy se potýkají. Autorku bude zajímat, jak pohlíží na technické 

restrikce ve formě aplikací, softwarů, zámků a skrytý monitoring dítěte. 

 

1. Stanovení výzkumných otázek 

Jak je popsáno v úvodu, dnešní medializovaný svět přináší spoustu příležitostí, ale také 

nejasností. Rodiče se mohou ocitnout před výzvami nejen technického, ale i morálního 

rázu. Mohou čelit dilematům, jak co nejlépe chránit soukromí svého dítěte na internetu, 

aniž by jim ho sami nenarušovali. 

 
Ve výzkumné části práci autorku zajímalo, jak rodiče u nás hledají rovnováhu mezi 

kontrolou v mediální výchově v rodině, respektováním soukromí dítěte a důvěrou. Jak 

vnímají on-line soukromí dětí, zasahování do něj, a jak se případně staví k technickým 

kontrolám jako je monitoring nebo užívání rodičovských zámků a softwarů. Na základě 

motivací a nastudování odborné literatury si autorka stanovila hlavní výzkumnou otázku: 

 

Setkávají se čeští rodiče při mediální výchově v rodině s nějakými etickými 

otázkami a dilematy? A pokud ano, jaká dilemata to jsou? 

 

Dále si autorka stanovila 4 dílčí výzkumné otázky, které jí měly pomoci lépe porozumět 

výpovědím rodičů, vnímat je v kontextu a odpovědět tak plnohodnotně na hlavní 

výzkumnou otázku. 

 

Dílčí otázka č. 1: Jak čeští rodiče vnímají svoje zasahování do soukromí vlastních dětí na 

internetu? 

 

Dílčí otázka č. 2: Jaké mají etické hranice při mediální výchově svých dětí? 

 

Dílčí otázka č. 3: Používají čeští rodiče potenciálně eticky problematické mediálně 

výchovné metody? 

 

Dílčí otázka č. 4: Co si čeští rodiče myslí o využívání technologií a skrytém monitoringu 

v mediální výchově v rodině? 
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2. Specifika výzkumu 
 
Autorka se rozhodla pro kvalitativní výzkum a polostrukturované rozhovory jako metodu 

sběru dat, a to z důvodu potřeby proniknout detailně do mediální výchovy v jednotlivých 

rodinách a individuálně se věnovat a seznámit se s přístupy a názory jednotlivých rodičů. 

Metoda kvalitativního výzkumu byla vyhodnocena jako nejlépe hodící se k tématu 

a výzkumným otázkám této práce. Nedochází v něm k redukování výzkumných položek, 

ani vztahů, které mezi sebou potenciálně mají, což autorce práce pomůže poskytnout 

komplexní obraz problematiky (Hendl, 2005). 

 

Zvolená metoda sběru dat poskytla autorce flexibilitu v dotazování a umožnila jí 

nenásilný, efektivní sběr dat. Dle doporučení Šeďové a Švaříčka (a kol., 2007) byl předem 

byl vytvořen scénář rozhovoru s třemi tematickými okruhy obsahující několik podotázek. 

Ten je k nahlédnutí v přílohách této práce (příloha 1.) Připravený seznam otázek a témat 

autorce zajistilo, že měl rozhovor danou strukturu, vývoj, žádná část nebyla opomenuta, 

ale zároveň byla možnost se doptávat i situačně, či měnit pořadí otázek. To zajistilo nejen 

plynulý a příjemný průběh, ale i citlivý přístup k informantům a tudíž jejich otevřenost 

a ochotu sdílet. 

 

Účastníci výzkumu byli seznámeni s tématem práce a sami si zvolili prostředí 

k rozhovoru. Bohužel možnosti byly vzhledem k pandemii koronaviru značně omezené, 

tudíž se možnosti zúžily prakticky na setkání v domácnosti, venku či on-line videohovor. 

 

Vzhledem k poměrné citlivosti tématu byl brán ohled na etický aspekt sběru dat (Hendl, 

2005). Rozhovory byly anonymizovány do takové míry, aby nebylo možné nijak 

identifikovat dotazované. Jména rodičů byla změněna na zkratku „R” a číslo informanta. 

Jejich profese byla zobecněna, a jejich vzdělání nebylo specifikováno jinak, než nejvyšší 

dosaženou úrovní. Participanti výzkumu byli obeznámeni s jeho tématem a účelem. 

Rozhovory byly nahrávané na diktafon mobilního telefonu, k čemuž účastníci poskytli 

písemný souhlas, stejně jako ke zpracování a použití dat za účelem výzkumu. 
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3. Výzkumný vzorek 

 
Informanti pro kvalitativní výzkum byli vybírání záměrně. Autorka oslovila rodiče 

z jejího blízkého okolí, přičemž se snažila o geografickou diverzitu vzorku. Jediným 

kritériem ve výběru bylo být rodič dítěte ve věku 9-17 let, v domácnosti s přístupem 

k internetu. Toto věkové rozpětí autorka zvolila na základě informací z projektu EU Kids 

Online, podle něhož děti začínají používat internet v 11 letech, ale průměr se stále snižuje. 

Haddon (2015) se ve svém výzkumu mediální výchovy v rodině, do kterého byla zahrnuta 

i Česká republika, taktéž soustředí na děti od 9 let. Berdošová a kolektiv (2018) navíc 

tvrdí, že v tomto věku 99 % dětí ve školách používá internet. Ohraničení shora, 17 let, 

zvolila autorka z důvodu legální hranice zletilosti. 

 
Vzorek se skládal ze 16 informantů, přičemž pouze 3 z nich byli muži. Genderová 

nerovnováha byla způsobena výběrem relevantních rodičů z blízkého okolí autorky, které 

je tvořeno převážně ženami. Věkový průměr rodičů byl přibližně 44 let a jednalo se 

o vysokoškolsky nebo středoškolsky vzdělané osoby. 

 

 

 
1.    tabulka přehledu informantů 

 

Označení Věk Rodič Vzdělání Profese Bydliště Věk 

a pohlav 

í dítěte 

R1 38 matka Středoškolské bez 

maturity 

Uklízečka České 

Budějovice 

dcera 17 

R2 58 otec Vysokoškolské Psycholog České 

Budějovice 

dcera 16 

R3 44 matka Středoškolské 

s maturitou 

Kosmetička České 

Budějovice 

dcera 12, 

syn 16 

R4 44 matka Vysokoškolské Novinářka Praha synové 

12 a 15 

R5 45 matka Vysokoškolské Personalistka Praha dcera 11, 

syn 15 

R6 43 otec Středoškolské 

s maturitou 

Podnikatel Praha dcera 9, 

syn 14 
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R7 45 matka Středoškolské 

s maturitou 

Úřednice Vodňany 

(Jihočeský 

kraj) 

dcera 12 

R8 46 matka Vysokoškolské Speciální 

pedagog 

České 

Budějovice 

syn 12 

R9 48 matka Vysokoškolské Výtvarnice Plzeň syn 13 

R10 42 matka Vysokoškolské Fundraising Praha dcera 13, 

syn 10 

R11 44 otec Vysokoškolské IT Praha syn 11 

R12 44 matka Středoškolské 

s maturitou 

Úřednice České 

Budějovice 

dcery 12 

a 15 

R13 33 matka Středoškolské bez 

maturity 

Ostraha Chomutov dcera 17, 

syn 11 

R14 43 matka Středoškolské 

s maturitou 

Prodavačka Praha dcera 14 

R15 48 matka Vysokoškolské Pedagožka Třtice 

(Středočeský 

kraj) 

dcera 15, 

syn 17 

R16 46 matka Středoškolské 

s maturitou 
Úřednice České 

Budějovice 

dcera 9, 

syn 16 

 

 

 

4. Průběh průzkumného šetření 

 
Rozhovory byly realizovány v průběhu měsíce března a dubna 2021, a to jak osobní, tak 

on-line formou. Vzhledem k pandemické situaci koronaviru nebylo možné uskutečnit 100 

% rozhovorů osobně. S 9 rodiči se autorka setkala osobně, v prostředí které sami navrhli, 

se zbylými 7 se spojila pomocí videohovoru. Nutno podotknout, že možnosti byly 

omezené, a tak prostředí nebylo tak harmonické, jak by si autorka nebo informanti přáli. 

Příjemnou atmosféru se autorka snažila navodit „zahřívacími otázkami” a nehodnotícím, 

otevřeným, přístupem. 
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Rozhovory trvaly od 25 do 60 minut v závislosti na otevřenosti, ochotě ale i názorech 

a schopnostech informanta. Rozhovory byly kratší zpravidla v případech, že se rodič 

s tématem setkával poprvé, přemýšlel o něm buď sporadicky či vůbec, byl důvěřivý ve 

vztahu k dětem, nebo si nebyl vědom, případně nebral vážně rizika spojena s užíváním 

internetu. Některé rozhovory byly ale delší a na data výživnější i v případě, že se nad 

tématem rodiče dříve nezamýšleli. Jednalo se například o rodiče, kteří dokázali opustit 

přirozený „obranný postoj”, rodiče, které téma zaujalo a vnuklo jim novou myšlenku, 

osoby otevřené novým věcem a přístupům, či ty s vyšším sklonem k sebekritice 

a schopnosti sebereflexe. Nabité daty byly taktéž rozhovory s rodiči, kteří si jsou jistí 

svými metodami, považují je za téměř neomylné a vysoce efektivní. Tito rodiče měli 

často jasný, a také až naivní pohled na to, co děti na internetu (ne)dělají či co mají/nesmí 

dělat. Rodiče tohoto typu měli tendenci autorce vysvětlit a obhájit svůj přístup, 

a rozhovory byly emotivnější než jiné. Bohaté na data i inspiraci pro samotnou autorku 

byly rozhovory s rodiči, kteří se již v minulosti nad podobným tématem zamýšleli, 

dilemata vědomě řešili (nebo minimálně aktivně registrovali) a výchovné metody a kroky 

volili a činili co nejvíce v souladu s jejich hodnotami, lze říct i etickými hranicemi 

a morálkou. 

 
Rozhovory se mnohdy stáčely jiným směrem, než byl záměr, a tak musela autorka 

rozhovor korigovat a vracet. Informanti měli potíže porozumět některým otázkám 

a výrazům, a tak autorka postupně nahradila některé z nich více opisnými názvy, které 

rodiče lépe přivedli na myšlenky a úvahy. Například velmi opatrně operovala s výrazem 

„etika” a „etický”, jelikož konotace s tímto termínem uváděla rodiče do rozpaků a pocitu, 

že je autorka „testuje”. Proto byl nahrazen slovními spojeními typu „přijde vám správné”, 

„přijde vám férové” a podobně, což atmosféru výrazně uvolnilo. 

 
 

Častým jevem také bylo, že rodiče zapomínali, že hovoří o soukromí na internetu 

a kontrole v kyberprostoru, nikoli o soukromí fyzickém či jejich obecné výchově. 

V rozhovoru tak často ze strany autorky zaznívalo vysvětlování a připomínání kyber 

kontextu. 

 
Dalším fenoménem v rozhovorech byla neschopnost odpovědět na otázky, protože 

k tomu rodiče neměli jednoduše co říct, jelikož se nad tématem nikdy nezamýšleli, ani ho 

nevnímali jako možný předmět řešení. Svůj názor pak stavěli na momentálních emocích, 
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chaoticky ho měnili, protiřečili si, a snažili se, dle autorky, zakrýt, že mediální výchovu 

upozadňují, a nevěnují kyberbezpečnosti mnoho pozornosti. 

 
 

Pro autorku bylo velkou výzvou nevyvolat v rodičích výčitky svědomí, pocit provinění, 

potřebu se obhájit nebo přetvařovat, jelikož jak už název práce napovídá, téma etiky 

a morálky, je věc subjektivní. Rodiče by totiž mohli předpokládat, že autorka má na téma 

názor, a rodiče pouze „zkouší”. I z tohoto důvodu proběhl nejdříve jeden rozhovor 

nanečisto, ve kterém informant poskytl zpětnou vazbu na tázací styl, otázky, volbu slov 

a termínů, formulaci, na autorky projev, formu vysvětlování, tón hlasu ale i mimické 

výrazy. Na základě této zpětné vazby bylo znění otázek přeformulováno, a autorčin 

projev pozměněn a zvědoměn. 

 
Autorka se domnívá, že se jí tento přístup podařilo do velké míry naplnit. Nicméně 

registrovala, že rodiče někdy jednali velmi opatrně, „našlapovali“ a zkoušeli, jestli jim 

bude autorka afirmovat či negovat jejich názor, a čekali, že jim bude prozrazeno, co je 

správně a co nikoli. Autorka také pozorovala snahu nahlas zpytovat svědomí, 

improvizovat v argumentech a přitakávat jí, kdy se snažila dovysvětlit kontext nebo 

v krajním případě pro pochopení situace uvést příklad hypotetické situace. 

 
Za nekomfortní situace autorka považuje občasnou bagatelizaci otázek směřující 

k morálce a možné dilematičnosti přístupu, kdy rodičům přišlo řešení takových věcí, dle 

dojmů autorky, úsměvné nebo až směšné, a to zejména v kontextu s její osobou, míněno 

ne-rodičem. V některých momentech autorka registrovala nadřazený přístup pramenící 

z postavení rodič versus ne-rodič, osoba bez zkušeností s dětmi, která si neumí situaci 

představit a pouze teoretizuje. 

 
Na druhou stranu byla autorka příjemně překvapená celkovou ochotou účastníků 

výzkumu o věci otevřeně hovořit, polemizovat a přehodnocovat ji, a případná dilemata 

otevřít a prodiskutovat. Za úspěch taktéž považuje přivedení rodičů na nové myšlenky 

a otázky, které si sami vyslovili v průběhu rozhovoru. Rozhovory považuje za úspěšné, 

přínosné a inspirativní. 

 
Překvapivě dobrou zkušeností byly rozhovory vedené on-line, které autorka shledává 

téměř stejně kvalitní, jako rozhovory tváří v tvář. Spojení bylo ve většině případech 
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dobré, a neregistrovala žádné technické nedostatky či komplikace. Navíc si myslí, že 

tento přístup je efektivní, účinný a není tolik invazivní a zavazující pro informanty jako 

třeba setkání v domácnosti či v kavárně. Za úspěch taktéž považuje velkou rozmanitost 

vzorku co do vzdělání a bydliště informantů. 

 

 

5. Analýza dat 

 
Autorka analyzovala získaná data pomocí tematické analýzy, která je dle jejích autorek 

Braunové a Clarkové (2006) vhodná pro analýzu a identifikaci vzorců vyskytujících se 

v datech. Popisují ji jako metodu pro identifikaci, analýzu a zveřejnění témat v získaných 

datech (Braun, Clarke 2006). 

 
Tento typ analýzy odpovídá i autorčině původní motivaci, která spočívala v neschopnosti 

identifikovat společenský názor a pohled na etiku v mediální výchově v rodině. Braunová 

a Clarková totiž tematickou analýzu doporučují zejména v případě, není-li oblast mnoho 

prozkoumaná a názor na problematiku není známý. 

 
Tematická analýza také umožňuje zpracovat a analyzovat data z polostrukturovaných 

rozhovorů takovým způsobem, že je možno pracovat s rozmanitými daty, a zároveň 

zohlednit i drobné nuance. „Témata” při tomto typu analýzy mohou reprezentovat určité 

názorové skupiny, a jejich identifikace a definice pak pomáhají získat přehled, nalézat, 

pochopit pojítka a souvislosti v klíčových bodech výzkumu. 

 

Tematická analýza má ale i svá úskalí, kterým se autorka snažila už od začátku výzkumu 

předejít, jak je popsáno v předchozí kapitole. Autorky Braunová a Clarková jako riziko 

vidí roli výzkumníka, jakožto aktivního tazatele, který vzhledem ke své znalosti teorie 

a schopnosti propojovat souvislosti, datům nějakým způsobem rozumí a interpretuje je. 

Také proto dávají autorky velký důraz na dodržování jimi navrženého postupu, který do 

velké míry zajistí, aby si výzkumník stálým vracením se k předchozím bodům 

připomínal, co dělá a s jakým cílem to dělá, a aby byl otevřený změnám i možnému 

přehodnocení předchozích výsledků. 
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Šest fází, které doporučují autorky Braunová a Clarková (2006), jsou: 
 

1. seznámení se s daty, 

2. generování prvotních kódů, 

3. hledání témat, 

4. revize správnosti témat, 

5. definování a pojmenování témat, 

6. vypracování zprávy. 

 

Těchto fází se autorka rozhodla držet a jednotlivé kroky detailně popíše níže. 

 

5.1. Seznámení se s daty 

První neopomenutelný krok je v tematické analýze seznámení se s daty. Clarková 

a Braunová (2006) doporučují si přečíst sesbíraná data minimálně jednou, předtím, než 

započne jejich kódování, a do textu se ponořit. To zahrnuje nejen čtení, ale i vytváření 

poznámek a hledání vzorců, které v dalších krocích usnadní orientaci v datech. 

 
Autorka hlasové záznamy nejdříve přepsala, transkripty doplňovala poznámkami 

s vysvětlivkami a komentáři a později je analyzovala jak v tištěné, tak elektronické 

formě. Pro prvotní seznámení s daty, byly několikrát rozhovory pročítány, připisovány 

další poznámky a eliminovány nadbytečné pasáže. Barevně byly označovány části 

rozhovoru, vyjadřující se k jednomu z podtémat výzkumu. V takovém formátu byly 

upravené transkripty nahrány do softwaru MAXQDA a následně dále analyzovány. 

 

5.2 Generování prvotních kódů 

V dalším kroku, v programu MAXQDA, zahájila autorka otevřené kódování. Tato 

metoda dle Strausse a Corbinové (1999) nechává výzkumníkovi dostatek prostoru, aby 

našel důležité vzorce skrývající se v nasbíraných datech, umožnila mu vidět téma jako 

celek a zároveň ho přiměla k hledání dalších témat. 

 

Po důkladném seznámení se s daty začaly autorce vyvstávat na povrch určitá témata, 

názory a argumenty rodičů, které se opakovaly. Tyto vzorce byly pojmenovány a tím 
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vznikaly prvotní kódy. V prvotním kódování jich bylo vytvořeno 750 a byly tvořeny 

buďto jen souslovím či větou, nebo i celým odstavcem. 

 
Kódovací software umožnil efektivní a přehledné zobrazení nakódovaných částí textu, 

přehled vytvořených kódů a relevantních extraktů. V této fázi už se postupně začaly 

formovat hlavní   tematické   „proudy”   na   základě   početního   zastoupení   extraktů 

u jednotlivých kódů. 

 

5.3 Hledání témat 

Autorky Braunová a Clarková (2006) u fáze „hledání témat” vysvětlují, že spíše než 

o hledání témat se jedná o jejich „identifikaci” uvnitř dat. Témata vznikají slučováním 

vytvořených kódů do obecnějších skupin či kategorií, které mohou obsahovat různé 

úrovně, a zachycují důležité hledisko v souvislosti s výzkumnými otázkami. 

 
Tématy v tomto výzkumu se staly skupiny rodičů, reprezentující určitý postoj, metodu či 

názor. Autorka postupovala tak, že se ke každé dílčí otázce zvlášť snažila identifikovat 

témata, respektive skupiny, které odpovídaly specifickým způsobem na dílčí otázku. 

V softwaru byly kódy nebo i skupiny kódů spojovány, přeskupovány a pojmenovávány 

provizorními názvy pro lepší orientaci. 

 

5.4 Revize správnosti témat 

V této fázi autorka revidovala předvytvořená témata a vytvářela k nim odpovídající 

názvy. Extrakty u jednotlivých témat byly znovu pročítány a ještě jednou byla 

evaluována správnost zařazení k příslušné skupině i relevantnost při hledání odpovědí na 

výzkumné otázky. Některé kódy byly přeřazeny jinam nebo odstraněny z analýzy a pro 

některé byla vytvořena samostatná podkapitola. Popis jednotlivých skupin byl 

přeformulován a upřesněn a doplněn o ukázkové extrakty, které demonstrovaly konkrétní 

(pod)téma. Tento postup nazývají Braunová a Clarková (2006) dvoustupňové 

přezkoumání dat. 
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5.5 Definování a pojmenování témat 

Po důkladném přezkoumání dat autorka finální témata definovala, výstižně je 

pojmenovala a uvedla reprezentativní extrakty z rozhovorů s rodiči. Podrobně jsou 

popsány v následující kapitole popisující výsledky analýzy. 

 

 

6. Výsledky analýzy 
 
V následující části budou představeny výsledky analýzy a zodpovězeny všechny 

výzkumné otázky, počínaje dílčími, konče hlavní výzkumnou otázkou. V druhé části této 

kapitoly se autorka věnuje propojení identifikovaných tematických skupin, resp. 

ddpovědí na výzkumné otázky, a jejich interpretaci. 

 

Dílčí otázka č. 1: Jak čeští rodiče vnímají svoje zasahování do soukromí vlastních 

dětí na internetu? 

 

První dílčí otázka se zabývá soukromím dětí v kyberprostoru a tím, jak ho chápou jejich 

rodiče. V této otázce se autorka snažila zjistit, jestli mají děti dle rodičů právo na on-line 

soukromí, a pokud ano, tak je-li něčím podmíněné či ohraničené. Na základě tematické 

analýzy identifikovala čtyři skupiny, které reprezentují rodičovské chápání a zacházení 

s dětským soukromím na internetu. Skupiny jsou: interventi, odmítači, nedobrovolní 

interventi a selektivní interventi. Na následujících řádcích tyto tematické skupiny autorka 

popíše a demonstruje na extraktech z hloubkových rozhovorů s rodiči. 

 

A. INTERVENTI 

 
Tato skupina rodičů vnímá zasahování do soukromí jako něco, na co mají ze své pozice 

právo. Často argumentují současnou dobou, která je přetechnizovaná a plná nástrah, 

a kontrolu tak vnímají jako nutnost a rodičovskou povinnost plynoucí z odpovědnosti za 

dítě. Někteří z nich si stojí i za tím, že rodič by měl vědět všechno, a mít aktivitu svých 

dětí absolutně pod kontrolou. Jiní, méně radikální interventi, nepopírají významnost 

soukromí, nicméně argumentují, že bezpečí je vždy na první místě, a soukromí je 

druhořadé. 
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R9: „Nemá určitě právo ani na soukromí, ani na tajemství nebo na nějakou šedou zónu. 

Musim vědět o všem, a tam by neměl mít svoje soukromí. Ta hrozba je tak veliká, že bych 

měla vědět o všem.“ 

 
R14: „I když je to slečna, tak já za ní nesu odpovědnost, a do její plnoletosti mám právo 

ji do těchto věcí koukat a eventuelně něčemu předejít. A to i bez jejího vědomí, určitě.“ 

 
R5: „Neodsuzuju to, jsme za děti zodpovědný. Chovejme se jako dospělý, a brát, kdo je 

na druhý straně. Ty děti, který máme na starost.“ 

 
 

R11: „Nemá nárok na velký soukromí… já mám vždycky právo mu proluxovat tu 

konverzaci, zkontrolovat závadnej obsah.“ 

„...běžná kontrola, tu budu dělat až do 18 třeba, to je normální a správný a povinnost 

toho rodiče, protože on-line svět je prostě rizikovej.“ 

 
R1: „Soukromí stranou a raději kontrola, když tady vidim ty děti, raději to mít pod 

kontrolou, než aby z toho byl fakt průser.” 

 

B. ODMÍTAČI 

 
Skupina rodičů odmítačů pohlíží na dětské soukromí na internetu jako na jejich právo, na 

citlivou a neopomenutelnou součást jejich dospívání, i přípravy na budoucí život. Tím, 

že jejich soukromí respektují a násilně nebo skrytě nenarušují, upevňují vzájemnou 

důvěru, kterou považují za stěžejní, jdou svým dětem příkladem a připravují je na dospělý 

život tak, aby chápaly a taktéž respektovaly soukromí osob v svém okolí. Učí je tak 

hranicím, které později uplatní v partnerském životě, později i ve vlastním rodině. 

Někteří odmítači nemají, nebo se učí nemít, potřebu vše o dítěti vědět, aby dítě bylo 

samostatné a učilo se přebírat odpovědnost za své činy. Odmítače někdy demotivuje od 

narušování soukromí i zachování vlastní důstojnosti, nekomfortnost bytí v pozici 

„špiona“ nadbytečná zátěž pro mysl nebo i nezdravá závislost na potřebě mít kontrolu. 

 

 

R5: „Je to vklad do dospělosti protože i oni pak budou respektovat lidi kolem sebe, svoje 

partnery...chci jim být autentickým příkladem.” 
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R6: „Já věřim že je vychovávám tak, aby měly zdravej rozum a používaj to. A jestli chtěji 

překračovat pravidla, tak ať to udělaj a riskujou, a ať prožijou ten stres. Může to být 

i fatální, ale je třeba dát stejnou možnost těm mým dětem. Jak se mají jinak naučit, že 

něco je špatně, když je to nenechám udělat.”„Někdy je lepší některý věci nevědět, jak 

jsem to měl já s rodičema.” 

 
R4: „Mě by v životě nenapadlo něco takovýho mejm synům udělat. Umim si představit, 

co by se stalo, kdyby ten mladší na to přišel, to by absolutně narušilo tu důvěru, co on má 

ve mě.” 

 
R3: „Dělat něco tajně za jejich zády, to mi není vlastní ani příjemný. Je to nefér, a i když 

jsou to děti, je to prostě zásah do soukromí.“ 

 
R2: „Myslim si, že ta skrytá kontrola je absolutní narušení soukromí, a je to naučení 

sociálního chování jedince, protože se nestane nic jinýho, než že to bude jednou dělat svý 

rodině, partnerům a nedopadne to dobře. Osobně si myslim, když někoho sleduju, měl by 

o tom vědět.” 

 

 

C. NEDOBROVOLNÍ INTERVENTI 

 
Tato skupina rodičů ve své podstatě se zasahováním do on-line soukromí dětí nesouhlasí 

a takový krok by podnikli pouze v „krajní nouzi“ nebo jako krizové řešení, pokud by 

hrozilo dítěti bezprostřední nebezpečí. Uvědomělí interventi nesouhlasí s preventivní 

kontrolou zahrnující vpády do internetového soukromí dítěte a snaží se sázet na jiné 

výchovné strategie, jako je například komunikace, sledování či spolukonzumace. Tato 

skupina by porušila dohodu s dítětem nebo narušila jejich soukromí pouze v případě, kdy 

by měla silné podezření, že se dítěti děje něco nebezpečného a ohrožujícího. 

 

 
R1: „V případě podezření, tak bych i v 17 šla do tý kontroly, protože ta potřeba ochránit 

dítě nezmizí. Takže v případě, že by měla nějaký problém, nebo bych tušila nějaký průšvih, 

tak bych to udělala. Asi bych jí i podrazila, a šla do toho, abych předešla nějakýmu 

průseru. I s rizikem narušení důvěry.“ 



54  

 

R4: „Kdyby se něco stalo, co by mě vyděsilo, nebo bych zjistila že mi lže, bylo by ohrožený, 

tak neřešim soukromí.“ 

„Kdybych měla podezření na reálným základu, tak klidně i špehuju to dítě. Ale nedělala 

bych to nikdy v žádným případě jako prevenci.“ 

 
 

R10: „Pro mě je to, že bych jim lezla do věcí, uplně nejzoufalejší poslední pokus, když 

budu mít pocit, že maj velkej problém. Preventivně určitě ne.“ 

 

 
D. SELEKTIVNÍ INTERVENTI 

 
Při uvažování nad soukromím a možném zásahu do něj bere tato skupina rodičů v potaz 

některý z níže zmíněných faktorů. Mezi proměnné u většiny rodičů patřil věk dítěte, a to 

ve smyslu, že s vyšším věkem má dítě nárok na vyšší míru soukromí, což musí být ale 

vykompenzováno důvěrou a komunikací, jelikož si uvědomují, že právě tento věk je 

velmi rizikový. V rozhodování rodičů také často hraje roli to, jestli se jedná o syna či 

dceru, přičemž synům je vesměs ponechána větší svoboda, a naopak dcery jsou 

podrobeny důkladnější kontrole, tudíž zásahu do soukromí, protože je rodiče shledávají 

jako zranitelnější. Často zmiňovanou proměnnou byla povaha dítěte, které determinuje 

míru soukromí, nebo také předchozí negativní zkušenost či zrazení důvěry dítětem. 

 

a) Věk: velká skupina rodičů zmínila věk jako onu pomyslnou hranici v zasahování 

do soukromí. 

 
R11: „Od 15 už je to zásah do soukromí, on začíná mít nějakej život, holky todle, jde ven, 

vožerou se… to je soukromá věc už jeho. Taky je odpovědnej od 15 za svoje činy. Do 15 

to soukromí není vlastně, mužeš dělat cokoliv, číst mu ty věci, a je to jedno, protože tam 

nic nenajdeš.“ 

 
R14: „Určitě se to proměňuje i s věkem, čím starší, tim větší. Třeba maj první lásku. A má 

právo mi to neříct a nechat si to pro sebe. Stoprocentně roste právo na soukromí.“ 
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R1: „Od těch 16 let, kdyby fakt nebyl nějakej průserovej typ, třeba jako ta moje holka, tak 

mají určitě nárok na soukromí, a šmejdit jí tam by bylo trochu blbý. Asi bych do toho 

nechtěla úplně lézt.“ 

 
R8: „On má právo na soukromí, tím že už je mu 12, měl dokonce první holku. S věkem 

rostou rizika to jo, ale i nárok na soukromí, a já vím, že to musím respektovat.“ 

 
b) Povaha: jiní rodiče posuzují nárok na soukromí podle povahy dítěte ve smyslu, 

že někdo k tomu má větší sklony než někdo jiný. 

 

R1: „Dcera není klasickej puberťák, kterej by se válel támhle vožralej po parkách 

a podobně, hodně času tráví doma s náma, takže já zase respektuju nějaký její soukromí. 

Nemám důvod zasahovat. Ale u syna to je jiná. Používáme to proto, že je to takovej 

kaňour, a byl by schopnej si to porno nebo něco pustit. Proč to nepoužívat na druhou 

stranu, dítě k tomu má nějaký sklony, takže než aby byl nějakej průser, tak raději tohle 

používat.“ 

 
R6: „Synovi bude 14 ale má aspergra, takže má jiný zájmy, a zajímají ho jiný věci. To 

bude časem hrozit u dcery, která předčasně dospívá.“ 

 

c) Zkušenost: další proměnnou je důvěra a to, jestli byla v minulosti porušena ze 

strany dítěte. V takovém případě jsou rodiče méně zdrženliví v zásahu do soukromí 

a spíše zakročí. 

R9: „Ale myslím, že to je správný přístup do určitý míry a věku. Když mají rodiče 

podezření, že se dítě kamarádí s někým nevhodným, tak jo… ale pokud je tam zdravý 

prostředí a důvěra, tak neni nutný, aby byly tak ostře sledovaný.“ 

 
R10: „Teď je tam důvěra, kdyby tam byl problém, nějak jí porušili, tak nemám problém 

s tim jim tam vlézt. Když nebudu vědět jinou cestu, tak nebudu dělat ooo svaté tajemství.“ 

 
d) Gender: rodiče se také rozhodují na základě toho, zdali se jedná o dceru, kterou 

považují za zranitelnější a často rychleji dospívající, nebo syny, kteří dle slov rodičů 

rizikové věci tolik nevyhledávají a hrají převážně hry. 



56  

R1: „O ty holky se víc bojíš. Když se něco stane, holka z toho bude mít průser a následky, 

narozdíl od toho kluka. O toho kluka se míň bojíš než o tu holku.“ 

 

 
R3: „U toho syna to nehrozí, ten se tomu vyhýbá, ale u tý dcery, s přibývající pubertou, 

tomu jde víc naproti. Nebudu jí za chvíli stačit, je na počítačích šikovná, fikaná. Plánuju 

přísnější opatření, trochu víc kontrolovat než syna.” 

 
R16: „U dcery budu muset být obezřetnější, budeme jí zamykat obsah.“ 

 

 

e) Typ soukromí: tito rodiče také cítí, že mají právo na informace a přístup do 

soukromí svých dětí, nicméně respektují určité hranice, kam už toto právo nesahá. 

Nejčastěji se jedná o soukromou korespondenci, tedy zprávy a chaty, ale pro některé je 

to třeba i sledování polohy. 

 

 
R13: „To dítě by mělo mít nějaký svoje, to soukromí, co rodiče nebudou kontrolovat. 

Třeba jak se baví s kamarádem.“ 

 
R15: „GPS sledování je obrovskej zásah do soukromí. Když si někam půjdou, tak já to 

nechci vědět.“ 

 
R2: „Vyloženě zprávy bych stejně nikdy vyloženě nečetl. Já mám možnost vidět v softwaru 

i text, ale mě nezajímá, co si píše s klukama, mě zajímá to nebezpečí- když tam uvidim 

někoho cizího, tak to projedu.“ 

 
R14: „Číst konverzace je ještě větší zásah do soukromí, protože bych narušoval soukromí 

i toho s kým si ona píše jo, a na to právo moc nemám.“ 

„Já bych nezkontrolovala tu polohu, to ji věřím a přijde mi to jako stalking. Do těch 

zpráv bych se ale klidně koukla.“ 
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Dílčí otázka č. 2: Jaké mají etické hranice při mediální výchově svých dětí? 

 

V druhé dílčí otázce se autorka snažila zjistit, jaké mají rodiče etické hranice při mediální 

výchově svých dětí. Zajímalo jí, jestli jsou schopni nějaké etické hranice definovat, či 

jestli nad nimi přemýšleli. Rodiče popisovali, kde mají limity, co je pro ně už „přes čáru”, 

co považují za správné (etické) a co už nikoliv. Autorku zajímal i původ těchto hranic. 

To znamená, jak na ně přišli a co je k tomu či onomu přístupu vedlo. Stejně jako 

v předchozí dílčí otázce byly identifikovány tematické skupiny reprezentující postoje 

rodičů a připojeny byly citace z rozhovorů. Jedná se o: rodiče bez hranic, rodiče se snahou 

o nalezení hranice a rodiče s etickými hranicemi dle zkušeností. 

 

A. RODIČE BEZ HRANIC 

 
Rodiče bez hranic si převážně myslí, že ve výchově dětí neexistují žádné etické hranice, 

protože když by o „něco šlo“, tak jdou veškeré dohody a úmluvy stranou a oni ze své 

pozice musí zasáhnout jakýmkoli způsobem. Také argumentují mocenským postavením 

rodiče jako autority a odpovědností za nezletilé dítě. Tito rodiče do tohoto rozhovoru ve 

většině případů nad etickým aspektem výchovy nepřemýšleli, protože to neshledávali 

jako „téma“. 

 

 
R7: „Nemá to hranice, nic neni blbý, nic neni na hraně. Rodič by měl všechno zjistit, nebo 

nenápadně to z ní dostat… Třeba se začne chovat jinak, takže ten rodič by se měl podívat 

do smsek, a tak… když jim to neřekne to dítě samotný. To mu pomůže tu situaci vyřešit.“ 

 
„Nic neni ale pro mě za hranou, některý děti je třeba víc kontrolovat, takže já si myslim, 

že to záleží na tom, jak se to dítě chová. Že by to muselo mít nějaký hranice, to jako neee.“ 

 
R11: „Já si myslím že tam žádný etický hranice nejsou. Kdyby o něco šlo, tak udělám 

cokoliv, abych to zjistil. A kdyby nebylo podezření, tak bych ho nekontroloval za každou 

věc, určitě ne.“ 

 
R4: „Neexistujou hranice, kdyby šlo dítěti o zdraví a já to věděla. Porušila bych všechny 

svoje zásady a dohody.“ 
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R8: „Já bych do toho telefonu ve vzteku vlezla, kdyby ho neměl zamčenej, a neřešila bych 

jestli je to dobrý nebo špatný.“ 

 

B. SNAHA O NALEZENÍ HRANICE 

Tato skupina se pravděpodobně již v minulosti nad tímto aspektem, tedy zdali je něco 

„správné“, či „nesprávné“, „neférové“ zamyslela, a snažila se to do mediální výchovy 

zapracovat. Minimálně projevili uznání, že to není jednoznačné, že to může být 

problematické a pro rodiče dilematické. 

 
R6: „Moje děti nevědí, že já jim vidim do historie, ale snažím se to nezneužívat.“ 

 
 

R2: „To je těžká otázka, je pro mě najít tu hranici hrozně těžký. Neni to motivovaný 

zvědavostí, jakože získat nějaký informace, ale prolíná se mi tam hodně ta bezpečnost 

a tyhle věci, já bych si jako nepřečetl něco a pak bych s tou informací potají pracoval. 

Když už bych si něco přečetl, co by bylo špatně, tak máme vyhrazený místo, kam si jí 

zavolám a popovídáme si o tom a omluvim se jí.” 

 

C. HRANICE DLE ZKUŠENOSTÍ 

 
Tato skupina bere v potaz etiku spíše podvědomě nežli aktivně jako rodiče ze skupiny 

„snaha o hranice“. V rozhovoru se rozpovídali o svých zkušenostech z dětství a výchovy 

jejich vlastních rodičů, ze kterých si buď vzali příklad, nebo naopak zaujali opačný postoj. 

Čerpají také z vlastní zkušenosti, nebo z osobního pocitu formou „nedělej druhým to, co 

nechceš, aby dělali tobě“. Tak či tak to rodiče pravděpodobněji nevnímají vyloženě jako 

věc etiky, spíše jako slušnosti a dobrého vychování. 

 

R8: „Jedno hledisko je nedělej druhým co nechceš aby dělali tobě, a druhý hledisko je to, 

že moji rodiče se ke mně taky takhle nechovali, a měli jsme hezkej vztah. Naši nic nevěděli, 

veřili mi, že jsem dobře vychovaná, takže já držela věci od nich. Myslím si, že moje děti 

jsou taky takový.“ 

 
R15: „Vztáhla jsem si to k sobě, že kdyby tohle někdo udělal mně tak se zbláznim“ 

(„tohle“=skrytá kontrola). “Ta míra vlastní mi to určuje, vztahuju to k sobě. Kdyby tohle 

někdo dělal mně. Mně by to vadilo, kdyby dlouhodobě nevěděli, kdyby věděli, že vím 

a mám možnost to sledovat.” 
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R10: „Mně to neni příjemný, naši mi lezli do všeho a nic jim nebylo svatý a oni četli 

i deníky i do dopisů. To je pro mě totálně za hranou, číst chaty a zprávy. Takže 

preventivně určitě ne, kdyby tam byl problém, nějak porušili důvěru, tak klidně do 

soukromí vlezu.“ 

 

 
R12: „Já měla přísnýho tátu, nic jsem nemohla, a já bych nechtěla, aby to tak měla. Ale 

taky máme pravidla a hranice, a já doufám, že ona bude rozumná.” 

 

 

 
Dílčí otázka č. 3: Používají čeští rodiče potenciálně eticky problematické mediálně 

výchovné metody? 

 

Tato dílčí otázka řešila, zdali rodiče používají nástroje či postupy, na které by mohlo být 

nahlíženo jako na potenciálně eticky problematické.3 

Na základě analýzy výpovědí rodičů o (ne)užívání těchto metod byli rozděleni do tří 

skupin: důslední sledovači, intuitivní sledovači a etičtí rodiče. 

 

A. DŮSLEDNÍ SLEDOVAČI 

 
Důslední sledovači znají dostupné technické nástroje rodičovské kontroly a aktivně je 

využívají. Činí tak pravidelně, aby předešli špatné zkušenosti a měli o dítěti na internetu 

přehled. Tato skupina rodičů používá skrytou, nebo i zjevnou kontrolou za preventivním 

účelem. Většinou to ale neznamená, že si tím jsou jistí, nepochybují o tom, nebo jim to 

není nepříjemné a „proti srsti“. Pro důsledné sledovače je skrytá kontrola nutné zlo, které 

si buď žádá tato doba, nebo konkrétní nátura či věk dítěte. Zároveň často tvrdí, že vědí, 

že by se odhalením hodně narušila vzájemná důvěra, což jim ale za bezpečí pro své dítě 

stojí. 

 

 
R6: „Mám aktivovanou rodičovskou kontrolu, rodinný účet pod Microsoftem, kterej 

audituje, jako nějaká aplikace, četnost využití. Ale na routeru se dá vidět internetová 

 

3 Za potenciálně eticky problematické mediálně výchovné metody autorka považuje jakoukoliv formu 

skryté kontroly, to znamená zásah, monitoring, omezování či filtrování, o kterém dítě neví. 
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aktivita, historie, adresy… takže činnost na počítači, a jednou za týden mi chodí zpráva, 

kolik strávil času na PC a na čem, konkrétní aplikace. A taky když si něco koupí nebo 

nainstaluje, tak mi přijde zpráva. A na routeru, jako na wifině, tam jsou omezení co do 

času, a zároveň se autorizujou navštívený webovky. Hlídá to jen čas, ale koukám na ten 

obsah pravidelně, a není zatím moc důvod ho blokovat. Moje děti nevědí, že já jim vidim 

do historie a tak, ale snažím se to nezneužívat.“ 

 

R1: „Asi bych jí i podrazila, abych předešla nějakýmu průseru. I s rizikem narušení 

důvěry” 

 
R8: „Nemá svůj účet na googlu ale můj, takže mám přehled. Má taky software 

FamilyLink, to máme s manželem. Řeší to ale spíš manžel, já tomu moc nerozumim. A pak 

to ještě blokuje nějakej obsah, třeba porno, sleduje to polohu, historii vyhledávání. To 

ale syn neví, myslim.“ 

 
R11: „Obsah vidim, mám sledovací historii přes sdílený účet. Syn neví že, že to vidim. 

Nepředcházel tomu žádný dialog. Kdyby to teď syn zjistil, že ho kontroluju, byl by 

naštvanej ale pochopil by to.” 

 

 
B. INTUITIVNÍ SLEDOVAČI 

 
Tato skupina rodičů sahá po monitoringu a omezování bez vědomí svých dětí pouze 

příležitostně. Nečiní tak s žádnou pravidelností, nedělají to preventivně. Preventivní 

užívání skryté kontroly dokonce považují za neetické, nesprávné či neférové. Intuitivní 

sledovači čekají na nějaký spouštěč, většinou emocionální. V první řadě to může být 

„špatný pocit“ či tušení, že něco není v pořádku, podezření, strach či obava. Jiným 

motivem je konflikt s dítětem, metoda trestu či výhružky. Jiní intuitivní sledovači popsali 

svoji motivaci jako spontánní nápad, či jako reakce na nějaké nové informace (například 

shlédnutí dokumentu V Síti, konverzace s jinými rodiči, přáteli, specialisty, reportáž 

v televizi a podobné). 

 

 
R11: „A takhle mu to hodlám jednou za čas zkouknout bez jeho vědomí, jako prevenci. 

Kdy se mi zrovna zachce.” 
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„Nedělám to pravidelně, jen kdybych pojal nějaký podezření.“ 

 
 

R3: „Já mám takovej protichůdnej názor na tyhle technologický kontroly a monitoring. 

Myslim si, že jedině kdybych to chtěla sledovat, kdyby hrozilo nějaký nebezpečí, jak teď 

běžel film V Síti, tak mi to došlo.” 

 
R10: „Tohle bylo motivovaný uvědoměním, že tam může napsat nějakej blázen.” 

R9: „Je to řízený momentální situací a náladou a emocí” 

R3: „Kdyby mi rodičovská intuice řekla, že není něco v pořádku tak bych asi po tom 

pátrala víc, a dovedu si představit, že bych do toho telefonu šla.” 

 
R4: „Vždycky když přijde nějaká krize, když máme my hodně práce a nemám čas toho 

mladšího kontrolovat, tak tatínek vyhrožuje, že už mu to pořídí a nainstaluje.” 

 

 
 

C. ETIČTÍ RODIČE 

 
 

Tato skupina rodičů potenciálně eticky problematické mediálně výchovné metody 

nepoužívá, a to buď proto, že s nimi nesouhlasí, považují je za nesprávné či neetické, 

nebo proto, že jim v tom něco brání (například neznalost techniky). 

 
R2: „Ne, já ji maximálně občas poprosim, aby mě pustila na svůj počítač, že se jdu 

podívat do historie, a ona stojí nade mnou a řešíme, co je v pořádku.” 

 
R3: „Dělat něco tajně za jejich zády, to mi neni vlastní. Je to nefér, a i když jsou to děti, 

je to prostě zásah do soukromí.” 

„My spolu hodně mluvíme, takže kdybych to chtěla někdy použít, tak bych jim to řikala 

a vysvětlila jim, proč to dělám.” 

 
 

R4 „Ne. Není to správný lézt dítěti do soukromí potají. S tim dítětem musíš mít dohodu, 

že ho ctíš anebo že teda je jeho soukromí je i tvým soukromím, ale dítě ti musí dát 

souhlas.” 
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Dílčí otázka č. 4: Co si čeští rodiče myslí o využívání technologií a skrytém 

monitoringu v mediální výchově v rodině? 

 

V rámci čtvrté dílčí otázky se autorka snažila zjistit, co si rodiče myslí o skryté formě 

kontroly, to znamená jakékoliv formě nezjevného monitoringu, omezení, filtrace obsahu 

a podobně. Jedná se o kontrolu, která byla zahájena nebo probíhá bez vědomí či souhlasu 

dítěte. Tematickou analýzou byly definovány skupiny: sympatizanti, účeloví 

sympatizanti, demokrati a odkladači. Níže autorka skupiny popíše a doplní o relevantní 

extrakty z rozhovorů. 

 

A. SYMPATIZANTI 

 
Tito rodiče považují skrytou kontrolu za dobrou a efektivní metodu, která je v dnešní 

době na místě a nikterak ji neodsuzují. Nevidí problém v etickém ani legálním aspektu 

a podobně jako u kontrolorů mají jako rodiče právo jakýmkoliv způsobem hlídat 

a vychovávat svoje dítě. Rodičům také někdy skrytý monitoring přijde lepší, než ten 

zjevný, protože zvyšuje efektivitu tím, že dítě se na kontrolu nemůže „připravit“, tudíž je 

vyšší pravděpodobnost odhalení nějaké rizikové aktivity. Pro některé rodiče je skrytá 

kontrola na místě do nebo od určitého věku, u jiných zas v závislosti na tom, jak se dítě 

chová, jakou má povahu a jaký spolu mají vztah. Tito rodiče neignorují význam 

a důležitost důvěry, ale zastávají názor, že pouhá důvěra nestačí. 

 
R14: „Monitoring je určitě stoprocentně fajn a dobrej protože pořád jsou to malý 

nezletilý děti, i když je to slečna, tak já za ní nesu odpovědnost, a do její plnoletosti mám 

právo jí do těchto věcí koukat a eventuelně něčemu předejít. A to i bez jejího vědomí, 

určitě.“ 

 
R1: „Zjevná i skrytá forma monitoringu mi přijde dobrá, u syna raději skrytou, protože 

by se mi asi bránil, spíš teda na tajňačku.“ 

 
R11: „Raději bych to teď udělal skrytě, protože kdyby to věděl, tak to může třeba 

přizpůsobit tomu, co tam bude psát. Teď budu opatrnej, nejdřív si to zjistitm na tajno. 

Přijde mi to efektivnější ta kontrola, když to dítě to neví, ale musí to být jen, když je 

podezření.“ 
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R13: „Já si myslim, že je dobrý že to těm dětem neřeknou a dělají to potají. Protože když 

to to dítě ví, tak to schválně nedělá a bude to dělat za zády odněkud jinud, třeba 

u kamaráda. Já bych to teda svýmu dítěti neřekla právě, abych něco zjistila. To dítě by se 

možná zarazilo kdyby to zjistilo, a to bych se mu to snažila vysvětlit, proč jsem to dělala, 

anebo prostě bych mu řekla, že jsem ho chránila a věděla jsem, že je zle. Že jsem nechtěla, 

aby měl doživotní trauma.“ 

 
„Každej rodič má na to právo si pohlídat svoje dítě jakkoliv, takže je to dobře, že to ty 

dělaj, protože pak to dítě někdo neznásilní třeba.“ 

 

 
B. ÚČELOVÍ SYMPATIZANTI 

 
Účeloví sympatizanti s technickými nástroji, jako je skrytý monitoring nebo omezování 

souhlasí jen v případě, že se nejedná o pravidelnou a preventivní činnost. Dle jejich 

názoru se dají takové nástroje využívat pouze v případě, že má rodič podezření, že je dítě 

ohroženo a oni už nemají po čem jiném sáhnout. V případě prevence si totiž myslí, že by 

měla být kontrola vždy zjevná, to znamená, že by o ní mělo dítě vědět. Někteří rodiče 

považují pravidelný skrytý monitoring za nesprávné a neetické řešení a takový přístup 

odsuzují. 

 

 
R6: „Když to vezmu přes emoce, tak na první pohled je to jako že jsem se posral… 

špehovat. Na druhou stranu asi je důležitý, za jakým účelem se to dělá. Když ho chtějí 

ochránit, tak je to medvědí láska, ale furt láska. Když to dělaj, aby ho buzerovali, tak to 

je jiná, to je úplně patologický a špatný a padlý na hlavu a vypovídá to o kvalitě osoby, 

co to dělá. Jinak když ho chceš ochránit, je v tom dobrej úmysl, a tou motivací je strach… 

to je ok.“ 

 
R11: „Přijde mi to efektivnější ta kontrola, když to dítě to neví, ale musí to být jen když je 

podezření… ne když je to jen tak preventivně. Když tuším průser, tak to udělám na tajno 

tu kontrolu, a když je to prevence, tak to to dítě musí vědět.“ 
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C. DEMOKRATI 

 
Demokrati považují skrytou formu kontroly a monitoringu za špatnou, nesprávnou, 

neférovou či neetickou metodu ve všech případech. Dle nich jde o zradu a podraz na dítě, 

despekt k jeho soukromí. Někteří rodiče tuto metodu shledávají jako kontraproduktivní 

a myslí si, že způsobí „víc škody než užitku“ poté, co se taková metoda provalí. Zároveň 

se nedá „odhalení“ použít proti dítěti, aniž by byla skrytá kontrola prozrazena. Některým 

rodičům je to i vyloženě nepříjemné, budí to v nich výčitky svědomí anebo necítí potřebu 

všechno vědět, protože by je to zatěžovalo nebo unavovalo, a raději sází na důvěru či 

otevřenou komunikaci. Skrytá kontrola podle odmítačů hrubě narušuje důvěru, která je 

pro jejich vztah s dítětem klíčová. Demokraté si myslí, stejně jako účeloví sympatizanti, 

že monitoring by měl být zjevný, dítě by o kontrole mělo vědět dopředu a nastavení 

takového softwaru či zámku by měla předcházet diskuse, vysvětlování a dohoda. 

 

 
R6: „Nevim co bych pak dělal ,kdybych tam našel nevhodnej obsah… nemohl bych to 

použít, nebo kdybych to použil, tak by to bylo divný. Někdy je lepší některý věci nevědět.” 

„Nechci kontrolovat každej krok dítěte, protože co to udělá se mnou, až tu kontrolu 

ztratim a s tim vztahem s dítětem… je třeba to domejšlet do konce.“ 

 

 

R8: „Nemám už nutkání vědět všechno a nechávám jim prostor na soukromí a tajemství. 

Ale to jsem se naučila až jako matka. Bojovala jsem s tou starostlivostí strašně, ale musela 

jsem se to naučit.“ 

 

 
R9: „Nechci mit 100 % kontrolu. Mě by to unavovalo obtěžovalo, a ještě abych řešila 

a kontrolovala každej krok. Vim, jestli mi lže nebo ne, takže to mi stačí.“ 

 

 

R2 „Já vim, že jakmile narušíš pocit důvěry toho dítěte, tak ty věci bude dělat a ty se je 

nikdy nedozvíš a bude to dělat naschvál. Je to tenká hranice. Bez kontroly jen na důvěře 

to stát nemůže, ale je nutný o tom společně mluvit.” 

 

R6: „Kdybych nedal mu šanci to posrat a hlídal jeho každej krok tak … jednoho dne já 

ten dozor ztratim že jo, nebudu ho hlídat navždycky, a co se pak děje v mysli mladýho 
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člověka, kterej nikdy neměl šanci něco posrat a teď je bez dozoru. Něco mi říká, že bude 

chtít vyzkoušet všechno, co nemohl.” 

 

„Myslim si, že je lepší dítě vystavit nějakýmu fenoménu, a pak to s nim rozebrat, než se 

za každou cenu snažit dělat, že to neexistuje a držet ho stranou.“ 

 

D. ODKLADAČI 

 
Odkladači jsou rodiče, kteří se shodují v názorech s první skupinou sympatizantů, 

nicméně pociťují překážky různého druhu. Ve využití skrytého, nebo jakéhokoliv jiného 

monitoringu, jim brání jejich neznalost a neschopnost technologií, velká 

zaneprázdněnost, nedůslednost, lenost nebo i strach z pravdy. 

 

 
R5: „Hele, já to nezatracuju, patří to k týhle době. Přemýšlím o tom, proč to nedělám. 

Možná je to moje nedůslednost, nebo furt víc víra v tradiční komunikace, hodnoty, 

mluvíme, důvěra. To nejvíc. Taky se bojim, co bych se o tom dítěti dozvěděla.“ 

 
R4: „Určitě jsme nad tim s manželem přemýšleli a mluvíme o tom. Vždycky když přijde 

nějaká krize, když máme my hodně práce a nemám čas toho mladšího kontrolovat, tak 

tatínek vyhrožuje, že už mu to pořídí a nainstaluje.“ 

 
R11: „Do historie prohlížení jsem se ještě nepovídal, odkládal jsem to, ale udělám to.“ 

 

 

Hlavní výzkumná otázka: Setkávají se čeští rodiče při mediální výchově v rodině 

s nějakými etickými otázkami a dilematy? Pokud ano, jaká dilemata to jsou. 

 

Hlavní výzkumná otázka této práce byla, zdali rodiče někdy čelí dilematům, pochybám 

a etickým otázkám v souvislosti s mediální výchovou v rodině. Tematickou analýzou 

byly navrženy dvě základní skupiny reprezentující rodiče, kteří dilemata neřeší, a rodiče, 

kteří ano. Skupinu „nedilematických” autorka rozvedla ještě ve dvou podskupinách 

v závislosti na příčině jejich přístupu: důvěřiví a suverénní. V případě skupiny 

„dilematických” rodičů autorka vyzdvihla hlavní předměty dilemat, které tito rodiče řeší, 

nebo oblasti, ve kterých pochybují, a ke každé podskupině uvedla citaci, která dilema 

demonstruje. 
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A. NEDILEMATIČTÍ 

 
Mezi skupinu nedilematických rodičů zařadila autorka ty, kteří žádné pochyby nemají 

a žádným etickým dilematům nečelí. Rozdělila je na dvě podskupiny za základě příčiny 

takového postoje. 

 

a) DŮVĚŘIVÍ 

 
Důvěřiví rodiče se vyznačují tím, že dilemata neřeší primárně proto, že se to jejich rodiny 

a dítěte netýká. Důvěřivý rodič naivně smýšlí o dítěti, ale někdy i o internetu jako nástroji 

samotném. Někteří z důvěřivců jsou si jistí, že o dítěti vše ví a že dítě se jim se vším určitě 

svěří. Jiní jsou si jisti poslušností svých dětí a tvrdí, že by škodlivé obsahy 

nekonzumovaly, nebo kontakt s cizí osobou nenavazovaly, protože rozpoznají, co je pro 

ně dobré. Spoléhají na vzájemnou důvěru a slušné vychování. Důvěřiví rodiče považují 

své dítě za speciální (nejen v pozitivním slova smyslu) a dle jejich názorů jim nebezpečí 

nehrozí, tudíž si nemusejí lámat hlavu s tím, jaká kontrola je správná a jaká ne. Někteří 

z těchto rodičů jsou neznalí, nebo dá se říct i naivní, i v oblasti internetové bezpečnosti, 

technologie jako takové. 

 

R13: „Nepotřebuju takovou věc mít doma, protože mám chytrý děti a vim, že je nevhodný 

obsah a krávoviny nelákaj. Určitě je neláká porno a tak, oni jsou vychovaný.” 

 
„Neřešíme to, protože jsme se nikomu do historie nekoukali, nesledovali nic, dcera 

nepoužívá nic na počítači skoro, a syn jen hraje hry do 1 do rána.” 

 

R1: „Nemám potřebu to řešit. Já nemám důvod zasahovat, dcera neměla kluka, hodně se 

nás drží, nemá tendenci rebelovat, takže nemám důvod ji hlídat a kontrolovat.” 

 

R4: „Doteď jsem neměla důvod takže jsem to neřešila. Ale nemám strach, že by tam dělal 

něco dělali… on fakt jen hraje. Jen mám třeba někdy pocit, že jsou v tom pokoji zalezlý 

už moc dlouho. Ale strach, že by byl v kontaktu s nějakýma obsahama nevhodnýma 

nemám. Mám ve voba důvěru, že nevyhledávají příležitosti. Nikdy by si nedovolil udělat 

na tajno to, co jim zakazuju.” 

 

R14: „...ale ona je rozumná, nic nedělá, věřim jí, ví, co je špatný.” 

 
R8: „Důvěřuju tomu, jak jsem je vychovala a taky vim, jaký jsou to osobnosti.“ 
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b) SUVERÉNNÍ 

 
Tato skupina rodičů nad etickým aspektem mnoho nepřemýšlí a dilemata je netíží. Jsou 

přesvědčení o správnosti své metody a přístupu a pevně si za ním stojí. 

 

R1: „Sama v sobě jsem to asi nikdy neřešila, kde je ta hranice.” 

 
R2: „Dilemata neprožívám, protože mě na těch sítích nemůže nic překvapit, mám hodně 

zkušeností. Definujeme si akorát, když přijde nová věc nebo situace, fenomén. Nemám 

z toho, že je kontroluju špatnej pocit, ani výčitky. Moje žena třeba jo, a tak to řešim 

všechno já. Nic mi není blbý, trapný, můžu řešit všechno.” 

 

„...kdybych nebyl deformovanej svojí prací, tak mám dilema, etický určitě.” 

 
R9: „Buď je problém a jdu to vyřešit a je mi jedno, jestli je to etický nebo ne. Já byla 

vždycky rozhodnutá.” 

 

B. DILEMATIČTÍ 

 
Tato skupina rodičů aktivně či pasivně otázky, co je „správné” či „nesprávné/neférové”, 

řeší, přemítají nad nimi a snaží se svá dilemata a hodnoty často zakorporovat i do svých 

rodičovských metod. Dilematičtí rodiče si nejsou jisti správností svého přístupu 

a připouštějí variantu, že jejich metoda či názor nejsou neprůstřelné. Někteří informanti 

popisovali, že jejich skrytou kontrolu doprovázely výčitky svědomí, špatný pocit ze sebe 

sama či stud, ale svoje kroky vnímali jako povinnost, bez ohledu na to, jak se v tom cítí. 

Do této skupiny řadí autorka i rodiče, kteří se nad tématem zamysleli teprve až při 

rozhovoru, kdy projevili otevřenost jinému pohledu, reflektovali a přemítali nad svou 

metodou a byl jim „nasazen brouk do hlavy”. Typy dilemat jsou rozdělena níže. 

 

a) Důstojnost. Rodiče bojují s výčitkami svědomí či studem ve smyslu, zda je 

důležitější zachovat si vlastní důstojnost, nebo se postarat o bezpečnost dítěte. 

 

R15: „Když jsem to udělala na tajňačku, tak jsem z toho měla hrozně blbej pocit, a už 

jsem to pak nedělala nikdy. Strašně se za to stydim.” 

 

„Mně to přišlo jako vlastní zklamaní, jak jsem se koukla. Možná jsem to udělala kvuli 

sobě, jakože dítě je moje a mám na to právo.” 
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b) Nekomfort, nepříjemný pocit nebo strach z reakce osobně cítí rodiče, když 

kontrolují, zejména skrytě, své děti. Dělají to i přesto, že jim to není příjemné, nebo 

naopak to nedělají z důvodu, že se bojí reakce. To, co chtějí, nebo vnímají jako svou 

povinnost, je v rozporu s tím, jak se v tom cítí. 

 

R14: „Určitě by mi to nebylo příjemný. Je to věc kterou vlastně dělat nechci a netěší mě, 

ale když je to potřeba.” 

 

„Já to dřív nedělala, protože jsem věděla, že na mě bude naštvaná a nechtěla jsem jít do 

toho konfliktu s ní. Jí dát najevo, že jí nedůvěřuju jo.” 

 

R15: „Myslim, si že soukromí je potřeba a pro děti důležitý, ale bojuju s tim rodičovským 

strachem.“ 

 
c) Efektivita je dilema, spočívající v nejistotě efektivity konkrétního typu kontroly 

a monitoringu. 

 
R2: „Určitě to není pro každýho. Je to individuální. Někdo je liberální, demokratickej, 

ale já mám mix všech přístupů. Ale jestli to, co dělám, je to správný, nevim. Myslim že tu 

nám dá čas a dá nám to, co ty děti v životě 30+ čeho dosáhnou, a jak budou socializovaný 

s rodinou.” 

 

R6: „Snažíme se teda vychovat to dítě tak, aby to bylo současný. Ale to nevylučuje, že až 

to dítě dospěje, že to bude hodnotit jako špatný přístup. Že se to prostě ukáže ,až tahle 

generace odroste, že to byl nebo nebyl dobrej přístup.” 

 

d) Kontraproduktivita znamená v tomto kontextu obavu z toho, že by ten či onen 

nástroj kontroly mohl mít opačný efekt a nadělat „více škody než užitku”. 

 

R6: „Nevim ,co bych dělal kdybych tam našel nevhodnej obsah… nemohl bych to použít, 

nebo kdybych to použil ,tak by to bylo divný.“ 

 

R9: „...je blbý že když se to dítě dozví a pak to praskne,a naruší to vztah rodiče s dítětem 

a vytratí se důvěra. Ta je důležitější než 100 % kontrola.” 

 
e) Zvědavost či nutkání jako emoce, se kterou rodiče bojují, a nepřejí si, aby byla 

jejich motivací ke kontrole. Bojují se zvědavostí nebo zažívají pokušení nahlédnout do 

soukromí dětí, i když k tomu třeba není jasný důvod. 
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R15: „Mně to přišlo jako vlastní zklamaní, jak jsem se koukla. A bojuju s tou zvědavostí. 

Je to lákadlo.” 

 

R8: „...ale mají zamklý telefony, ale kdyby byl odemčený, tak to by bylo velký pokušení. 

Ale zpětně jsem asi ráda, že to měl zamčený, protože kdybych se tam podívala, tak by nám 

to ublížilo vztahově, porušilo by to důvěru.” 

 

f) Riziko ztráty důvěry značí dumání rodiče nad tím, zdali se pro bezpečnost dítěte 

vyplatí riskovat nebo rovnou ztratit vzájemnou důvěru, zdali je efektivnější skrytá forma 

kontroly, protože se zvyšuje pravděpodobnost odhalení, ale stojí v rozporu s důvěrou. 

 

R14: „Nejsem si jistá jestli by to stálo za to, kdyby na mě byla naštvaná třeba… ale myslim 

si, že jo. Kdyby tam něco bylo, tak je lepší to odhalit. Jo, stojí to za to.“ 

 
R14: „...nevím co je lepší, jestli to říct nebo nebo neříct. Protože neříct to a dělat skrytou, 

tim se zvyšuje pravděpodobnost odhalení.” 

 

 

 

 Prolínání tematických skupin 

V kapitole tykající se analýzy dat odpověděla autorka na hlavní i všechny dílčí 

výzkumné otázky tím, že vytvořila tematické skupiny reprezentující rodiče s podobnými 

charakteristikami. Nyní poukáže na souvislosti mezi skupinami rodičů a prolínání 

výsledných témat. 

Tematické skupiny rodičů u hlavní výzkumné otázky, to znamená „dilematičtí” 

a „nedilematičtí” rodiče, autorka vidí jako dvě hlavní témata analýzy celého výzkumu, 

jelikož se na ně dá pohlížet jako na primární kategorie, které zastřešují ostatní témata, 

identifikovaná v této práci. Propojením témat, respektive skupin rodičů podobného 

názorového spektra, vznikají stavební kameny dvou hlavních témat: nedilematičtí rodiče, 

kteří tak uvažují a jednají buď ve své důvěřivosti, či suverénnosti, a dilematičtí rodiče, 

jejichž otázky a pochyby pramení z různých zdrojů. 

 
Informanti ze skupiny „nedilematických rodičů” jsou zároveň součástí skupiny 

„interventů“. Tito rodiče nerespektují soukromí dítěte, protože se domnívají, že na něj 

mají právo a zároveň je to jejich povinnost, chtějí mít o všem přehled, kontrolu a důvěra 



70  

je až na druhém místě. Mnohé shodné rysy mají „nedilematičtí rodiče” s „rodiči bez 

hranic”. Tato skupina je charakteristická tím, že žádné etické hranice v mediální výchově 

v rodině nemá, argumentuje rodičem jako autoritou a etikou ve svém počínání se 

nezabývá také proto, že to nepovažuje za důležité či potřebné. „Nedilematičtí rodiče” jsou 

často zároveň i „sympatizanty”, kteří souhlasí s technickou kontrolou dětí a považují ji za 

efektivní a správnou metodu, i „důslednými sledovači”, kteří jsou nakloněni aktivnímu 

využívání rodičovských zámků a jiných kontrolních softwarů a reálně je používají. 

 
Dilematičtí rodiče jsou mnohdy zároveň „nedobrovolnými” a „selektivními interventy”, 

což jsou rodiče, kteří dobře zvažují, jestli, kdy a za jakých podmínek soukromí dítěte 

naruší. Dilematičtí rodiče mohou být i rodiči se „snahou o nalezení hranice” či 

s „hranicemi dle zkušeností”. Z charakteristik těchto skupin víme, že se zamýšlejí nad 

tím, co je správné a co nikoliv, cítí, že hranice je tenká a často nejasná, a problematiku si 

do jisté míry uvědomují. Shodné rysy mají s rodiči „demokraty”, kteří jsou odpůrci 

skryté kontroly a monitoringu a považují ho za nesprávný či neetický. Dále u nich 

najdeme shodné reakce a charakteristiky i s „intuitivními sledovači” či „účelovými 

sympatizanty”, kteří intervenují v soukromí či užívají skrytou kontrolu pouze v případě 

krize. 
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7. Diskuse 

 
V této kapitole se autorka vrátí k základním zjištěným poznatkům a uvede je do kontextu 

odborné literatury. Kriticky posoudí průběh výzkumu, jeho silné stránky, limity a také 

návrh pro budoucí výzkum. 

 
Mediálně    výchovná    dilemata    informantů    v kontextu 

dosavadních výzkumů a teorie 

 
Jak vyplývá z teoretické části práce, mnoho materiálů k tématu etických hranic a vnímání 

dětského soukromí na internetu, nebo tématu blízce souvisejícímu, dostupných není. 

Okrajově se problematice této práce dotýká česká vědkyně Markéta Supa, která ve 

spolupráci s Christine W. Trültzsch-Wijnenovou (2020) řešila důležitostí důvěry v on- 

line životech dětí. Důvěra dle nich přispívá ke zdravému prospěchu dětí a má také 

pozitivní vliv na jejich život. Když dojde k porušení této důvěry, může to mít negativní 

následky (McGeer, 2008 in Supa and Wijnen, 2020). Důvěru uváděli a vyzdvihovali 

rodiče v rozhovorech opakovaně, stejně jako výše zmíněný argument, že je to prospěšná 

a důležitá součást dospívání jejich dětí. Zejména skupina dilematických rodičů, kteří jako 

jeden ze zdrojů pochyb uváděli právě riskování důvěry při skryté kontrole dětí, přičemž 

si uvědomovali, že takový důsledek by mohl mít negativní následky, a mohl by způsobit 

více škody než užitku. Tedy stejně jako Livingstonová a Helsperová (2008) uznávají 

ambivalentnost technických nástrojů kontroly kvůli velkému zásahu do soukromí 

a uvědomují si její možnou spornost či nemorálnost. Zároveň skupina demokratických 

rodičů potvrzovala výrok Hartikainena, Iivariho, & Kinnuly (2016 in Supa and Wijnen, 

2020) o tom, že se důvěra nijak nevylučuje s kontrolou ani k ní nestojí v opozici. Tito 

rodiče totiž souhlasí s kontrolou dětí, která je ale vždy zjevná, to znamená, že o ní dítě ví, 

důvody mu byly vysvětleny, a tudíž důvěra nebyla ohrožena a kontrola byla zachována. 

Na rozdíl od zmíněné odborné literatury autorka měla ve vzorku i rodiče opačného 

názorového spektra, čímž oblast etiky v mediální výchově v rodině doplnila o nový 

rozměr. Například suverénní rodiče či rodiče interventi dávají přednost kontrole před 

důvěrou, která je pro ně méně důležitá, a metodu, kde by se daly obě složky zachovat, 

nepovažují za efektivní. 
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S výsledky výzkumu Diasové a Britové (2020) na téma rodičovského dilematu mezi 

soukromím a ochranou pomocí budování důvěry, vidí autorka paralelu s jejími 

tematickými skupinami nedobrovolných či selektivních interventů. Ti také vkládají velké 

naděje do důvěry a po kontrole sahají sekundárně, na základě různých faktorů, jako je 

podezření, diskuse na určité téma, porušení důvěry dítětem a další. Diasová a Britová 

taktéž shrnují, že rodiče v jejich výzkumu narušují soukromí, respektive ho přestanou 

respektovat v momentě, kdy to uznají za vhodné či nutné v zájmu jejich ochrany. 

 

Limity výzkumu a návrhy pro budoucí výzkum 

Za hlavní limity výzkumu autorka považuje výběr informantů ze svého blízkého okolí, se 

kterými má nějaký druh sociální vazby. Domnívá se, že tato provázanost s účastníky 

výzkumu sice mohla přispět k příjemné a uvolněné atmosféře a navodit pocit bezpečného 

prostoru, ale na druhou stranu nelze vyloučit, že tím nebyly ovlivněny informantovy 

odpovědi. Témuž důvodu přisuzuje autorka odklánění se od tématu, protože si účastníci 

výzkumu mohli rozhovor zaměňovat za přátelské popovídání. 

 

Autorka rozhodně pro příští výzkum doporučuje zvolit jiný vzorek, a to konkrétně rodiče 

s reálnou zkušeností s technickým monitoringem, kontrolou, rodičovskými zámky 

a softwary. Takoví rodiče by totiž v rozhovorech vypovídali výhradně na základě svých 

předchozích zkušeností, nikoli na potenciálních scénářích a hypotetických situacích. 

Zároveň by to umožnilo se rychleji dostat k jádru věci a hlouběji se ponořit do 

problematiky. 

 

Autorka cítila během rozhovorů potřebu dát rodičům nějakou formu zpětné vazby na 

jejich metody, doporučit nějaké edukační programy či jakkoliv přesáhla hranici 

formálního výzkumného rozhovoru. Velká část rodičů byla totiž zvědavá, zajímala se 

a zdála se být otevřená diskusi,   vzdělávání   se, přehodnocení   postoje či   alespoň 

k přemýšlení. Takový zásah a přesah si autorka nemohla dovolit nejen proto, že to není 

v popisu práce výzkumníka této metody, ale také pro blízký, nebo dokonce příbuzenský 

vztah s informanty, který by jí mohl v některých oblastech limitovat nebo znevýhodňovat. 

Nicméně to vidí jako zajímavý nápad na sekundární využití dat z výzkumu, které by 

i samotným rodičům přineslo něco užitečného nebo zajímavého do mediální výchovy ve 

své rodině. Mohlo by se jednat o populárně naučný web či interaktivní přednášky. 

Nejednalo by se tedy pouze o sběr dat pro účely sepsání akademické práce, nýbrž 
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společensky prospěšný projekt, s přesahem do života rodičů a jejich dětí, s ambicí vyvolat 

diskusi, vzdělat a zvýšit mediální gramotnost jich samotných, i dětí. 
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Závěr 
 

V této práci se autorka zabývala tématem etiky v mediální výchově v rodině a soukromím 

dětí na internetu. Cílem práce bylo zjistit, jak čeští rodiče vnímají soukromí svých dětí na 

internetu, jaké má jejich mediálně výchovný přístup etické hranice a s jakými morálními 

dilematy se potýkají. Autorka také chtěla zjistit, jak rodiče pohlížejí na technické restrikce 

ve formě aplikací, softwarů, zámků a skrytý monitoring dítěte. 

 

Téma práce bylo motivováno autorčiným rozpolcením po zhlédnutí několika osvětových 

a vzdělávacích dokumentů o sexuálních predátorech a jiných rizicích hrozících dětem na 

internetu. Autorka se zamýšlela nad tím, jaký je nejlepší, nejefektivnější, ale také 

nejmorálnější způsob ochrany dítěte na síti, a přemýšlela nad různými formami 

technologické kontroly aplikacemi, softwary a dalšími nástroji. Kladla sobě i svému okolí 

etické otázky, kde má takový rodičovský zásah do soukromí hranice, aby nakonec nebyl 

tím, kdo napadá soukromí dětí, sám rodič. 

 

Autorka provedla 16 polostrukturovaných rozhovorů s rodiči dětí ve věku 9-17 let 

a pomocí tematické analýzy zjistila, že téma etické dilematičnosti v mediální výchově 

v rodině je živé a organické téma, které si zaslouží pozornost nejen odborníků, ale také 

veřejnosti. Analýza výsledků ukázala skupiny rodičů, kteří k tomuto tématu přistupují 

různými způsoby. Byly identifikovány dvě základní skupiny rodičů: ti, kteří etická 

dilemata nemají, a ti, kteří ano. Postoj nedilematických rodičů je v zásadě motivován 

dvěma základními důvody: za prvé je to nepotřeba jakékoliv kontroly provádět, jelikož 

mají velkou, někdy až, dle autorky, přehnanou důvěru ve své děti, jejich schopnosti, ale 

také ve své výchovné investice do dětí, které jim údajně zajišťují, že jejich děti na 

internetu nepřijdou do kontaktu s žádným potenciálně ohrožujícím materiálem. Tito 

rodiče považují své děti za nějakým způsobem speciální, což zahrnuje i například určitý 

typ handicapu, nebo naopak za speciální ve smyslu jejich nadprůměrné schopnosti 

rozeznat a posoudit, co je pro ně dobré a co nikoliv. Za druhé je to jistá suverénnost 

a sebejistota rodičů, kteří na své rodičovsky výchovné styly nahlížejí vesměs nekriticky, 

a jejich účel světí prostředky. Dále byla ale identifikována výrazná skupina rodičů, která 

dilemata a etické otázky vnímá, nebo dokonce aktivně řeší. Dilemata mají různé motivy, 

jako je například otázka kontraproduktivity, tedy jestli metoda XY nemůže napáchat víc 

škody než užitku, dilema skryté kontroly na úkor narušení důvěry, boj s rodičovskou 
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zvědavostí jako nelegitimní pohnutkou ke kontrole, či nekomfort rodičů být v pozici 

„špiona“, versus jejich potřeba a povinnost chránit dítě. 

 
Výzkum odhalil i další otázky, které by zasloužily více prostoru a další zkoumání oblasti, 

například zda úroveň mediální gramotnosti rodiče determinuje jeho metody a názory. 

Tento výzkum tedy otevírá dveře další diskusi a zkoumání, které autorka považuje za 

potřebnou a neopomenutelnou součást výzkumu v oblasti mediální výchovy v rodině. 

 

Autorka svým výzkumem obohatila oblast mediální výchovy v rodině tím, že se zaměřila 

na její etický aspekt, což je téma, kterému není věnována dostatečná pozornost. 

Upozornila na existující rodičovská dilemata, poskytla materiál k diskusi a dalšímu 

zkoumání důležitosti důvěry, kontroly, chtěla by vyvolat diskusi o názorech a využívání 

skrytého monitoringu či jakékoliv kontroly, omezení či filtrace bez vědomí dítěte. 

Domnívá se, že přispěla k většímu uvědomění mediálně výchovných kroků samotných 

rodičů, kteří na základě rozhovoru mohli objevit témata, kterých se do té doby nedotkli, 

a možná se hlouběji zamysleli, či přehodnotili svůj přístup. 
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Summary 

In this work, the author dealt with the topic of ethics in parental mediation and the privacy 

of children on the internet. The aim of the work was to find out how Czech parents 

perceive the privacy of their children on the Internet, what ethical boundaries their media- 

educational approach has and what moral dilemmas they possibly face. The author also 

wanted to find out how parents view technical restrictions in the form of apps, software, 

locks and covert child monitoring. 

 
The topic of the work was motivated by the author's frustration after watching several 

public enlightening and educational documents about sexual predators and other risks 

threatening children on the internet. The author reflected on the best, most effective but 

also the most moral way to protect a child on the net and thought about various forms of 

technological control by apps, software, and other tools. She asked herself and her 

surroundings ethical questions such as where are child´s privacy interference boundaries, 

so that in the end, it is not the parent itself that attacks the privacy of the children in the 

first place. 

 
The author conducted 16 semi-structured interviews with parents of children aged 9-17 

and using a thematic analysis found that the topic of ethical dilemma in parental 

mediation is a living and organic topic that deserves the attention of not only experts but 

also the public. The analysis of the results showed groups of parents who approach this 

topic in different ways. Two basic groups of parents have been identified: those who do 

not have ethical dilemmas and those who do. The attitude of non-dilemma parents is 

essentially motivated by two fundamental reasons: firstly, there is no need to carry out 

any checks, as they have considerable, sometimes even, according to the author, 

exaggerated, trust in their children and their abilities, believing they will not meet any 

potentially hazardous material on the internet. These parents consider their children to be 

special in some way, which includes, for example, a certain type of disability, or, 

conversely, special in terms of their above-average ability to recognize and assess what 

is good for them and what is not. Secondly, it is a certain self-confidence of parents, who 

view their parenting styles uncritically, and their purpose is sanctified by means. 

However, a noteworthy group of parents who perceives dilemmas and ethical issues or 

even actively addresses them was identified. Dilemmas have various motives, such as the 
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question of counterproductivity, i.e. whether a certain method can do more harm than 

good, the dilemma of covert control at the expense of breaches of trust, the inner struggle 

of parental curiosity as an illegitimate motive for control, or the discomfort of parents 

being "spies", versus their need and obligation to protect the child. 

 
The author enriched the field of parental mediation with her research by focusing on its 

ethical aspect, which is a topic lacking attention. She drew attention to existing parental 

dilemmas, provided material for discussion and for further research on the importance of 

trust, control, opinions and use of covert monitoring. She believes that she has contributed 

to a greater awareness of the parental mediation steps of the parents themselves, who, 

based on the interview, were able to discover topics they had not touched on until then, 

and perhaps think more deeply or reconsider their approach. 
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Seznam příloh 

 
Příloha č. 1.: Scénář rozhovoru 

 
1. Zahřívací otázky 

 

- Jaká a jak doma používáte media vy a vaše děti? 

 

2. Jaké mediálně výchovné metody používají? 

 

- Máte přehled o tom, co dělají vaše děti na internetu? Jakým způsobem to 

zjišťujete? 

 

- Pozorujete nebo sledujete nějakým způsobem on-line aktivitu vašeho dítěte? 

S ním nebo bez něj? Používáte k tomu nějakou technologickou vymoženost (software, 

aplikaci, funkce v mobilu nebo PC atd). 

 

3. Jak o těchto metodách smýšlejí? Proč je používáte? 

 

- Co si myslíte o tom, když rodič sleduje své dítě na internetu? Je to správný 

přístup? Proč je používáte? 

 

- (U čeho konkrétně) Narážíte u toho na nějaké problémy a dilemata? Máte 

z toho někdy špatný pocit, že byste to neměli dělat? 

 

- A co to samotné soukromí dětí? Jak ho vnímáte? Přemýšlíte na ním nějak? 

 

- Podle čeho se řídíte , když uvažujete nad soukromím svého dítěte? Máte nějaké 

vlastní zásady nebo pravidla? Existuje nějaká hranice, za kterou už byste nešli? 

 

4. Závěrečné doptávání: věk, vzdělání, profese, bydliště 


