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NÁZEV: 

Využití internetu a počítačových programů ve výuce výchovy ke zdraví 

ABSTRAKT: 

Diplomová práce má informovat čtenáře o využívání informačních technologií v rámci 

výuky předmětu výchova ke zdraví. V této oblasti jsou uvedeny existující výukové 

programy a internetové zdroje. Dalším nosným tématem diplomové práce je vztah 

používání počítačů a zdraví z mnoha úhlů pohledu. V rámci provedeného výzkumu bylo 

zjištěno, že toto téma je v rámci školních vzdělávacích programů podceňováno.  

Pro zvýšení informovanosti o rizicích spojených s používáním internetu byly vytvořeny 

pracovní listy. Přínosem pro výuku výchovy ke zdraví je vytvoření motivačního 

výukového programu. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

Počítač, internet, zdraví, výukový program  
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TITLE: 

Usage of Internet and computer application in the education of subject Health Education 

SUMMARY: 

The thesis focuses on usage of information technologies in the education of subject 

Health Education. According to this scope, the list of relevant internet sites and 

computer assisted learning applications is provided. The next main focus is given  

to the relationship between using computers and health. The result of research on this 

field is, that risks are underestimated in the School Educational Program.  

The worksheets created as part of the thesis can increase the knowledge of possible 

risks of internet browsing. The benefit to the subject Health Education can be  

the implementation of the computer assisted learning application. 

KEYWORDS: 

Computer, Internet, Health, Computer Assisted Learning 
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1 Úvod 

V minulosti bývalo běžné, že se v rámci školního vyučování problematika počítačů 

dostávala k žákům pouze v rámci vyučovacího předmětu informatika. Současným 

trendem je rozšířit výuku informačních a komunikačních technologií do všech 

předmětů. A tedy i do výchovy ke zdraví. Cílem práce je ukázat, že i v zdánlivě 

nepočítačovém předmětu mají informační technologie široké opodstatnění. Práce  

je zaměřena na základní školství. Ke zpracování diplomové práce byly využity 

informace získané zejména z odborných internetových stránek.  

Základní strukturu práce tvoří šest kapitol: 

• Kapitoly 2 a 3 tvoří první část práce a poskytují teoretický základ.  

o Kapitola 2 Stručný přehled využití ICT v oblasti vzdělávání pojednává 

obecně o počítačích, internetu a jejich vztahu ke školství.  

o V kapitole 3 Počítač a zdraví je tento problém zúžen na aspekty počítače 

a zdraví. Tato kapitola zároveň upozorňuje na možné zdravotní problémy 

a rizika spojená s užíváním internetu. 

• Druhá část se zabývá především uplatněním poznatků z předešlé části v rámci 

výchovy ke zdraví. 

o V kapitole 4 Počítač ve výchově ke zdraví jsou uvedeny dostupné 

výukové programy a internetové odkazy využitelné v předmětu výchova 

ke zdraví.  

o Kapitola 5 Výzkumné šetření shrnuje výsledky výzkumu provedeného  

na úrovni základního vzdělávání. Předmětem zkoumání byly školní 

vzdělávací programy různých škol. 

o V Kapitole 6 Pracovní list je navržen pracovní list vztahující se k tématu 

bezpečí dětí na internetu. 
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o V kapitole 7 Výukový program je uveden postup vytvoření výukového 

programu a popis jednotlivých obrazovek. 
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2 Stručný p řehled využití ICT v oblasti vzd ělávání 

Počítače se staly běžnou součástí našeho života, běžnou rutinou široce využívanou. 

Moderní informační a komunikační technologie bezpochyby obohacují a zefektivňují 

proces učení a vzdělávání. Abychom však mohli plně a účinně využívat jejich potenciál, 

je zapotřebí určitá úroveň znalostí. V dnešní informační společnosti by standardní 

součástí gramotnosti měla být počítačová gramotnost (nebo též informační gramotnost). 

„Ta představuje schopnost používat informační a komunikační technologie ke své práci. 

Počítačově gramotný člověk zvládá pracovat s programovým vybavením počítače, 

komunikovat prostřednictvím internetu, a využívat ho k vyhledávání a zpracovávání 

informací. Je také schopný využívat dalších možností a služeb, které mu tyto 

technologie nabízejí.“ [2] 

V ČR bylo provedeno několik výzkumů úrovně počítačové gramotnosti. Jedním z nich 

byl průzkum, jehož zadavatelem bylo již neexistující Ministerstvo informatiky. 

Průzkum zpracovala agentura STEM/MARK v roce 2005 [16]. Dále jsou uvedeny 

některé výsledky. Počítačově gramotných občanů ve věku od 18 do 60 let je 27%. 

Mládež ve věku 15 – 17 let je počítačově gramotná z 55%. Co se týče profesních 

skupin, policisté, hasiči a vojáci jsou počítačově gramotní z 52%, úředníci z 45%, 

učitelé základních a středních škol z 33%. Z tohoto výzkumu vyplynulo,  

že středoškoláci jsou na tom lépe než jejich učitelé. To není příliš optimistický 

výsledek.  Učitelé by se ve vlastním zájmu měli snažit být počítačově gramotní. 

2.1 Počítače ve školství 

Počítače bývají využívány ve škole zejména ve vzdělávací oblasti Informační  

a komunikační technologie, kde žáci dostanou základ pro využívání informačních  

a komunikačních technologií. V těchto předmětech probíhá výuka ve specializované 

počítačové učebně a cílem je naučit žáky základním počítačovým dovednostem, mezi 

které patří práce s textovými a tabulkovými editory, základy užívání grafických editorů. 

Žáci by si měli být schopni vyhotovit např. jednoduchou prezentaci. Ale informační 

gramotnost není záležitostí výuky jednoho předmětu v jedné specializované učebně.  

Je to o dovednosti, kterou je třeba rozvíjet ve výuce všech předmětů. V rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní školy [10] v kapitole 5.3.1 „Informační a 
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komunikační technologie“ se uvádí: „Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti 

Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s 

bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích 

oblastech celého základního vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec 

vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, a stává 

se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.“ [10] 

Počítačová gramotnost ve školství musí být podpořena i kvalitním počítačovým 

vybavením. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se v rámci státní 

informační politiky ve vzdělávání snaží zlepšovat informační strukturu ve školství.  

V roce 2007 si ministerstvo nechalo vypracovat výzkum Ústavem pro informace  

ve vzdělávání [17]. Bylo zjištěno, že na školách je 233 966 počítačů. Z tohoto počtu 157 

550 počítačů je určeno pro žáky, učitelům je k dispozici 46 707 a pro administrativu je 

určeno 29 709 počítačů. 

Z průzkumů vyplynulo, že školy většinou mají potřebné vybavení počítači. Pokud se 

učitelé vzdělávají v oblasti informačních technologií, nemělo by jim nic bránit v 

používání této nejmodernější didaktické techniky. Učitelům ale často schází motivace s 

touto technikou pracovat. Přitom počítače a jejich programové vybavení vytvářejí 

tvořivé prostředí pro učitele i pro žáky.  

Podpora vzdělávání ICT technologiemi však není omezena pouze na využívání 

osobních počítačů, ale je možné využívat nová specializovaná zařízení. Na některých 

školách se ve třídách objevují interaktivní bílé tabule (uvedena jako příklad 

v následujícím odstavci) a jiná multimediální zařízení. V neposlední řadě je třeba  

do podpory vzdělávání ICT technologiemi zahrnout i mobilní technologie, které 

v současné době podle Petra Koubského předního českého odborníka na ICT 

představují revoluci v ICT. 

Příklad specializovaných technologií pro vzdělávání: Interaktivní bílá tabule je většinou 

vybavena pokročilým softwarem umožňujícím zobrazovat animace či trojrozměrné 

modely, které dalece přesahují meze představivosti klasických učebnic. Interaktivní 

tabule má široké možnosti využití a pro kreativního učitele je jistě zdrojem 

nevyčerpatelné inspirace. Tabule je popisovatelná, vhodná pro projekci, umožňuje 
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použití magnetů, k dispozici je elektronické pero s houbou, klasický suchý fix, 

interaktivní software. 

2.1.1 Výukové programy 

Škola ke své práci dále může využívat výukové programy. Výukový program je 

software, který je schopen plnit některou z didaktických funkcí (např. motivace, fixace, 

verifikace) [32]. Výukové programy tak mohou být uplatněny při objevování nových 

témat, napomáhání vysvětlování nové látky, testování znalostí žáků, procvičování 

nabytých vědomostí atd. Výukové programy tak mohou plnit úlohu učitele. Učení 

pomocí počítače je označováno zkratkou CAL (Computer Assisted Learning).  

Učení pomocí počítače může být dále úzce zaměřené a specializované na konkrétní 

oblast vzdělávání například výuka jazyků (CALL Computer Assisted Language 

Learning). 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má na svých webových stránkách 

uveřejněn seznam Registrovaného vzdělávacího a výukového softwaru: 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/SIPVZ_files/Registrovany_vyukovy_SW.xls [19] 

Pokud chce škola zakoupit výukový software, musí si vybírat pouze z registrovaných 

programů. Velkým problémem může být vyšší pořizovací cena výukových programů. 

Vývoj zejména v oblasti ICT jde velmi rychle kupředu a tak vše brzy zastarává. 

Forma výukových programů může být rozličná od jednoduchých dokumentů, prezentací 

nebo testů po složité multimediální a interaktivní programy s prvky umělé inteligence. 

Právě míra interaktivity výukového programu má přímý vztah ke kvalitě a přitažlivost 

programu pro žáky. Multimediální výukové programy přibližují výuku k realitě pomocí 

sad fotografií, videosekvencí, zvukových záznamů atd. Pokud jsou výukové programy 

dobře graficky zpracované a obsahují-li vhodné informace, pak jejich využití může být 

velmi efektivní.  

Pro výukové programy by měla být dodržována pravidla ergonomie aplikačního 

vybavení. Obrazovky by měly být přehledné, texty dobře čitelné, ovládání intuitivní atd. 

Více je ergonomii věnována kapitola 3.1 Ergonomie. 
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Jak je zmíněno výše, forem výukových programů je široké spektrum a proto je 

v následujícím výčtu uvedeno pouze pár typizovaných případů výukových programů, 

které našly široké uplatnění i v mimoškolním vzdělávání: 

• Testy – procvičování a testovací otázky v autoškole. 

• Tutorial – součástí složitějších aplikačních vybavení nebo přístrojů je výukový 

program, který krok za krokem vede uživatele při výuce zvládnutí základní 

obsluhy software nebo přístroje. Tento typ výukového programu by měl zároveň 

ihned reagovat na případné problémy. 

• Podcast – publikované multimediální záznamy např. MP3, které na sebe typicky 

navazují (např. kurzy vaření). 

V některých zdrojích jsou výukové programy chápány jako samostatný software (na CD 

spouštěný na počítači) a jsou odlišovány od vzdělávacích služeb a programů  

na internetu. V jiných zdrojích se pak mezi těmito formami (CD nebo internet) 

nerozlišuje, protože se jedná pouze o formu media, pomocí kterého se výuka dostává 

k uživateli (výukové programy na internetu pak mohou dosahovat stejných kvalit jako 

výukové programy na CD spouštěné lokálně na počítači). Pojem e-learning zmíněný 

v kapitole 2.3 Internet je však daleko širším pojmem a výukové programy tvoří pouze 

část problematiky e-learningu. 

Problematika výukových programů je v této práci zmíněna dále v kapitole 4.1 Výukové 

programy ve výchově ke zdraví, kde jsou uvedeny příklady výukových programů 

vztahujících se k předmětu výchova ke zdraví, a v kapitole 7 Výukový program, kde je 

uvedený vlastní návrh vzdělávacího programu Hra na zelenou. 

2.2 Státní informa ční politika ve vzd ělávání 

Stát a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se dlouhodobě snaží zlepšovat 

podmínky využívání počítačů ve školství a úroveň počítačové gramotnosti učitelů  

a žáků. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) byla přijata vládou 

České republiky dne 10. dubna 2000. 
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V rámci SIPVZ byla v minulosti vytvořena a realizována řada projektů, avšak účelnost 

vynaložených finančních prostředků a celková úspěšnost těchto projektů je diskutabilní 

a v některých případech velmi problémová.  

2.2.1 Internet do škol 

V letech 2001 – 2006 byl realizován projekt Internet do škol (též zvaný Indoš), který 

měl za cíl dodávku počítačů do škol a připojení škol k internetu. Projekt se skládal ze tří 

etap. 

Zejména v prvních letech realizace došlo k vážným problémům s financováním  

a realizací projektu. Průběhem a stavem projektu se zabýval i Nejvyšší kontrolní úřad, 

projekt byl v roce 2007 pozastaven.  

2.2.2 Koncepce pro rok 2009 – 2013 

Současná úroveň počítačového vybavení škol je sice stabilizovaná, avšak zároveň není 

dostatečná. Počítačová gramotnost studentů a učitelů je ve srovnání se zeměmi 

Evropské unie podprůměrná. Stejně tak je nedostatečné využívání informačních 

technologii pro potřeby výuky, školní administrativy atd.  

Ministerstvo i nadále ve svých koncepcích podporuje (ať už z centra nebo krajů) 

zvýšení úrovně informačních technologií a vzdělanosti ve školství. Tyto koncepce jsou 

definovány i v návaznosti na kurikulární reformu, jejíž předpokladem je mimo jiné také 

zvyšování informační gramotnosti žáků a pedagogických pracovníků a stejně tak počítá 

se zvýšením využívání informačních technologií ve výuce. 

Obsahem koncepce podpory rozvoje ICT ve školách v období 2009-2013 je realizace 

celkem osmi programů [18]: 

• Konektivita – finanční i administrativní podpora připojení škol k internetu. 

• Infrastruktura – podpora vybavení škol i samotných učitelů. 

• Školský Portál – centrální portál o vzdělávání. 
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• Vzdělávání učitelů k dovednostem užívat ICT prostředky při výuce – vývoj  

a zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu.  

• Monitoring – pravidelný sběr relevantních dat a jejich vyhodnocování. 

• Řízení kvality – vytvoření konzultačního orgánu, spolupráce s externími 

odborníky. 

• Podpora přijímacího řízení – informační podpora přijímacího řízení na střední 

školy. 

• Výsledky ve vzdělávání – centrální podpora zjišťování výsledků ve vzdělávání. 

2.2.3 Blíž k žák ům díky ICT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v roce 2008 nový projekt  

s názvem Blíž k žákům díky ICT. „Smyslem je vytvořit nástroj systematické podpory 

kurikulární reformy  na základních a středních školách v rovině vzdělávání s využitím 

digitálních výukových materiálů a v rovině efektivního využití ICT a interaktivních 

technologií jako pomůcek zvyšujících názornost vzdělávání. Díky tomu stoupne  

i aktivní participace žáků na výuce.“ [20] 

Projekt zahrnuje zejména zvyšování úrovně v následujících oblastech [20]: 

• Práce s výukovým softwarem. 

• Využití standardních aplikací ICT pro práci na hodině. 

• Práce s interaktivní tabulí. 

• Vzdělávání ve využití ICT technologií při evaluaci. 

• Využití ICT technologií při komunikaci školy s rodiči. 

2.3 Internet 

Pro internet existuje celá řada definicí od technických „Internet je celosvětový systém 

navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače 

komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP.“ [32] až po laické. Pokud odhlédneme  
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od technických aspektů internetu, představuje internet pro uživatele širokou škálu 

služeb, které může využívat.  

Stručný pohled do historie: U zrodu internetu v roce 1969 byla síť čtyř univerzitních 

počítačů v USA tzv. ARPANET (vytvořená agenturou ARPA Advanced Research 

Projects Agency). Do tehdejší podoby internetu se připojovaly nejprve univerzitní 

počítače. Samostatně se též vyvíjely počítačové sítě na zakázky Ministerstva obrany 

USA (MILNET). Samotný pojem internet pak vznikl v roce 1987, kdy bylo  

do tehdejšího internetu připojeno již 27000 počítačů. Stejně tak v české republice byly 

do internetu nejprve připojeny univerzitní počítače v roce 1993. V roce 2006 se počet 

připojených počítačů k internetu odhadoval na více než jednu miliardu. Poznámka: 

Význam internetu podtrhuje i psaní slova internet v angličtině s velkým počátečním I. 

Jak již bylo výše zmíněno z pohledu uživatele je internet široká škála služeb. Zde je 

výčet těch hlavních služeb: 

• Přístup k informacím na internetu  

o WWW (webové stránky) 

o Sdílení dat 

• Komunikace po internetu 

o Email 

o Diskuze (Chat, Instant Messanger) 

Zejména oblast webových stránek (WWW - World-Wide-Web, „celosvětová 

pavučina“), představuje téměř neomezené možnosti prezentace, vyhledávání a sdílení 

informací mezi účastníky internetu. Do internetu se přesouvá řada služeb 

z každodenního života – obchody, banky atd. Stejně tak v oblasti vzdělávání je možné 

na internetu využívat specializovaných služeb, které se někdy označují souhrnně jako  

e-learning (elektronické vzdělávání). Žáci se pomocí e-learningu učí pod vedením 

tutora, který vytváří výukové materiály, cvičení, úkoly, testy atd. 
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V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady podpory vzdělávání prostřednictvím 

internetu: 

• Elektronické přednášky – žák si může sám studovat přednášky připravené 

pedagogem a zveřejněné na webových stránkách předmětu. 

• Elektronické testy – žák vyplňuje připravené testy na webových stránkách 

předmětu. Elektronické testy mohou samy hlídat maximální čas potřebný pro 

splnění úkolů, automaticky vyhodnocovat odpovědi. Jednotlivé úkoly mohou 

mít různou formu – doplňování, vybírání správných odpovědí, slovní dopovědi 

atd. 

• Elektronická žákovská knížka – umožňuje rodičům aktivně sledovat studijní 

výsledky svých dětí. Navíc může plnit funkci třídní knihy. 

• Interaktivní vyučovací hodiny (synchronní výuka) – v danou hodinu se sejdou  

u počítačů připojených k internetu žáci spolu s učitelem a učitel pomocí 

programového vybavení provádí výuku tak, jakoby žáci seděli v učebně. Pomocí 

internetu je tak možné dále rozvíjet a zvyšovat kvalitu distančního vzdělávání. 

Avšak i s internetem jako s kterýmkoliv jiným nástrojem je třeba umět správně 

zacházet. „Je možno konstatovat, že v této skutečně celosvětové hypermediální 

encyklopedii lze najít opravdu téměř jakoukoli informaci. Jenže samotný přístup  

k informacím nestačí. Informace jsou často ukryty neznámo kde a není na nich na první 

pohled poznat, zda jsou pravdivé. Navíc je třeba je umět správným způsobem 

vyhodnotit a zařadit.“ [1] 

2.3.1 Internetové služby poskytované školou 

Internet školy používají k vystavení své webové stránky. Na těchto stránkách jsou 

informace o škole, o výuce. Mohou zde být umístěny další vzdělávací materiály  

pro žáky i pro rodiče ve formě např. e-learningu. Rodiče i žáci mají možnost 

komunikovat se školou přes e-mail. Při budování školní stránky je nutno zabezpečit 

ochranu soukromí žáků, k fotografiím neuvádět jména ani přezdívky, fotografie by měly 

být zveřejněné se souhlasem rodičů atd. Na veřejných stránkách se nesmí objevit osobní 
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údaje žáků. Web by měl být poutavý a informačně obsáhlý, měl by dodržovat autorská 

práva a nesmí vystavovat žáky nebezpečí. Pokud je web obsahově zajímavě zpracovaný 

může přilákat pozornost rodičů ke škole. Ti se tak mohou dostat do těsnějšího kontaktu 

se školou, což je přínosné pro obě strany. Webové stránky školy jsou tedy i velmi 

důležitou součástí marketingu školy. 

2.3.2 Internet a u čitel 

Učitel může internet využít pro vyhledávání odborných informací, které využije  

při přípravě na vyučování. Může využívat různé stažené materiály, musí ale dbát 

autorského zákona.  

Například: Pokud učitel stáhne nějaký obrázek do své prezentace a užije  

ho nekomerčním způsobem, neměl by to být problém, pokud uvede zdroj. Pokud však 

bude chtít svou prezentaci zveřejnit na internetu, předat jí jiné škole, musí žádat  

o svolení autora. [7] 

Internet učitel dále využije ke komunikaci se svými kolegy, ke komunikaci s rodiči, 

kteří se na něj mohou obracet s dotazy ohledně prospěchu dítěte. Sám učitel se může  

se svými dotazy obracet na známé odborníky atd. 

V neposlední řadě je důležitou úlohou učitele naučit žáky správně používat služby 

internetu. Přímo ve výuce žáci mohou vyhledávat zadané informace. Učitel musí dbát, 

aby děti opravdu vyhledaly, co jim bylo určeno. Nejlépe, když jim poradí, jak informaci 

vyhledat, aby se na internetu neztratily a nezahltily je úplně jiné informace. Pokud učitel 

nechá žáky vyhledat konkrétní stránky, musí si nejdříve ověřit, jestli jsou opravdu 

funkční a jestli se na nich nevyskytují informace s nevhodnou tematikou. Jestli na nich 

nejsou třeba erotické bannery, odkazy na různé seznamky apod. 

2.3.3 Internet a žák 

Využívání internetu u dětí není nijak zásadně odlišné od používání internetu dospělými. 

Základní odlišnosti jsou (resp. měly by být) zejména v obsahu. Děti si ale především 

hrají a internet nabízí velké množství her od jednoduchých po složité od her  

pro jednoho hráče nebo her skupinových. Děti dále používají internet ke komunikaci 

pomocí emailových zpráv, chatu atd. Zde musí být děti poučeny. 



  

- 12 - 

 

Jak je uvedeno v předešlé kapitole, žáci by se ve škole měli naučit nebo zdokonalit 

v používání služeb internetu. Z pohledu vzdělávání je žádoucí umět správně informace 

na internetu vyhledávat a také je správně vyhodnocovat. Žáci na internetu vyhledávají 

podklady ke studiu, mohou se tak i dále zdokonalovat nad rámec školní výuky. Avšak 

i internet přináší některá „proti“. Jedná se například o možnost vyhledání a použití již 

hotových školních prací, zveřejňování nevhodného obsahu nebo porušování autorského 

zákona dětmi. Jak uvádí Brdička „Proto je třeba ve škole i doma stále sledovat, jakým 

způsobem děti internet využívají mimo vlastní výuku. V případě potřeby je třeba 

zasáhnout. Zákazy však v tomto případě asi mnoho nepomohou. Je třeba dětem vytvářet 

vhodné prostředí pro konstruktivní práci a hlavně, věnovat se jim.“ [1] 

Úskalí internetu pro děti a možná rizika používání jeho služeb jsou dále uvedena 

v kapitole 3.3 Nebezpečí na internetu. 
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3 Počítač a zdraví 

Používání počítačů, které je v naší společnosti již samozřejmou činností, s sebou přináší 

i zdravotní rizika. Mění se životní styl dětí. Děti často tráví svůj volný čas u počítače. 

V následujících podkapitolách je téma počítač a zdraví rozvedeno v těchto oblastech: 

• Ergonomie (zdravotní problémy) 

• Návyková rizika (internet a počítačové hry) 

• Nebezpečí na internetu 

3.1 Ergonomie 

Ergonomie (z řečtiny ergo práce a nomoi přírodní zákony) je věda zabývající se vztahy 

mezi člověkem, prostředím a nástrojem. Například se může jednat o tvar předmětů. [32] 

Oficiální definice uvádějí, že se jedná o: 

• mezioborovou disciplinu, jejímž cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních 

podmínek výkonnostním možnostem člověka; 

• interdisciplinární vědní obor, který integruje a využívá poznatky humanitních 

věd (zejména psychologie práce, fyziologie práce, hygieny práce, antropometrie, 

biomechaniky) a věd technických (např. vědy o řízení, kybernetiky, normování 

atd.). 

Pro účely této práce je problematika ergonomie v dalším textu zúžena na vztah člověk, 

prostředí, počítač (s využitím [25], [21], [34]). 

Dodržování základních ergonomických pravidel při práci s počítačem je prevencí 

mnoha zdravotních problémů, které mohou vzniknout nepřiměřenou pracovní zátěží. 

Děti s počítačem pracují v rámci školního vyučování, v kroužcích a doma. Pracovní 

místo by jim mělo být plně přizpůsobeno. To ale v našich podmínkách nebývá zvykem. 

Ve škole nejsou peníze na kvalitní vybavení a v rodině je často pracovní místo 

přizpůsobeno potřebám dospělého. Pro pracovní místo je důležité zvažovat mnoho 
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faktorů. Jsou to faktory prostředí, použitého vybavení, parametry postavy a doba 

trávená u počítače. 

Prostředí 

• Osvětlení  

Místo musí být dostatečně osvětleno rozptýleným světlem, nejlépe stropním 

svítidlem. Světlo procházející okny by mělo být regulováno např.roletami. Žáci 

by měli mít zajištěno osvětlení nejen pro práci s monitorem, ale i pro práci 

s klávesnicí, myší a pro psaní do sešitu. Platí zásada, že není vhodné sezení před 

monitorem proti oknu ani zády k oknu, aby se zabránilo případným odleskům, 

oslněním a nežádoucím kontrastům. 

• Prašnost 

Prostředí by mělo být dostatečně provětráno a zvlhčeno, aby nedocházelo 

k rozptylování prachových částic. 

• Teplota vzduchu 

V místnosti by nemělo být příliš chladno ani horko. Optimální teplota je podle 

školské vyhlášky 108/2001Sb. minimálně 20° a maximálně 26° Mimo toto 

rozmezí vzniká tepelná nepohoda a dochází ke snížení výkonu zvýšením nároků 

na termoregulaci organismu. 

Použité vybavení 

• Nábytek 

o Židle by měla mít výškově nastavitelný sedák a zádovou opěrku  

s možností nastavení sklonu. Svou velikostí má podpírat celá záda. 

Sedák by měl být zaoblený, aby při sedu nedocházelo ke stlačování cév  

v nohou.  

o Stůl by měl mít dostatečnou pracovní plochu a nemělo by se od něj 

odrážet světlo. Výška stolu by měla odpovídat postavě dítěte, nejčastější 
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výška je mezi 68 a 76 cm. Vzdálenost mezi sedákem a pracovní plochou 

stolu je 27 až 29 cm. 

• Technické vybavení 

o Monitor. Vzdálenost očí od obrazovky musí být nejméně 50 cm  

od horního okraje obrazovky ve výši očí;  optimální vzdálenost je 60 cm 

(ze školské vyhlášky 108/2001Sb.). Monitor nemá být umístěn  

na vyvýšeném místě. 

Elektromagnetické záření obrazovky. Tuto problematiku sleduje Národní 

referenční laboratoř, která je vybavena technikou toto elektromagnetické 

záření měřit. Podrobným měřením bylo zjištěno, že záření nepřekračuje 

stanovené limity a není nutné kvůli němu omezovat práci u počítače. 

o Klávesnice. Existuje mnoho typů klávesnic. Při práci s klávesnicí  

by měla být ruka a zápěstí v co nejpřirozenější poloze, nemělo  

by docházet k vychylování ruky. Dále je možné využití speciálních 

klávesnic pro handicapované. 

o Myš by měla být přizpůsobena velikosti ruky (případně speciální myš 

pro handicapované). 

Parametry postavy 

• výška, hmotnost, velikost ruky a antropometrické údaje 

Uživatelské rozhraní aplikačního vybavení 

• Zobrazované nebo tištěné informace by měly být přehledně a jednotně 

uspořádány. Měla by být použita dobře čitelná velikost fontu např. 12b. Stejně 

se objevují stále nové a nové fonty, které jsou lépe čitelné. Použitá barevná škála 

by měla být střídmá, ale jednotlivé barvy by neměly splývat atd.  

• Ovládání aplikace by mělo být sjednoceno v celé aplikaci. Ovládání aplikace 

může být orientováno buď pouze na ovládání pomocí myší, nebo kombinované 
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ovládání i za pomocí klávesnice. Ideálně by aplikace měla být snadno 

ovladatelná i pouze s využitím klávesnice.  

• Obecně bývají všechny tyto parametry jednotného vzhledu uživatelského 

rozhraní definovány v tzv. grafickém manuálu nebo může být využito obecných 

standardů např. společnosti Microsoft. Grafický manuál je závazná norma  

pro tvorbu daného programu a zaručuje jednotný styl vzhledu a ovládání 

aplikace. Zvláštní pozornost je v případ potřeby věnovat uzpůsobení vzhledu  

a ovládání aplikace pro handicapované (např. zrakově postižené). Příklad 

standardu pro tvorbu webových stránek veřejné správy je standard vydaný 

Ministerstvem informatiky pod názvem „Best practice – Pravidla pro tvorbu 

přístupného webu“ [11]. 

Doba trávená u počítače 

• Děti tráví u počítače různě dlouhou dobu. Ve škole v rámci vyučovací hodiny je 

to zpravidla 45 minut nebo 90 minut, jedná-li se o dvě spojené vyučovací 

hodiny. To by nemělo žákům způsobovat obtíže. Vhodné je, aby si mezi 

hodinami udělali přestávku a vstali od počítače. Delší dobu mohou strávit  

u počítače v rámci např. kroužku programování. Děti opět musí dodržovat režim 

přestávek. Neměli by zapomínat na pitný režim. Největším problémem je délka 

trávení času u počítače doma. O návykových rizicích a nepřiměřeném trávení 

času u počítače je zmiňováno v kapitole 3.2 Návyková rizika. 
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3.1.1 Zdravotní problémy  

Většina zdravotních problémů při práci na počítači plyne z nesprávně nastaveného 

pracovního místa. Státní zdravotní ústav rozděluje zdravotní problémy spojené  

s činností na počítačích do čtyř základních kategorií [6]: 

1. Problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou  

2. Zrakové obtíže  

3. Obtíže pohybového aparátu  

4. Psychosomatické obtíže 

Problematika elektromagnetického pole generovaného zobrazovací jednotkou 

Byla již zmíněna v předešlé kapitole. 

Zrakové obtíže 

Velké procento lidí, SZÚ uvádí, že se jedná o 75%, při práci s počítačem pociťuje 

zrakové problémy.  

„Hlavní příčinou těchto obtíží je zraková náročnost práce, která je způsobená trvalým 

přizpůsobením očí na vidění do blízka, námahou svalů ovládajících vyklenutí oční 

čočky, sbíháním os obou očí a rozdílné jasy různých ploch, na které se člověk dívá.“ [6] 

V současné době bylo provedeno mnoho výzkumů, které se zaměřovaly na to, zda by 

používání počítačů mohlo kazit zrak. Bylo zjištěno, že monitory zrak nekazí, problémy 

souvisí pouze s únavou zraku, která po krátké pauze odezní. Pro lidi pracující s počítači 

je vhodné, aby vždy po chvíli přerušili zaostření nablízko a několikrát normálně 

zamrkali. 

Obtíže pohybového aparátu při práci s počítačem  

Pokud člověk pracuje s počítačem, většinou sedí. Důležité je, aby seděl správně tzn. při 

dodržení ergonomických pravidel. Charakteristika obtíží podle SZÚ: „Jde zejména  

o bolesti v oblasti bederní a krční a dále pak o bolesti ruky a paže, které jsou podmíněné 

rychlými opakovanými pohyby prstů ruky nebo nadměrně častým používáním myši.“ 
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[6] Tyto problémy se zápěstím jsou označovány jako RSI (Repetition Strain Injury - 

poškození opakovanými drobnými pohyby). Nešpor uvádí ve své studii Počítače, 

Internet a ochrana zdraví uživatele „že je to způsobeno zánětem šlach a jejich pouzder 

nebo syndromem karpálního tunelu. Zápěstí lze přirovnat ke skutečnému tunelu, kde se 

mezi kostí a vazem tísní cévy a nerv. Jestliže zanícené šlachy zduří, může být v tomto 

průchodu (v karpálním tunelu) těsno. Zvýšeným tlakem pak trpí především nerv.  

K příznakům patří brnění snížená citlivost palce, ukazováku a vnitřní stany 

prostředníku, někdy bolest vystřelující až do ramene. Klesá svalová síla při stisku. 

Bolest se nemusí vůbec objevit nebo se objevuje až mnoho hodin po té, co práce  

s klávesnicí skončila.“  [23] 

Psychická zátěž při práci s počítačem  

Zvýšenou psychickou zátěž představují větší nároky na psychické procesy, jako je 

myšlení, rozhodování, představivost apod. Psychická zátěž je dále ovlivňována 

motivací, prostředím, sociálním klimatem a mnoha dalšími faktory. „Vysoká psychická 

pracovní zátěž může vyvolat některé zdravotní obtíže jako neurotizaci, chronickou 

nespokojenost, oslabení psychické vyrovnanosti, závažnější neurotické poruchy, 

psychosomatická onemocnění a vždy snížení pracovní výkonnosti.“ [6] U dětí, více než 

výše popsané problémy, se vyskytují problémy související s návykovými riziky.  

3.2 Návyková rizika 

Mezi návyková rizika při práci s počítačem patří podle Nešpora [24] internet, 

počítačové hry, závislost na práci a pornografie. Podle Nešpora jsou děti návykovými 

problémy více ohroženy než dospělí. Uvádí že, návykový problém se rozvíjí v dětství  

a dospívání rychleji. V následujícím textu je uvedena problematika nadměrného užívání 

internetu a počítačových her. 

3.2.1 Internet 

O tom jestli na internetu vzniká klasická závislost vedou odborníci diskuze. Někdo se  

k tomu přiklání, jiní preferují termín patologické užívání internetu, Nešpor mluví  

o návykovém riziku.  
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„Obecně se problémové užívání internetu definuje jako používání internetu, které  

s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní 

komplikace.“ [31] 

Kritéria problémového užívání internetu [31]: 

• Jedinec tráví nepřiměřené množství času u internetu a zanedbává tím své 

základní potřeby, jakými jsou jídlo, hygiena, pití či spánek. Ztrácí pojem o čase. 

Mívá abstinenční příznaky, bývá vzteklý, pokud je internet nedostupný.  

S problémovým užíváním souvisí sociální izolace spjatá s ubýváním kvalitních 

přátel, zvýšená únava, zhoršení školního prospěchu.  

Rizikové aktivity na internetu [4]: 

• Nadměrné hraní počítačových her - nová realita, zvyšování sebedůvěry, 

odreagování. 

• Nadměrné vyhledávání komunikace prostřednictvím chatu - jedinec má touhu 

experimentovat s vlastním prožíváním a zažívat realitu z mnoha perspektiv: 

mění svou identitu i vlastní chování. Posilování pocitu sounáležitosti v rámci 

skupin, které spolu po internetu komunikují. Snadno se zde navozují nové 

kontakty. 

• Nadměrné využívání stránek se sexuální tematikou - děti tato problematika 

zajímá, uspokojení je snadno dostupné a anonymní. 

Prevence návykových rizik 

Prevence by měla začít v rodině. Rodiče by si měli uvědomovat, že s používáním 

internetu souvisí mnohá rizika. Měli by dítě upozornit na problémy, které souvisí  

s problematikou užívání počítačů. Měla by být stanovena základní pravidla práce  

s počítačem a sestavena dohoda o používání počítače (viz kapitola 3.3.2 Prevence). 

Informace, jak takovou dohodu sestavit, lze nalézt na internetu na www.microsoft.cz.  

V této dohodě nesmí chybět, kolik času dítě u počítače stráví apod. V rámci 

preventivních opatření by počítač neměl být umístěn samostatně v dětském pokoji.  
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U dítěte by měly být rozvíjeny také jiné zájmy. Měla by být u něj posilována 

sebedůvěra. Dítě by nemělo od svých problémů utíkat do virtuálního světa. 

3.2.2 Počítačové hry 

Pro děti jsou počítačové hry velkým lákadlem. Hru mohou spustit vložením CD  

do počítače nebo mohou hrát hry on-line. Počítačové hry se rozdělují do mnoha 

kategorií např. akční, strategie, sportovní, logické, simulátory, adventury další.  

Ne všechny hry jsou pro dítě škodlivé, hry mají i svá pozitiva a umožňují rozvoj 

logického a strategického myšlení, děti musí umět naplánovat další kroky ve hře, dítě  

se umí na hru koncentrovat. Proto je kritický správný výběr her. 

Akční hry jsou agresivní hry, kdy hráč bývá nejčastěji v roli střelce, bojovníka, který 

soupeří s určenými nepřáteli. U her strategických se musí hlavně přemýšlet, aby se 

dosáhlo požadovaného cíle, kterým může být třeba vybudování města.  

Motivace dětí k hraní her 

Počítač je pro děti snadno dostupným kamarádem. Děti se při hře snadno odpoutají  

od reality a některé si doslova užívají, že se mohou projevovat nevhodně: vulgárně, 

agresivně. Vyzkouší si nové možnosti. Získávají nadpřirozené schopnosti, mohou být 

nesmrtelní. Zkusí jaké je to být kosmonautem, bojují s mimozemšťany, vyzkouší si řídit 

formuli nebo pilotovat letadlo. I nesmělé děti se mohou stát vůdčími osobami. Krásná 

grafika, poutavý příběh jsou velká lákadla. Hráči se chtějí dostat na další a další vždy  

o něco složitější úroveň hry.  

Počítačové hry a násilí 

Pro dítě jsou velmi nebezpečné hry obsahující násilné prvky. Jsou to zejména akční hry.  

Pro ilustraci je uveden popis dvou z nich. Nejstahovanější hrou za měsíc listopad 2008 

ze serveru www.freegame.cz je akční hra Action DooM 2: Urban Bral, jíž autoři 

popisují takto: „Krom parádní, ač kostrbaté, grafiky se můžete těšit na hutnou 

atmosféru, poměrně zajímavý příběh a několik originálních vychytávek. Ve hře je  

k nalezení opravdu rozsáhlý arzenál zbraní, z nichž jsem se s mnohými setkal ve hře 

poprvé. Je zde patrné zaměření na chladné zbraně, např. rozbitou lahev, prkno  
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s rezavým hřebíkem, železnou trubku, basebalovou pálku, nůž, rýč, pilu a mnoho 

dalších. Mimo to se setkáte i s klasickou pistolí, samopalem a puškou, ale také  

s poměrně neobvyklým elektrickým paralyzérem. Hratelnost je od začátku do konce  

na velmi vysoké úrovni a nebýt relativní krátkosti, hru lze dohrát přibližně za hodinu, 

jednalo by se o jednu z nejlepších akcí poslední doby. Pokud vám tedy nevadí poněkud 

vyšší míra násilí, brutálních scén a vulgárních průpovídek hlavního hrdiny,  

pak neváhejte už ani minutu a dejte se do hraní, takový skvost se hned tak nevidí.“ [8] 

Druhá hra Torture game 2 je popisována takto: „V téhle hře si můžete vyzkoušet, jaké 

to je mučit člověka. Máte na to nástroje jako je například motorová pila, revolver  

a další.“ [29] Tato hra je opravdu velmi brutální, určitě by jí neměly hrát děti. Ke hře  

se ovšem dostanou velmi snadno např. ze stránek www.skvele-hry.cz.  

Bylo provedeno mnoho psychologických výzkumů, zda hraním akční hry dochází  

u osob ke zvýšení agresivity. To u některých výzkumů bylo prokázáno. U těchto her  

v rámci teorie sociálního učení může dojít k nápodobě agresivních vzorců chování. 

Některé hry jsou založeny na bezprostředním posilování agresivního chování,  

kdy za agresivitu získávají body, postupují ve hře, dostávají výkonnější zbraně. 

Nejnebezpečnější hry jsou takové, které jsou podobné realitě a autor se plně ztotožňuje 

se záporným hrdinou. Nešpor [24] uvádí, že hraním násilných her dochází k desentizaci 

vůči násilí. 

Příznaky nadměrného hraní 

V následujícím seznamu jsou uvedeny možné příznaky nadměrného hraní her (seznam 

příznaků částečně čerpá z [26]). 

Dítě se při hraní hry dostává do jakéhosi transu, kdy není schopno vnímat okolí. 

Nereaguje na zákazy rodičů, že by s hraním mělo přestat. Není schopno dodržovat 

časový limit určený pro tuto činnost. Dítě má narušený denní režim, velmi brzy vstává 

nebo chodí spát velmi pozdě. Dítě může začít s krádežemi peněz, aby mělo na nové hry. 

Zanedbává učení a ve škole se mu zhoršují výsledky. Zažívá pocit prázdnoty, pokud 

zrovna nehraje. Opouští své dřívější zájmy i přátele.  
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Rizika nadměrného hraní  

Rizika shrnuje Nešpor ve své studii [24].  Mezi zdravotní rizika zahrnuje nezdravý 

životní styl s nedostatkem pohybu, onemocnění pohybového systému, obezitu, virtuální 

nevolnost, zvýšené riziko úrazů a větší sklon riskovat. Zmiňuje se o epilepsii, zhoršení 

interpersonálních vztahů, o vyšší úzkosti v sociálních vztazích, zvýšené agresivitě  

a o oslabení prosociálního chování. Uvádí, že: „Hraní počítačových her souvisí  

v populaci českých dospívajících s častějším konzumem alkoholických nápojů. 

Objevuje se i souvislost s rvačkami a šikanováním druhých a sníženou známkou  

z chování.“ [24] 

Dále jsou uvedeny dva konkrétní příklady rizik [24]: 

• Tendence riskovat, úrazy: „Bylo prokázáno, že po hraní závodivé hry měly 

experimentální osoby tendenci více riskovat.  Riziko úrazů zvyšují i poruchy 

rovnováhy, které se objevují po skončení her obsahujících např. simulovanou 

jízdu autem. Je popisována kromě závratí i nevolnost, žaludeční obtíže a bolesti 

hlavy.“  

• Epilepsie: Byla v souvislosti s obrazovkovou hrou popsána v roce 1981. Nešpor 

se zmiňuje o studii, ve které je popsána souvislost mezi hraním on-line her  

s emočními poruchami, nutkavým myšlením a násilným chováním. Autor studie 

popsal 10 osob, u nichž online hry vyvolávaly epileptické záchvaty.  

3.2.3 Prevence 

Účinná preventivní opatření už byla shrnuta v kapitole 3.2.3 Prevence. Učitelé i rodiče 

by měli sledovat, jaké hry děti hrají. Nebezpečné je hraní her u kamarádů.  

3.3 Nebezpečí na internetu 

Internet je svobodné medium, které obsahuje nesčetné množství informací. Stejně jako 

každý člověk může vyhledávat informace, jaké chce, tak i může poskytovat informace, 

jaké chce. Děti zvládnou používat internet velmi brzy, ten je může doslova pohltit. 

Internet vytváří prostor pro komunikaci, při které se setkávají lidé různého věku, 
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různých ideologických přesvědčení, různých úmyslů. Spojuje lidi s různě zastřenou 

identitou. 

Problematikou nebezpečí na internetu se v České republice zabývá projekt Bezpečnější 

Internet - Safer Internet, který je podporován Evropskou unií.  

„Cílem programu Bezpečnější Internet  je podpořit bezpečné využívání internetu, 

zejména dětmi a menšinami, a soustředit se na boj proti nedovolenému, nechtěnému  

a škodlivému obsahu na internetu. K hlavním cílům patří i zvyšování všeobecného 

povědomí v této oblasti mezi rodiči, učiteli a dětmi jako uživateli.“ [27] 

V rámci projektu Safer Internet byla vybudována Horká linka Internet Hotline  

a asistenční linka Internet Helpline. 

Horká linka Internet Hotline 

Internetová horká linka – Internet Hotline (www.internethotline.cz) je provozována 

nadací Naše dítě. 

„Internet Holtine Nadace Naše dítě ve spolupráci s veřejností, Policií ČR  

a provozovateli internetových služeb čelí šíření dětské pornografie a šíření dalšího 

nelegálního obsahu internetem. Umožňuje občanům České republiky hlásit nelegální 

obsah, především dětskou pornografii a další formy komerčního a sexuálního 

zneužívání dětí a předávat oznámení příslušným činným orgánům“ [27] 

Asistenční linka Internet Helpline   

Safer Internet Helpline (www.internethelpline.cz) je provozována Sdružením Linka 

bezpečí. 

Internet helpline aneb Linka bezpečí on-line je projekt, který má především preventivní 

charakter. Děti se z webových stránek dozvědí, jaká rizika jim na internetu hrozí a jak 

jim úspěšně čelit. Mohou zde klást otázky 24h denně. Najdou zde pomoc, pokud je  

na internetu někdo obtěžuje. Mohou zde upozornit na stránky, které je vyděsily  

i na podezřelé nabídky, které jim byly učiněny. Odpovídají jim vyškolení odborníci.  

Své dotazy mohou klást na adrese chat.linkabezpeci.cz nebo e-mailem na kontakt 
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ilb@linkabezpeci.cz. Mohou se také obrátit na bezplatné telefonní číslo Linky bezpečí 

800 155 555 nebo 116 111. 

3.3.1 Rizika pro d ěti 

Rizika nebezpečí na internetu pro děti jsou v této práci rozdělena na: 

• Škodlivý obsah internetu 

• Nelegální obsah internetu 

• Komunikace na internetu 

Škodlivý obsah internetu 

Škodlivý obsah internetu je takový obsah, který přináší psychickou nebo fyzickou újmu 

druhým. Řadí se mezi něj zesměšňování, šikana, šíření lživých informací a pomluv, 

neetické vyjadřování apod.   

Mezi škodlivý obsah internetu patří i to, co určí sami rodiče jako nežádoucí nebo 

nevhodné pro své děti vzhledem k jejich vyspělosti a věku. Rodiče se mohou lišit 

v názorech, co je nežádoucí a škodlivé pro jejich dítě. Bývá to předmětem diskusí. Liší 

se to u různých národů, sociálních skupin, náboženských vyznání. 

Děti by se určitě neměly při náhodném proklikávání internetem dostat na stránky  

s rasistickým textem, na stránky, kde jsou propagovány různé ideologie ani na texty 

ultranacionalistického rázu. Takové informace na svých webových stránkách zveřejňují 

různé spolky nebo sdružení. Obzvlášť nebezpečné může být, když se dítě aktivně zapojí 

na takových stránkách do diskuze. Děti tak mohou bez znalosti hlubších souvislostí 

přijímat cizí myšlenky. Mezi další stránky s nevhodnou tematikou jsou stránky 

zobrazující násilí a stránky s pornografickou tematikou. 

Nelegální obsah Internetu 

Naše zákony zatím neznají omezení obsahu internetu. Obecně platí, že co je stanoveno 

jako nelegální mimo internet, je nelegální na internetu. Výčet nelegálního obsahu je 

možné dohledat v trestním zákoně. Dále jsou uvedeny některé paragrafy z trestního 
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zákona č. 140/1961 Sb.: § 205 Šíření pornografie, § 217 Ohrožování mravní výchovy 

dítěte, § 198 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, § 188a Šíření 

toxikomanie, § 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 

jejich práv a svobod, § 260, § 261a Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení 

práv a svobod člověka. 

Za zmínku ještě stojí zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání a to konkrétně § 32. Podle něj „Mezi základní povinnosti provozovatelů 

vysílání a provozovatelů převzatého vysílání patří nezařazovat do vysílání pořady, které 

mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých zejména 

tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.  V případě pořadů, které by 

mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých jsou 

provozovatelé vysílání povinni nezařazovat je v době od 6.00 hodin do 22.00 hodin.“ 

[33] 

K internetovému televiznímu vysílání se tento zákon nevztahuje. To je přinejmenším 

kontroverzní. Ale internet je volný pro všechny jeho uživatele. Pokud se na internetu 

něco zakáže, hned je to považováno za cenzuru a okamžitě to na internetu vzbudí celou 

řadu diskusí a nelibých reakcí. Pokrokovým v oblasti bezpečí na internetu je řešení 

společnosti Vodafone [22], která začala blokovat všem svým zákazníkům nelegální 

internet. A dále nabízí službu, která umožňuje zamezit dětem přístup k nevhodným 

informacím. Mezi ně společnost Vodafone řadí: erotiku a pornografii, on-line sexuální 

seznamky, hazardní hry a loterie, zbraně a násilí, drogy a alkohol a peer to peer sítě.  

Komunikace na Internetu 

Komunikace na internetu se výrazně liší od komunikace v reálném světě. Na internetu 

spolu lidé komunikují přes e-mail, prostřednictvím chatu a různých diskusních fór. Lidé 

spolu komunikují svými webovými stránkami. V prostředí internetové komunikace 

neplatí taková pravidla komunikace, která se užívají v nevirtuálním světě. Osoba bývá 

často anonymní, může si libovolně změnit svoji identitu tj. pohlaví, věk. Neplatí zde 

pravidla nonverbální komunikace, se kterými jsme navyklí počítat. Stírají se sociální 

rozdíly mezi lidmi.  
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Anonymní prostředí při komunikaci dává prostor pro různé devianty, kteří využívají 

dětské naivity. Při uvolněném rozhovoru mohou s dětmi manipulovat, dostat z nich 

osobní informace, děti se nechají sledovat webovou kamerou, vylákají je na schůzku 

atd.  

Výzkum agentury Gemius 

Výzkum byl zadán v rámci projektu Safer Internet. Jednou z cílových skupin výzkumu 

byly děti ve věku 12 až 17 let, zvláštní cílovou skupinu tvořili rodiče dětí ve věku 12-17 

let. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou zvyky uživatelů internetu, chování ve spojení 

s internetovými známostmi a úroveň povědomí o hrozbách spojených s internetovými 

známostmi.  

Některé z výsledků výzkumného šetření [28]:  

• 96% dětí uvádí, že používá internet doma. 

• Nejčastější aktivity dětí na internetu jsou: surfování, emailování, instant 

messaging, internetové hry, chatování. 

• 85%dětí se považuje za náruživé uživatele internetu. 

• Děti, které se s někým na internetu potkaly (49 %), ve velmi malém procentu 

skrývají informace, jež o sobě prozrazují neznámému internetovému uživateli či 

uživatelům: emailovou adresu (84 %), foto (73 %) nebo telefonní číslo (60 %). 

• Děti o sobě nemají problém odeslat tyto údaje: e-mail, fotografii, telefonní číslo. 

Téměř polovina dětí odeslala adresu svého trvalého pobytu. 

• Na otázku, zda si jsou vědomi nebezpečí při posílání osobních informací 

někomu, koho potkaly na internetu, děti odpověděly určitě ano nebo asi ano  

ve vysokém procentu čítajícím téměř tři čtvrtiny z celého vzorku dotázaných 

dětí. Překvapivě pouze 49 % ze všech dětí pokládá setkání s člověkem  

na internetu za určitě nebezpečné nebo poněkud nebezpečné.  
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• Návrh ke schůzce je ve více než 50 % případů následován setkáním. Většina dětí 

tvrdila, že šla na plánovaná setkání sama, a pouze menší část tam šla s přáteli. 

Rodiče o těchto setkání nevědí. 

• 80 % dětí uvedlo, že člověk, s nímž se setkaly, byl ten, kdo se jim představil  

na internetu. Avšak ve 20 % případů to byl někdo jiný než ten, kdo se dříve 

představil na internetu. Nejčastější klamnou informací je věk. 

3.3.2 Prevence  

Mezi základní preventivní opatření patří softwarová řešení. Jsou to různé filtry,  

u kterých můžeme nadefinovat seznam zakázaných webových stránek, můžeme zakázat 

vyhledání stránek podle zadaných klíčových slov. Toto řešení má i své nevýhody, může 

například zamezit přístup ke stránkám, které by byly prospěšné pro výuku, ale obsahují 

např. slovo sex.  

Softwarová řešení musí být nutně doplněna dalšími opatřeními. Týká se to zejména 

poučení o možných rizicích internetu a radách, jak se v rámci internetu bezpečně 

pohybovat. Užitečné pro dítě je sestavit s rodiči dohodu o práci na internetu. Ta by měla 

být stran dítěte striktně dodržována. Dohoda by měla obsahovat práva a povinnosti 

používání počítače, musí jasně uvádět následující [14]: 

• jaké weby mohou děti online navštěvovat a co tam mohou dělat, 

• kolik času mohou děti na Internetu trávit,  

• co mají dělat, pokud se kvůli něčemu cítí nepříjemně, 

• jak mají chránit osobní údaje, 

• jak mají v interaktivním prostředí myslet na bezpečnost, 

• jak se mají online chovat eticky a odpovědně, 

• jako mohou používat konverzační místnosti, diskusní skupiny a služby rychlého 

zasílání zpráv. 
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Rodiče a učitelé mohou na webových stránkách společnosti Microsoft nalézt celou řadu 

tipů na bezpečnostní opatření, která jsou rozdělena podle věkových kategorií. 

Ochrana osobních údajů 

Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů je v sekci Mládež 

uveřejněna informace, jak chránit osobní údaje na internetu. Zde je přepis základních 

pravidel [30]: 

1. Bez svolení rodičů bych neměl(a) poskytovat osobní informace, jako například 

adresu, telefonní číslo, telefonní číslo a adresu pracoviště rodičů, ani adresu 

školy, kam chodím. 

2. Setkám-li se s informací, která mne uvedla do rozpaků nebo pro mne byla 

nějakým způsobem nepříjemná, bez váhání se s tím svěřím svým rodičům. 

3. Nikdy bych si neměl(a) domlouvat schůzku s někým, s kým jsem již předtím 

komunikoval(a) "on-line" (e-mail, internetový "chat" apod.), aniž bych se o tom 

předtím poradil(a) s rodiči. Budou-li rodiče s takovou schůzkou souhlasit, pak se 

nejprve ujistím, že ke schůzce dojde na veřejném místě (tedy nikoli například  

v soukromém bytě, v nějakém odlehlém a nepoužívaném skladu apod.) a raději  

s sebou vezmu některého z rodičů. 

4. Neznámým osobám nebudu nikdy posílat svou fotografii ani jiné věci, aniž jsem 

si o tom předtím promluvil(a) se svými rodiči. 

5. Nebudu odpovídat na žádné vzkazy a dotazy pochybné povahy či na takové, 

které ve mně vyvolávají nepříjemné pocity. Není to přeci moje vina, že jsem je 

dostal(a) a k ničemu mne to nezavazuje. Pokud mi budou takové vzkazy, výzvy 

nebo dotazy zaslány, hned se o nich svěřím rodičům, aby na ně mohli upozornit 

poskytovatele našeho internetového připojení. 

6. S rodiči si domluvím pravidla, která budou platit pro můj přístup k elektronické 

poště a na internet. Dohodneme se na denní době, kdy budu moci navštěvovat 

internet a přijímat a odesílat e-maily, a na typech stránek, které budu moci 

navštěvovat. 



  

- 29 - 

 

7. Kromě rodičů nebudu nikomu dávat své heslo pro připojení na internet (ani těm 

nejlepším kamarádům). 

8. V "on-line" prostředí se budu vždy chovat správně a nebudu dělat nic, co by 

obtěžovalo ostatní nebo by jim jakýmkoli způsobem škodilo. 

3.4 Hlavní úkoly u čitele výchovy ke zdraví  

Hlavní úkoly učitele týkající se problematiky zdraví a počítačů jsou shrnuty  

do následujících osmi bodů: 

• Informovat žáky o zdravotních problémech souvisejících s používáním počítačů. 

Žáci by měli vědět, jak těmto problémům předcházet. 

• Motivovat žáky ke smysluplnému využívání počítačů: využití výukových 

programů, projekt Škola za školou. 

• Být všímavý k žákům. Zajímat se o to, co dělají ve volném čase.  

• Podporovat žáky v aktivním trávní volného času. Nabídnout pohybové aktivity. 

• Dostatečně poučit žáky o možných nebezpečích v rámci internetu a naučit je,  

jak se v tomto prostředí pohybovat. 

• Informovat rodiče, pokud jsou neznalí, o úskalích používání počítačů (bezpečí 

na internetu, možný vznik závislostí, rizika hraní počítačových her apod.) 

• Podporovat sebedůvěru u žáků. 

• Učitel by se měl stále v dané problematice vzdělávat. 
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4 Počítač ve výchov ě ke zdraví 

Učitel výchovy ke zdraví by měl být schopen využívat počítače k podpoře své výuky. 

Měl by používat počítač jako běžný nástroj při přípravě na vyučovací hodinu, pro práci 

ve vyučovací hodině a v komunikaci se žáky a jejich rodiči. Učitel by měl ovládat 

běžný kancelářský software, prezentační programy, grafické editory, díky nimž vytvoří 

profesionálně vypadající podklady pro hodinu, různé testy. Měl by být schopen si pro 

svou hodinu vyrobit prezentaci na zvolené téma.   

4.1 Výukové programy ve výchov ě ke zdraví 

Ve výuce může učitel pracovat s výukovými programy. Samozřejmostí je, že se učitel  

s obsahem výukového programu nejdříve sám seznámí a posoudí vhodnost k použití  

v hodině. Aby byl schopen výuku zkvalitnit, musí umět program sám ovládat  

a na využití programu v hodině se důkladně připravit.  

V současnosti existují 3 CD ROMY, které mohou obohatit výuku rodinné výchovy.  

Dva z nich vydala společnost Grada, jsou to Sexuální výchova a Drogy - smrtelné 

nebezpečí. Třetí CD ROM vydala firma Terasoft a jeho název je Základy rodinné  

a sexuální výchovy. Všechny tyto tituly byly registrovány a jsou na seznamu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vhodné pro školní použití. 

4.1.1 Sexuální výchova, Grada 

Charakteristika  

Rozsáhlý multimediální průvodce obdobím puberty a dospívání pro mládež ve věku 12 

- 18 let. CD ROM je vhodný pro domácí použití, při zakoupení školní multilicence lze 

používat i při vyučování. Informace jsou předávány s ohledem na věk velmi citlivě  

a určitě i otevřeně. Pro didaktické využití je přínosné, že se jednotlivé obrazovky mohou 

tisknout, při současném připojení počítače na internet je možné se přímo doklikat  

na určité stránky. Program je velice snadno ovladatelný, není třeba ztrácet čas v hodině 

složitým výkladem, jak s programem pracovat. 
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Obsah 

Program se skládá ze sedmi částí: 1. část Co se to děje - má dvě sekce a to Vývoj dítěte 

a Lidské tělo; 2. část Co souvisí se sexem - obsahuje 4 sekce a to Co je to sex, Sex  

a zdraví, Antikoncepce, Sexuální odchylky; 3. část Těhotenství a rodičovství - má 3 

sekce: Těhotenství, porod, rodičovství; 4. část Co vás ještě zajímá; 5. část Kde hledat 

radu; 6. část Základní pojmy; 7. část Literatura. 

Hodnocení 

Stanovisko MŠMT: Po obsahové stránce je program zpracovaný vyčerpávajícím 

způsobem a odpovídá Standardu základního i gymnaziálního vzdělávání, obor výchova 

ke zdraví. Z didaktického hlediska je kompaktní a po odborné stránce dobře 

zpracovaný. Z pohledu pedagoga je program názorný, srozumitelný, pro děti  

a dospívající přitažlivý. Pro danou věkovou skupinu zdařile zpracované potřebné 

informace mapující období dospívání a vývoj lidské sexuality od narození k dospělosti. 

Kladem tohoto programu je, že vzdělávací program může u řady pedagogů pomoci 

překlenout jejich počáteční ostych při předávání informací z oblasti lidské sexuality, 

zkvalitnit výuku a navodit využívání netradičních metod a forem práce. 

Návrh na didaktické využití 

Učitel se musí nejdříve s programem seznámit a posoudit, zda jeho žáci jsou dostatečně 

zralí pro použití tohoto výukového programu. CD ve vyučovací hodině lze použít spolu 

s výkladem učitele, tak že učitel pro názornost promítá jednotlivé obrazovky ze svého 

počítače na plátno a vše propojuje vlastním výkladem, případnou diskuzí. Pokud má 

každý žák vlastní počítač, je možnost pracovat s programem individuálně. A to jednak 

na závěr probíraného tématu Sexuální výchova pro zopakování a prohloubení tématu. 

Nebo může být zařazeno jako motivace k výuce sexuální výchovy, kdy může pomoci 

prolomit stud žáků k tématu. Vzhledem k zajímavosti tématu a velkému množství 

informací, se učitel nemusí obávat nekázně v hodině a může nechat žáky samostatně 

pracovat. Na takový typ hodiny musí navazovat diskuze. 
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V doporučení MŠMT se uvádí, že pro zamezení případným nedorozuměním, je vhodné 

na ZŠ před zahájením užívání výukového programu informovat o této skutečnosti 

rodiče a případně jim i program předvést 

Děti problematika sexuální výchovy zajímá, a pokud se dostanou k počítači a internetu, 

je velká pravděpodobnost, že začnou vyhledávat informace o sexu. Informace  

z pornografické stránky by neměly být první osvětou z oblasti sexuální výchovy, proto 

bych neváhala se zařazením tohoto CD do výuky. 

4.1.2 Drogy - smrtelné nebezpe čí, Grada 

Charakteristika 

Výukový program se zabývá drogovou problematikou ve všech souvislostech. Obsah je 

velmi rozsáhlý. Drogová problematika je zpracována z mnoha úhlů; nevyobrazuje 

pouze negativní důsledky zneužívání drog jako je vznik závislosti, její formy, obtížnost 

odvykání) Zobrazuje i souvislosti s rodinou, přáteli a možnou kriminalitou. Je na něm 

zmíněna legislativa a komplexní přehled návykových látek, s nimiž se u nás můžeme 

setkat. V programu je možné nalézt odstrašující případy obětí drog. [5] 

Obsah 

Začíná úvodem do historie užívání drog, pak se podrobněji zaměřuje na drogovou 

situaci u nás. Popisuje vznik závislosti, její formy a důsledky a ukazuje, proč je tak 

těžké se jí zbavit. Podává informace o jednotlivých drogách a uvádí rizika a následky 

jejich konzumace. Na působivých příkladech ukazuje smutné osudy těch, kteří se cestou 

drog vydali. V dalších kapitolách se uživatel dozví, co o této problematice říká zákon, 

jak se ke drogám staví společnost a jaká řešení nabízí.  

Doporučení 

Primárně je určený pro věkovou skupinu 12 - 18 let, obsahuje ale také mnohé užitečné 

informace pro rodiče, učitele, vychovatele, výchovné poradce a preventisty. 
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Je doplněno mnoha atraktivními videosekvencemi, které spolu s propracovaným 

grafickým designem a vhodně voleným použitím mluveného slova umocňují jeho 

působivost. 

Hodnocení  

CD poslouží jako prevence pro žáky a zdroj informací pro vychovatele. 

Návrh na využití 

CD k individuální práci žáka v hodině není úplně ideální, je tam mluvené slovo, které 

může obtěžovat spolužáky, velké množství informací svádějících k těkavému klikání, 

mnoho informací by mělo vést k diskuzi. Pokud by ale taková hodina byla přísně řízena, 

žáci by ve stejnou chvíli klikali na stejné odkazy a plnili zadané úkoly, určitě by se 

taková hodina dala zrealizovat. Největší přínos pro využití tohoto cd vidím pro frontální 

výuku s počítačem pro učitele. Učitel využívá jednotlivé obrazovky nebo jen nějaké 

videosekvence, diskutuje nad problémy se žáky. Pokud jim k tomu vytvoří pracovní 

listy, může být výuka i interaktivní. 

Zdroj [5], [9] 

4.1.3 Základy rodinné a sexuální výchovy, Terasoft 

Charakteristika  

Výukový program dobře využívá multimediální možnosti: výklad je připraven  

i ve formě mluveného slova, průběžně je doplňován názornými ilustracemi, 

fotografiemi či animacemi. Mimo uspořádání látky v jednotlivých kapitolách je také 

před startem výukového programu možno vstoupit do encyklopedie, jež může velmi 

dobře posloužit jako referenční příručka jak pedagogům, tak žákům. Samozřejmě 

umožňuje hledat v rejstříku jednotlivá témata i související informace a také nalezené 

články tisknout. Velmi jednoduchá grafika možná nebude pro dnešní děti takovým 

lákadlem. Vykládaná látka je zpracována srozumitelně, cd je interaktivní, ovládání 

působí konzervativním dojmem. 
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Obsah 

Obsah je rozčleněn na tyto kapitoly: anatomie a funkce pohlavních orgánů, menstruační 

cyklus, dospívání a sexuální chování. Na CD je zařazena problematika antikoncepce, 

těhotenství a porodu, pohlavně přenosných chorob, sexuálních deviací. 

Doporučení  

Na CD je program dodáván v několika verzích, které lze zvolit podle věku dítěte. 

Ovládací prostředí hned po spuštění nabídne možnost výběru látky dle věku dětí,  

resp. dospívajících, ze tří možností - produkt je tak určen pro uživatele od deseti let. 

Rozlišení obsahu pro jednotlivé věkové kategorie je realizováno snižováním počtu 

stránek s informacemi - středoškoláci mají k dispozici kompletní obsah, mladším je pak 

výběr studijního materiálu omezen, přičemž určujícím kritériem je tematika. 

Návrh na využití 

Pro individuální použití v hodině cd není úplně nejvhodnější, i když pozornost 

studujícího je udržována průběžnými kontrolními otázkami. Na chybné odpovědi 

program reaguje interaktivní nápovědou. Otázky jsou po jednotlivých kapitolách 

vyhodnocovány. Celkové zhodnocení žáka je také k dispozici, včetně možnosti tisku 

výsledků. Lepší variantou je využití cd jen jako doplněk výkladu učitele. Snadné 

ovládání pro žáky a učitele. 

Zdroj [11] 

4.2 Využití Internetu ve výchov ě ke zdraví 

Učitel výchovy ke zdraví může internet využívat v celé jeho šíři. Jednak si může 

vyhledávat aktuální informace, které může využít jako podkladové materiály pro výuku. 

Učitel by měl dbát, aby zdroje, z kterých čerpá, byly důvěryhodné. Při stahování 

různých materiálů nesmí zapomenout na autorský zákon. Přes e-mail může 

komunikovat se studenty nebo i s jejich rodiči. Může se účastnit meziškolních projektů. 

Pokud si učitel vyhledává informace, které pak využívá ve výuce, je dobré si vytvořit 

databázi internetových adres, ke které se může vracet. Tak se může vyhnout časově 
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náročnému vyhledávání. Musí ovšem počítat s tím, že obsah se může změnit nebo 

stránky mohou být zrušeny. 

Internet můžeme použít i přímo v hodině k samostatné práci žáků. Tomu ale předchází 

důkladná příprava učitele, který si sám nejdříve vyhledá a zhodnotí stránky, které žáci 

budou v hodině využívat. V tématu dospívání mohou např. žáci vyhledat adresu 

www.odospivani.cz. Žáci si mohou stránky proklikat a pročíst si uvedené informace.  

Ze stránek mohou udělat výpis do sešitu, nebo si z nich připravit kratičkou prezentaci, 

kterou pak přednesou. Učitel jim může nechat vyhledávat různé pojmy v on-line 

slovníčku apod. Žáci musí být k práci dostatečně motivováni, jinak se může stát,  

že budou vyhledávat na internetu úplně něco jiného, posílat e-maily apod. 

4.2.1 Databáze webových stránek pro u čitele výchovy ke zdraví  

V rámci této práce byl vytvořen seznam internetových adres, které by učitel mohl využít 

ve své výuce. Adresy jsou rozděleny podle témat. 

 

Zdraví  

www.vychovakezdravi.cz  

• Tyto stránky vznikly za podpory Ministerstva zdravotnictví. Učitel si zde může 

stáhnout různé dokumenty a příručky.  

www.abecedazdravi.cz  

• Internetové stránky, které učitel využije pro svou přípravu na hodinu. Najde zde 

články odborníků na aktuální témata, zajímavé diskuze. Je tu slovníček pojmů. 

www.vyzivadeti.cz/pro-skoly/pece-o-pokozku.html  

• Stránky, které může učitel využít v tématu Osobní hygiena, nalezne zde pěkně 

zpracovanou výukovou příručku Zásady péče o pokožku. 
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www.help24.cz   

• Stránky, ze kterých se dají načerpat aktuální informace z oblasti duševního 

zdraví. Jsou tu psychotesty, které jsou realizovatelné i se žáky během hodiny  

s možností připojení on-line, psychologické profily, slovníček pojmů, druhy 

terapií 

• Nabídka serveru zahrnuje např. bezplatnou psychologickou poradnu, různé 

zajímavé články jako Bolesti deprese, Sociální fobie, Oběti domácího násilí dále 

druhy terapií, seznam psychologů a spoustu dalšího 

Výživa  

www.stob.cz  

• výpočet BMI, tabulky složení potravin, recepty, dětská obezita 

www.zdravykorinek.cz  

• vše o tucích, zdravý životní styl, dopojídlometr - výpočet zda jíme správně 

během dopoledne 

www.vyzivadeti.cz  

• vše o zdravé výživě dětí. Učitelé zde naleznou výukové materiály, edukační 

video, kvízové otázky, materiály na nástěnku – potravinová pyramida 

www.pppinfo.cz/vyzkousejte_test.asp  

• test rizik vzniku a rozvoje poruchy příjmu potravy 

www.pppinfo.cz/vyzkousejte_test_bodyimage.asp  

• test vnímání své postavy 

www.idealni.cz  

• poruchy příjmu potravy, informace a služby 
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Drogová prevence 

Níže uvedené stránky informují o drogové 

prevenci, o působení drog v těle a samozřejmě 

jsou zde informace o jednotlivých drogách. 

Nechybí poradny. 

www.sananim.cz  

www.odrogach.cz  

www.drogovaporadna.cz/game.html  

www.drogovaporadna.cz/drogyamozek.html  

www.rekninedrogam.cz  

www.dropin.cz  

Mimořádné situace 

www.mvcr.cz 

• Oficiální web Ministerstva 

vnitra ČR, dá se tu čerpat 

mnoho témat k výuce. 

www.katastrofy.com   

• integrovaný záchranný 

systém, život ohrožující 

situace, humanitární 

organizace 

www.cck-cr.cz  

• zásady první pomoci, test  

z první pomoci  

Dospívání 

www.antikoncepce.cz  

• co je antikoncepce, metody antikoncepce, stránky vhodné k samostatné práci 

studentů, mohou z nich vytvořit referát, je možno si zahrát pro zpestření hru, 

2BeAWoman Prověřte svoje znalosti v oblasti antikoncepce! Cílem hry je 

správně zodpovědět co nejvíce otázek v co nejkratším čase, hra antikoncepční 

střílečka 

www.odospivani.cz  

• informace a rady týkající se dospívání, tělesného vývoje, menstruačního cyklu  

a menstruace, on line slovníček, on line test  
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www.mimishop.cz  

• pro utvoření představy, co potřebuje malé dítě a kolik to stojí 

www.9mesicu.cz  

• vše o těhotenství 

Rodina 

www.czso.cz  

• stránky Českého statistického úřadu 

www.infodomecek.cz/clanky.php?kat=21 

• popis všech svátků v roce 

www.i-creative.cz  

• nápady pro tvoření s dětmi, zpestření 

výuky  

 Osobní bezpečí 

Stránky, se kterými je možné 

pracovat v hodině. 

www.nasedite.cz  

www.linkabezpeci.cz  

www.detskaprava.cz 

www.helpline.cz 

Výběr povolání 

www.occupationsguide.cz 

Historie odívání 

www.fashion-era.com  

www.historyofashion.com 

Životní prostředí 

www.priroda.cz  

www.ekologie.cz  
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5 Výzkumné šet ření 

Výzkumné šetření v této práci vychází z kapitoly Počítače a zdraví. V rámci výzkumu 

bylo prozkoumáno, jak některé školy k této problematice přistupují. 

5.1 Cíle 

Ověřit, zda se ve školních vzdělávacích programech vybraných škol objevuje 

problematika týkající se zdraví a počítačů, zdraví a internetu. 

Ověřit, zda vyučující dostatečně poučují žáky o problematice bezpečí na internetu. 

Zjistit, zda vyučující ve svých hodinách probírají problematiku zdraví a počítače. 

5.2 Metody 

Obsahová analýza dokumentu 

Dotazník 

5.3 Výzkum 

Předmětem výzkumu je analýza kurikulárního dokumentu na úrovni školního 

vzdělávání tzv. školního vzdělávacího programu (ŠVP) pěti náhodně vybraných 

základních škol v Praze. Jedná se o tyto školy: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34; 

Základní škola Praha 10 – Hostivař; Základní škola Praha – Petrovice; Základní škola 

Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle; Základní škola a mateřská škola Praha 

5 – Smíchov. Na tuto analýzu navazuje dotazníkové šetření pedagogů druhého stupně. 

Na základě analýzy obsahu ŠVP bylo zjišťováno, jak se školy staví k problematice 

zdraví ve vztahu k práci s počítačem a internetem ve vzdělávací oblasti Informační  

a komunikační technologie, a ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v předmětu výchova 

ke zdraví. Bylo zjišťováno, jestli ve školních osnovách ve výše uvedených vzdělávacích 

oblastech, je pamatováno na problematiku počítače a zdraví a související problematiku 

internetu a zdraví zahrnující nebezpečí internetu.  

Školy musí při tvorbě ŠVP vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 
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V rámcovém vzdělávacím programu pro základní školství je uvedeno:  

„Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům 

dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární dovednosti  

v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se  

ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání  

i v praktickém životě. Jedním z bodů vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru jsou 

zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní techniky.“ [10] 

To je jediný bod, který se vztahuje k našemu tématu. 

„Vzdělávací obor Výchova ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti  

s preventivní ochranou jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví  

v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný.“ 

[10] 

5.3.1 Analýza školního vzd ělávacího programu 

Postup 

Z jednotlivých školních vzdělávacích programů, které měly školy zveřejněné na svých 

webových stránkách, byly vybrány pasáže zabývající se sledovanou problematikou.  

Ty jsou doslovně překopírovány do této práce. 

V uvedených tabulkách je uvedena přesná formulace z ŠVP. Pokud to v ŠVP chybí, je 

zapsáno „není zmínka“. 
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Výsledky 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 (www.londynska.cz/usvp.php) 

 Výchova ke zdraví Informační a komunikační 

technologie 

Počítač a zdraví Není zmínka. Bezpečné a účinné používání 

informačních a 

komunikačních technologií. 

Internet a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Bezpečnost na 

internetu 

Není zmínka. Není zmínka. 

 

Základní škola Praha 10 – Hostivař  (www.zshostivar.cz/svp.htm) 

 Výchova ke zdraví Informační a komunikační 

technologie 

Počítač a zdraví Péče o zdraví – psychická 

závislost na PC a TV > 

výstupem je, že žák 

porozumí významu zdraví 

a těl. pohybu pro život. 

Zásady bezpečnosti práce a 

prevence zdravotních rizik 

spojených s dlouhodobým 

využíváním výpočetní 

techniky. 

Internet a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Bezpečnost na 

internetu 

Není zmínka. Chrání data před poškozením, 

ztrátou a zneužitím. 
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Základní škola Praha – Petrovice  (www.zsbellova.cz/download/CVP.pdf) 

 Výchova ke zdraví Informační a komunikační 

technologie 

Počítač a zdraví Rizika ohrožující zdraví: 

práce s počítačem. 

Učíme žáky dodržovat 

bezpečnostní a hygienická 

pravidla pro práci s výpočetní 

technikou. 

Internet a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Pouze nejednoznačné tvrzení: 

rozumí pojmu zabezpečení 

informací. 

Bezpečnost na 

internetu 

Není zmínka. Seznamujeme žáky s vazbami 

na legislativu a obecné 

morální zákony (SW pirátství, 

autorský zákon, ochrana 

osobních údajů, bezpečnost, 

hesla ...). 
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Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 – Velká Chuchle  

(skola.chuchle.cz/storage/podkovicka.pdf) 

 Výchova ke zdraví Informační a komunikační 

technologie 

Počítač a zdraví Režim dne – vedení 

záznamu o čase stráveném 

u TV, videa a PC a jeho 

srovnání s časem 

věnovaným pohybu. 

Prevence zdravotních rizik. 

Internet a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Bezpečnost na 

internetu 

Není zmínka. Není zmínka. 

 

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov  (http://www.santoska.cz/) 

ŠVP je formulován jen velmi obecně, v podstatě se z něj nic konkrétního nedá vyčíst. 

 Výchova ke zdraví Informační a komunikační 

technologie 

Počítač a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Internet a zdraví Není zmínka. Není zmínka. 

Bezpečnost na 

internetu 

Není zmínka. Není zmínka. 
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5.3.2 Dotazníkové šet ření 

Postup 

Na školy, jejichž ŠVP bylo analyzováno, byl odeslán email se žádostí o kontakt na 

učitele, kteří by souhlasili s vyplněním dotazníků. 

Mail byl vždy odeslán na adresu vedení školy. Pouze ze dvou škol (ZŠ Hostivař, ZŠ  

v Londýnské ulici) mi bylo sděleno, na jaké vyučující se mám obrátit. Z ostatních škol 

mail s odpovědí nepřišel a to ani pokud jsem se na ně obrátila podruhé. Je možné,  

že mail jim opravdu doručen nebyl v rámci třeba antispamové ochrany, nebo školy 

nejsou zvyklé nebo ochotné reagovat na emailovou komunikaci. V dnešní době je 

žádoucí, aby škola emailovou komunikaci používala, ať už k informování rodičů  

o činnosti školy, prospěchu žáka nebo i ke kontaktu se širokou veřejností. Na některých 

školách má každý učitel svůj e-mail, který je zveřejněn na webové stránce školy. Někde 

je možné se na učitele obrátit pouze na hromadný mail skola@, sborovna@ . V takovém 

případě je emailový kontakt s učitelem komplikovanější a rozhodně přestává být taková 

komunikace osobní např. při rozhovoru učitele s rodiči žáka, nebo když se chce žák  

na učitele obrátit s důvěrným problémem. Také při takové komunikaci není nikdo 

zodpovědný za předání mailu relevantní osobě.  

S oběma vyučujícími jsem se domluvila, z důvodu jejich časové vytíženosti,  

na dotazníku, který vyplní a zpět e-mailem odešlou. 

Dotazník zahrnoval celkem deset otázek.  

Výsledky dotazníkového šetření 

Odpovědi učitele Trnčíka, Základní škola Praha 10 – Hostivař:  

Odpovědi související se zdravotní problematikou práce na počítačích. 

Žáci byli seznámeni se zdravotními riziky práce s počítačem v 6. i 7. ročníku, 

informováni jsou dostatečně a to úměrně jejich věku. Seznámení žáků s ergonomií 

neproběhlo, prý je to zbytečné, ve škole to znát nepotřebují. 
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Učitel si myslí, že by dokázal vytipovat žáky, kteří by mohli být závislí na počítačích, 

internetu. Nicméně nikdy se tomu nevěnoval. O tom, jaké hry hrají doma na počítači,  

se nezajímá.  

Odpovědi na otázky týkající se problematiky bezpečí na internetu. 

Žáci mají možnost pracovat s Internetem během vyučování, po vyučování nikoli. Škola 

nepoužívá žádná softwarová ani jiná zabezpečení. Problematice bezpečí na internetu je 

cíleně věnováno několik hodin během výuky předmětu Informační a komunikační 

technologie v 6. i 7. ročníku. Podle učitele je to dostatečné, nemá pochyb, že by třeba 

žáci zvládli vyjmenovat pravidla bezpečného internetu. O internetové adrese 

www.internethelpline.cz žáci informováni nebyli. Pan učitel ovšem také uvádí, že žáci 

nemají k dispozici žádný seznam pro ně přístupných webů, nedostali poučení, kolik 

hodin by na internetu měli trávit, nedostali informace, jak chránit své osobní údaje, 

nedostali ani informace, jak používat konverzační místnosti. O problematice 

kybernetické šikany slyšel, nicméně nesouhlasí s tímto označením, prostě je to jenom 

šikana. 

Odpovědi učitele Albla, Základní škola, Praha 2, Londýnská 34: 

Odpovědi související se zdravotní problematikou práce na počítačích. 

Žáci byli o zdravotních rizicích práce s počítači informováni v 5. třídě. Na otázku,  

zda žáci vědí, jak se vyvarovat zdravotním problémům, odpovídá, že neví. Z toho lze 

vyvodit, že zřejmě nebylo ověřeno, jestli si něco z dané problematiky pamatují.  

O správných parametrech pracovního místa nebyl vytvořen zápis do školního sešitu. 

Pokud by měl učitel vytipovat žáky, kteří by mohli být závislí na počítačích, internetu 

(hraní her, chat …), pak odpovídá, že neví, zda by to dokázal. Každopádně uvádí, že se 

problematikou žáka závislého na počítačích, internetu nikdy nezabýval. Pokud by ale na 

žáka závislého narazil, věděl by jak situaci řešit. Citace odpovědi: „Osobně si 

nemyslím, že je nějak definovatelná závislost na hrách, chatu na úrovni žáků ZŠ, chat je 

naopak dle mého prospěšnou záležitostí, pokud se nejedná o chat typu libimseti.cz atd. 

Hry, strategické hry podporujeme. Řešil bych situaci od klasických zákazů přes ukázku, 

jak lépe využít strávený čas na internetu (výdělek, vzdělávání formou hry atd.).“ 
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Odpovědi na otázky týkající se problematiky bezpečí na internetu. 

Žáci mají přístup k internetu během vyučování i po vyučování. Co se týče softwarového 

zabezpečení počítačů před nevhodnými informacemi pro děti, pan učitel uvádí: 

„Používáme Mac OS Server, možnost nadefinování slov, nicméně to nemá cenu, 

poněvadž je to jako boj s větrnými mlýny, takže vlastně žádný. Děti jsou seznámeny  

s pravidly, jsou seznámeny s monitoringem všech počítačů na škole a respektují to.“ 

 O rizicích na internetu učitelé žáky informují průběžně během vyučování v rámci 4. až 

7. ročníku. Z toho vyvozuji, že je na posouzení každého učitele, co dětem o bezpečí na 

internetu řekne. Nikde se této problematice cíleně nevěnují a není stanovena ani žádná 

hodinová dotace pro tuto problematiku. Pan učitel si myslí, že se na škole této 

problematice věnují dostatečně. Myslí si, že by žáci dokázali vyjmenovat Pravidla 

bezpečného chování na internetu. O internetových stránkách www.internethelpline.cz 

žáky neinformoval. Žáci nemají v sešitě seznam webů, které by mohli navštěvovat, 

nebyla jim sdělena informace, kolik času mohou trávit na internetu. Nebylo jim sděleno, 

co mají dělat, pokud se kvůli něčemu na Internetu necítí příjemně. Nebylo jim sděleno, 

jak mají chránit své osobní údaje ani jak se mají chovat v konverzační místnosti  

na internetu. 

Pan učitel se zajímá o to, jaké počítačové hry hrají jeho žáci. Na otázku zda ví,  

co je kybernetická šikana, odpovídá, že ano. 

Diskuse 

Oba učitelé uvádí, že své žáky informovali o zdravotních rizicích práce s počítači. Jestli 

dostatečně si moc jisti nejsou, o správné ergonomii pracovního místa, děti nemají zápis 

v sešitě. Učitelé nevidí důvody proč. Dá se ovšem předpokládat, že pokud dítě začíná 

pracovat s počítačem ve škole, žádá si počítač (pokud ho tedy už nemá) i do domácího 

prostředí. Pokud by měl zápisky v sešitě, mohly by mu posloužit jako návod pro 

vybudování ergonomicky správně řešeného pracovního místa doma. Pokud se učitel 

nechce zdržovat zápisky, může vytvořit pouze informační letáček, který děti budou mít 

k dispozici. O zdravotních rizicích by měli být žáci informováni určitě v úvodu výuky 

předmětu informační a komunikační technologie, žáci by měli vědět o preventivních 

opatřeních. 
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Otázka, zda by učitel byl schopen vytipovat žáky závislé na počítačích, měla směřovat  

k zamyšlení učitele nad tím, že i jeho žáci mohou propadnout této závislosti a on je 

jedním z mnoha lidí, kteří by mu mohli pomoci. Ani jeden z učitelů takovým žákům 

nevěnoval zvýšenou pozornost a to ani pan učitel, který uvádí, že by závislé žáky 

dokázal vytipovat. To svědčí o určité lhostejnosti vůči žákům. 

Školy podporují u svých žáků aktivní práci s internetem. Softwarová zabezpečení před 

přísunem nevhodných informací školy nijak významně nepoužívají. 

S riziky na internetu a o bezpečném chování na internetu byly děti seznámeny, otázkou 

je jak efektivně.  

Pokud škola nemá přímo v osnovách zahrnutu problematiku bezpečí na internetu  

a každý z učitelů žákům něco jen tak řekne, dá se pochybovat o výsledném efektu. 

Odpovědi učitelů stran problematiky bezpečí na internetu se jeví přinejmenším 

rozporuplné. Možná to plyne z nejednoznačnosti otázek.  Oba tvrdí, že děti jsou 

dostatečně informování o rizicích, potvrdili, že by jejich žáci dokázali vyjmenovat 

Pravidla chování na Internetu. Ale na otázku, jestli děti byly informovány, jak mají 

chránit své osobní údaje, odpovídají, že to dětem řečeno nebylo. Ochrana osobních 

údajů tj. neodesílat své fotografie, nevyzrazovat své jméno, adresu, určitě patří do výše 

zmiňovaných pravidel. Z dotazníků vyplývá, že učitel jim to nesdělil, ale je si jist, že to 

vědí. 

Učitelé na to, jestli děti od nich získaly informace o webech, které by pro ně mohly být 

vhodné, odpovídají, že ne. Přitom je to jedno ze základních preventivních opatření.  

Dát dětem seznam webů, kde mohou hledat ve volných chvílích, když hledají zábavu  

a neví, kam zaměřit svou pozornost. To může být pro děti nebezpečné. Na webu 

internethelpline.cz jsou uvedeny tyto weby http://alik.idnes.cz/  

a http://www.ceskyrozhlas.cz/deti. Učitel by mohl podle zájmů dětí tento seznam 

rozšířit třeba i o stránky http://skolazaskolou.cz 

Žáci nemají informace, jak používat konverzační místnosti. Děti přitom velmi rády 

chatují. V těchto diskuzích mohou narazit na nebezpečné devianty.  
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Oba učitelé odpověděli, že své žáky neinformovali o webových stránkách 

www.internethelpline.cz. Bylo by vhodné, aby se učitel, který své žáky informuje  

o problematice bezpečí na internetu, o těchto stránkách určitě zmínil. 

Oba učitelé vědí, co je kybernetická šikana. Mohou tedy žáky o této problematice 

informovat a pomoci jim čelit případným problémům.  

Učitelé by měli vědět, jaké počítačové hry hrají jejich žáci. Jednak to umožní 

vysledovat žáky, kteří by mohli hraní her věnovat neúměrně času a vyprofilovat 

skupinu, která by mohla mít problém se závislostí na hraní her. Pokud se žáci budou 

věnovat hrám typu budovatelské strategie, budou luštit sudoku nebo se budou zabývat 

hrami logickými, není na tom nic škodlivého, pokud tedy tomu nevěnují neúměrně času. 

Pokud ale sednou doma k počítači a vyberou si akční hru jejímž mottem je: Nasedni do 

ozbrojeného automobilu, vyber si zbraň, jakou chceš a naplno to rozjeď, za zabití dítěte 

máš o dva body navíc. Určitě není něco v pořádku. Tomu, že děti budou hrát hry 

zabránit nelze. Pokud děti ve svém volném čase hrát hry chtějí, nikdo jim v tom 

nezabrání. Od učitele by měly slyšet, kolik hodin hraním her mohou strávit, jaké typy 

her jsou zajímavé, ze kterých se něco dozvědí. Měl by je informovat o rizicích, která 

jsou spojena s hraním her. Hlavně nic striktně nezakazovat, když dítě bude chtít vždy si 

najde cestičku. Komunikovat s dítětem, nabídnout alternativy a dokázat poradit, to jsou 

hlavní úkoly učitele, který chce bojovat jednak s možnou závislostí na počítačových 

hrách u svých žáků a jednak s hraním velmi nevhodných akčních her s výraznou mírou 

agresivity. 
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5.4 Závěr 

Po rozboru ŠVP bylo zjištěno, že všechny školy si jsou vědomy důležitosti rozvoje 

počítačové gramotnosti žáků a ve svých cílech se vždy zmiňují o schopnosti žáka umět 

vyhledávat informace na internetu, komunikovat na internetu. V učebních osnovách  

a v uvedených výstupech žáků nebyla zmíněna dostatečně problematika bezpečného 

chování na internetu. Na třech školách jsou žáci poučeni o možných zdravotních 

rizicích práce s počítačem. 

Pokud děti používají počítače a internet, musí vědět o rizicích a musí jim umět 

předcházet. 

Většina dětí má počítač a připojení z domova, ale rodiče je často o ničem nepoučí, 

nemají čas nebo jsou sami neznalí, proto to musí být škola, která děti případně i rodiče  

o rizicích poučí.  

Problematika zdraví v souvislosti s nebezpečími na internetu by měla být zakotvena  

ve školním vzdělávacím programu. 

O problematice zdraví v souvislosti s počítačem, internetem a bezpečím na internetu by 

se mělo učit ve Výchově ke zdraví v oblasti Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence a 

Bezpečné chování. Mohlo by se to zahrnout při probírání tématu Volný čas, Režim dne. 

Učitelé by se v této problematice měli dál vzdělávat. 
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6 Pracovní list 

Na základě zjištění, že školy nedostatečně informují žáky o problematice bezpečí  

na internetu, byl vytvořen pracovní list pro využití ve výuce výchovy ke zdraví, 

občanské výchovy nebo informační a komunikační technologie. Tento pracovní list je 

úvodem do problematiky bezpečí dětí na internetu. 

Věk 

Pracovní list je určen pro žáky 6. třídy, kteří vědí, co je internet, mají k němu přístup  

a nejsou dostatečně informováni o nebezpečích internetu. Zejména o nebezpečí 

internetové komunikace. 

Vztah k osnovám 

V osnovách většinou problematika bezpečí dětí na internetu chybí. Pracovní list je 

vhodné zařadit k adekvátním tématům v rámci výchovy ke zdraví, občanské výchovy 

nebo informační a komunikační technologie. Ve výchově ke zdraví se nabízí téma 

osobní bezpečí. 

Čas 

Na zpracování pracovního listu je určena jedna vyučovací hodina. 

Metodika 

Pracovní listy jsou navrženy tak, aby je žáci mohli zpracovat bez přímého využití 

internetu a to během jedné vyučovací hodiny. Obsahují 13 úkolů. Žáci s pracovními 

listy mohou pracovat buď samostatně, nebo mohou sloužit jen jako pomůcka při 

výkladu učitele. Při samostatné práci je nutné, aby následující vyučovací hodinu 

proběhlo vyhodnocení a diskuze nad jednotlivými úkoly. Úkoly 12 a 13 může učitel  

z časových důvodů vynechat nebo je zadat k domácí práci. V posledním 13. úkolu 

naleznou žáci shrnující informace a najdou zde tipy pro bezpečné zacházení  

s internetem.  
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6.1 Cíle  

Žáci si uvědomí, že rozpoznat úmysly a totožnost lidí na Internetu je velmi těžké až 

nemožné. 

Budou vědět, že je nepřípustné, aby někomu přes Internet sdělovali své osobní údaje. 

Žáci budou poučeni o tom, že je krajně nebezpečné, sjednávat si přes Internet osobní 

schůzky. Pokud na schůzku chtějí zajít, budou vědět, za jakých okolností mohou  

na schůzku jít. 

Žáci budou vědět, na koho se obrátit v případě podezřelého chování osoby na Internetu. 

Žáci budou mít seznam dětských serverů. 

Žáci budou vědět, že i na Internetu mají svá práva. 

Učitel si udělá přehled o tom, co děti vědí o internetu, jak ho využívají a jak se na něm 

chovají. 

6.2 Kritéria hodnocení 

Mezi kritéria hodnocení patří aktivita v hodině, vypracovaný pracovní list, ochota 

spolupracovat. 

6.3 Struktura a obsah 

Název: Internet - stačí jeden klik a už to nelze vrátit zpět. 

1. úkol: doplň, co víš o Internetu 

Žáci doplňují do vyznačeného rámečku odpovědi na otázky: Co je internet?  

K čemu se internet využívá? K čemu internet využíváš ty? 

2. úkol: spoj čárou, co k sobě patří 

Žáci správně charakterizují pojmy chat, spam, počítačový vir, e-mail. 

3. úkol: správně zakroužkuj z následujícího seznamu všechny osobní údaje 
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Žáci vybírají z těchto údajů: datum narození, adresa, e-mailová adresa, rodné 

číslo, telefonní číslo, fotografie.  Žáci si ujasní, co to jsou osobní údaje. 

4. úkol: přečti si základní informace o Internetu. 

Žáci si přečtou tuto informaci: Internet je celosvětová počítačová síť. Internet 

slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická 

pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání 

informací, a další. 

Pozn. Tuto informaci mohou použít při řešení úkolu 1. 

5. úkol: Poznáš, kdo má jaký úmysl? Správně doplň. 

Žáci doplňují do vyznačeného řádku úmysly lidí, kteří jsou popsáni v textu. 

Nejdříve jsou popsáni lidé a situace, ze kterých je úmysl zřejmý. Pak následuje 

text k přečtení tohoto znění: Když se tě někdo na ulici zeptá, jestli mu půjčíš 

mobil. Víš, co má v úmyslu? Nikdy nemůžu vědět přesně, jaké má kdo úmysly. 

Nejdříve ho rychle posoudím podle vzhledu. Vypadá jako důvěryhodný slušný 

člověk? Vypadá jako nedůvěryhodný gauner?  

V situaci, kdy mi bude slušně a důvěryhodně vypadající člověk tvrdit, že má 

vybitý kredit a potřebuje něco důležitého vyřídit a že mi to zaplatí…  

Co udělám? Možná mu ho půjčím a on mi mobil třeba ukradne … Ach jo, zase 

jsem naletěl! A to ten člověk vypadal důvěryhodně. 

Když se Tě neznámá žena před školou zeptá na tvou adresu a jméno.  

Řekneš jí to? Víš, jak to použije?????  Co když vás doma vykradou? 

6. úkol: zakroužkuj správné odpovědi na následující otázky:  

Žáci zakroužkují to, co uznají sami za správnou odpověď na následující otázky: 

• Podle čeho poznáš úmysly člověka, který s tebou mluví tváří v tvář? 

• Je snadné rozpoznat úmysly neznámého člověka, kterého potkáš na ulici? 
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• Je snadné rozpoznat úmysly neznámého člověka, který s tebou bude 

mluvit přes zeď? 

• Je snadné rozpoznat úmysly neznámého člověka, který s tebou 

telefonuje? 

• Je snadné rozpoznat úmysly neznámého člověka, který si s tebou píše 

přes Internet? 

7. úkol: zakroužkuj správné 

Žáci odpovídají na následující otázky: 

• Zjistím totožnost člověka na Internetu tím, že mi pošle svou fotografii? 

• Může se dospělý člověk na Internetu vydávat za dítě? 

• Může zneužít informace, které mu o sobě dám? 

8. úkol: zamysli se a doplňuj text nebo vybírej správné odpovědi 

Nejdříve si vymyslí přezdívku, pod kterou by mohli vystupovat na internetu. 

Dále je otázka, zda je bezpečné vyplňovat na Internetu dotazníky, kde uvádím 

své osobní údaje, které může protistrana zneužít? 

Následuje text, který si děti přečtou: Měj na paměti, že pokud na Internetu 

uvádíš své osobní údaje, třeba na svém webu nebo při chatu nebo vyplněním 

dotazníku, prozrazuješ víc než bys měl sdělovat někomu, o kom vůbec nic nevíš. 

Nevíš, s jakými úmysly informace od tebe použije. Najednou můžeš zjistit,  

že ten člověk ví o tobě víc, než bys chtěl, kliknutím jsi odeslal víc, než jsi chtěl, 

ale už to nevrátíš. Chovej se na Internetu obezřetně. 

V dalším bodě tohoto úkolu se žák dozví, jak se chovat pokud si domlouvá  

s někým schůzku. 

9. úkol: Co je na Internetu nebezpečné?  

Tento úkol má být shrnutím toho, co se žáci dozvěděli z pracovních listů. 
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10. úkol: přečti si krátkou informaci: 

Žáci si přečtou, že internet je svobodné prostředí. Poskytuje volnost v šíření  

a vyhledávání informací, hlásání názorů, komunikaci… Neklade žádné bariéry, 

nezná hranice. Těchto skutečností ale může být využito nejen s úmyslem 

dobrým, ale i s úmyslem zlým. Internet není lepší než reálný svět – protože jej 

tvoří stejní lidé. Vždy na to pamatujte! 

11. úkol: Na koho se mohu v případě nesnází obrátit? 

Žáci se dozvědí, že mají možnost se v případě nesnází obrátit buď na své rodiče 

nebo na sdružení, která jim dokážou pomoci: linka bezpečí, internet helpline. 

12. úkol: bezpečnost na internetu v příslovích. Doplň, jak rozumíš rčením:  

Žáci se zamýšlí nad následujícími příslovími. 

• Internet je dobrý sluha, ale zlý pán. 

• Darmo plakati nad rozlitým mlékem 

• Tak dlouho se džbánem pro vodu chodí, až se ucho utrhne 

• Ráno moudřejší večera 

13. úkol: A na závěr: 

V této části pracovních listů žáci najdou seznam webů, které jsou pro  

ně bezpečné. Přečtou si Listinu základních práv na internetu. Najdou zde, že je 

vhodné s rodiči sestavit pravidla bezpečného chování na Internetu. Ty mohou za 

domácí úkol sestavit. Pak zde najdou závěrečné shrnutí tohoto znění: „Nikomu 

nesdělujte své osobní údaje ani údaje rodičů, spolužáků a přátel.Totožnost lidí, 

se kterými po Internetu komunikuješ, není nikdy jistá. Neotvírejte maily  

od neznámého adresáta. Nečtěte, co Vám není určeno. Zvědavost se nevyplácí! 

Internet je určitě super, najdeš tam všechno, co tě jen napadne. Užiješ si na něm 

spoustu zábavy, legrace. Když budeš dodržovat pravidla bezpečného chování  
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na Internetu, určitě se nemáš čeho bát a můžeš využít všechny možnosti,  

které ti nabízí.“ 

V poslední části si mohou, jen tak pro informaci, přečíst příběhy z kriminálních 

statistik. 

6.4 Závěr 

Pracovní listy převážně upozorňují žáky na problematiku bezpečné komunikace. 

Problematika bezpečí na internetu je mnohem širší a v rámci výuky by vzhledem k věku 

a k vyspělosti žáků měla být zařazena nejen v rámci předmětu výchova ke zdraví,  

ale kontinuálně by měla prolínat všechny vyučovací předměty. 
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7 Výukový program 

Pro potřeby vyučování si učitel může sám navrhnout výukový program. Není to snadná 

záležitost. Potřebuje k tomu jednak legální softwarové vybavení a jednak patřičné 

znalosti s tímto softwarovým vybavením pracovat a zároveň je nutný velký 

entuziasmus. Musí počítat s tím, že je to práce zdlouhavá a že se během ní vyskytne 

mnoho problémů, které se budou zdát někdy neřešitelné. Proto je dobré mít k dispozici 

znalého konzultanta. Po navržení logické koncepce programu, bude muset zvolit, jak se 

program bude ovládat a jaký bude jeho hlavní cíl. Pak následuje nelehký úkol,  

vše rozhýbat. 

Výukový program, který byl zpracován v rámci této práce, byl vytvořen za použití 

následujícího softwaru: Adobe Photoshop 7.0.1 CE a Macromedia Flash MX. 

• Postup vyhotovení výukového programu 

1. zpracování obsahové části programu za použití didaktických materiálů [12], 

[13] 

2. řešení a tvorba grafiky programu jako celku (Adobe Photoshop 7.0.1 CE) 

3. vymyšlení sytému pravidel pro uživatele tj. logická provázanost jednotlivých 

funkčností; když splní toto, objeví se toto 

4. vymyšlení systému ovládání 

5. grafické zpracování jednotlivých úkolů (Adobe Photoshop 7.0.1 CE) [3] 

6. textová provázanost programu 

7. rozhýbání programu (Macromedia Flash MX.) 

• V rámci tvorby programu byly využity velmi dobré znalosti programu Adobe  

a částečné znalosti programu Flash. Během práce se ukázalo, že částečná znalost 

programu nestačí a pokud se má program využít v celé jeho šíři, je nutná 

opravdu hluboká znalost programování.   

Program je možné spustit z sites.google.com/site/editatrtikova/diplomova-práce.  
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7.1 Realizace výukového programu 

Téma 

Hlavním tématem je zdravý životní styl.  

Název výukového programu 

Výukový program je nazván Hra na zelenou, zelená je barva života, svěžestí, mládí, jara 

a naděje, zelená na semaforu znamená jdi. 

Věk  

Program je určen pro šestou třídu základní školy. 

Vztah k osnovám 

V souladu s rámcovým vzdělávacím programem je použití výukového programu 

nejvhodnější ve vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. Nasazení výukového programu 

je nejvhodnější na začátku školního roku, kdy žáci začínají s výukou předmětu výchova 

ke zdraví a zároveň přechází z prvního stupně základní školy na druhý stupeň. Výukový 

program je syntézou poznatků z prvního stupně, na které v předmětu výchova ke zdraví 

naváží.   

7.1.1 Cíle  

Motivovat žáky k výuce předmětu výchova ke zdraví.  

Posílení vědomí žáků, že jsou sami odpovědní za své zdraví. 

7.1.2 Metodika 

Program je koncipován tak, aby ho zvládl každý žák a to v rámci jedné vyučovací 

hodiny. V úvodu vyučovací hodiny musí učitel seznámit žáky s typy úkolů, které jsou  

v programu. Samozřejmým předpokladem je, že žák umí spustit počítač a ovládá práci 

s myší (zvládne klikat). S programem je možné pracovat tak, že každý žák si sám spustí 

program a svým tempem plní zadané úkoly. Nebo všichni žáci mohou pracovat  

ve stejnou chvíli na stejném úkolu, učitel tak může přímo úkol okomentovat, případně 

pomoc s plněním úkolu. Další variantou je, že učitel promítá úkoly na plátno a žáci je 
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chodí k jeho počítači plnit. Z programu není možné tisknout úkoly. V rámci celého 

programu je možná pouze varianta správného splnění úkolu. Úkoly nelze řešit  

v libovolném pořadí, pořadí je striktně dané programem. K plnění dalšího úkolu je 

možné přistoupit až po splnění úkolu předešlého. Pokud žák neví, jak správně 

odpovědět, program ho intuitivně navede ke správnému řešení (může zkoušet všechny 

varianty řešení, až objeví tu správnou). 

Problémy, které mohou nastat 

• Na počítači není nainstalován software podporující program. 

• Některý z žáků nepochopí úkol. 

• Některý z žáků může být natolik pomalý, že nestihne práci dokončit. 

• Ve třídě může být některý z žáků vážně nemocný nebo handicapovaný. 

Technické zázemí, doporučená konfigurace počítače 

Výukový program je spouštěn jako flash animace. Prohlížení těchto animací je možné 

téměř v každém internetovém prohlížeči (popřípadě po jednoduchém doinstalování 

prohlížeče flash animací). Stačí zadat správnou internetovou adresu do internetového 

prohlížeče a výukový program se sám spustí. 

Adresa: http://sites.google.com/site/editatrtikova/diplomova-prace/vyukovy-

program/RVv1.0.swf 

Pozor, animace má velikost cca 700kB, její stažení proto může při pomalejším připojení 

chvíli trvat. 

Minimální HW/SW nároky jsou dány nároky internetového prohlížeče např. pro 

Microsoft Internet Explorer 7 je to oficálně: procesor min 233Mhz, operační systém min 

Windows XP, paměť 64MB. 

Doporučené rozlišení obrazovky je 800x600 nebo lepší. 

Poznámka: Možný problém se spuštěním výukového programu může být v bezpečnostní 

politice správce počítačového vybavení. Bezpečnostní politika může zakázat spouštění 
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flash animací. V tomto případě je nutné prohlížení animace explicitně povolit 

v internetovém prohlížeči, pokud na to má uživatel práva. Flash animace jsou však 

velmi rozšířeným prvkem na mnoha známých a často navštěvovaných stránkách, proto 

riziko nemožnosti spuštění výukového programu je malé. 

7.2 Obsah a struktura 

Program se skládá z 15 obrazovek a obsahuje 12 úkolů, které musí žáci správně splnit. 

Hlavní průvodce Hry na zelenou děti familiérně oslovuje člobrďáci a spiklenecky na ně 

pomrkává.  

Popis prostředí obrazovky 

Obrazovka je rozdělena na tři sloupce. V pravém sloupci je ikona průvodce. Pod touto 

ikonou je zobrazován text se zadáním úkolu. V prostředním sloupci je červený obdélník 

se žlutými symboly. Děti se přes tyto symboly budou dostávat k jednotlivým úkolům. 

Pokyny, který symbol je třeba zvolit, budou pod tímto červeným obdélníkem.  V rámci 

prostředního sloupce budou děti plnit úkoly. V pravém sloupci je 12 čtverečků 

představujících tajenku. Po správném splnění úkolu se ve čtverečku objeví hvězdička. 

Po splnění všech úkolů bude všech 12 čtverečků obsahovat hvězdičku a tajenka bude 

odtajněna. V dolní části pravého sloupce se po správném splnění úkolu objeví červený 

čtverec s šipkou. Po kliknutí se žáci dostanou k symbolu a po kliknutí na symbol  

k úkolu. 
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7.2.1 Úkoly 

Úvodní obrazovka 

 

Průvodce hry dětem prozradí, že neví odkud pochází a žádá o pomoc, k tomu aby 

NĚCO našel, ale neví co a děti mu pomůžou. Dětem dá několik rad, jak postupovat  

ve hře: „Musíš plnit zadané úkoly přesně podle pokynů a nesmíš se vracet ani o krok 

zpět.“ Až děti splní všechny úkoly během celé hry, předají svému průvodci formou 

vyluštěné tajenky to, co hledá, a budou odměněny.  

K další obrazovce se dostanou kliknutím na šipku v červeném čtverci umístěnou 

v pravém sloupci. 
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Informa ční obrazovka 

 

Děti si přečtou následující text: „Před sebou vidíš červený obdélník se symboly. Tyto 

symboly tě postupně dovedou k jednotlivým úkolům. Vždy když splníš úkol, objeví se 

vpravo dole šipka, tu použiješ k cestě dál. Tak a teď rychle k prvnímu úkolu.  

V obdélníku najdi symbol srdce a klikni na něj. Hodně štěstí!“ 

Splnění: Žáci kliknou na srdce. 
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Úkol č. 1 

Zadání: Kliknutím vyškrtej z nabídky potravin ty nezdravé.  

        

Splnění: Žáci kliknutím vyškrtnou dort, zmrzlinu, párek v rohlíku, uzeninu, hamburger 

a sůl. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou notu. 

A v tajence se objeví první hvězdička.  

Úkol č. 2 

Zadání: Křížovka. Klikej na písmenka a vylušti křížovku. Aktivní pole v křížovce  

je označeno žlutým čtverečkem. Z tajenky se dozvíme, jaká skupina lidí je pro náš život 

důležitá. 
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Splnění: v prvním řádku křížovky vyplní PARTA, ve druhém řádku vyplní ROLE,  

ve třetím řádku vyplní OZDOBA, ve čtvrtém řádku vyplní MAMINKA, v pátém řádku 

vyplní MANŽELSTVÍ, v posledním šestém řádku vyplní SVATBA. Tajenka křížovky 

je RODINA. 

Poznámka: Žáci nepíší na klávesnici, písmena klikají do aktivního tedy žlutého 

rámečku. Tabulka s abecedou je pod křížovkou. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

symbol tlapy. V tajence se objeví druhá hvězdička. 

Úkol č. 3 

Zadání: Pojmenuj správně části lidského těla.  

       

Splnění: Žáci přiřazují k postavě na obrázku názvy částí těla. Přiřadí hlavu, krk, 

hrudník, břicho, zápěstí, stehno, koleno, lýtko, kotník, nárt 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

nůžky. V tajence se objeví třetí hvězdička. 
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Úkol č. 4 

Zadání: Na světě je mnoho nebezpečných věcí a situací. Kliknutím vyber ty 

nebezpečné, ohrožující na životě. 

       

Splnění: Kliknutím žáci označí všechny situace: přecházet na červenou, manipulovat  

s výbušninou, stopovat na silnici neznámá auta, krátit si cestu přes železniční koleje, 

vyzrazovat neznámému osobní údaje. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

obdélník. V tajence se objeví čtvrtá hvězdička. 

Úkol č. 5 

Zadání: Klikni na tvrzení, které určitě nesouvisí se zdravým způsobem života.  
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Splnění: žáci z uvedeného výčtu kliknutím vyberou tři tvrzení: přejídat se a jíst  

co nejvíce sladkostí, žít ve stresu, často riskovat. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

blesk. V tajence se objeví pátá hvězdička. 

Úkol č. 6 

Zadání: Dokázal by ses v případě potřeby dovolat pomoci? Přenes telefonní čísla na svá 

místa. 

        

Splnění: žáci přenesou telefonní čísla takto: tísňová linka 112, hasiči 150,  

ambulance 155, městská policie 156 a  policie 158. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

špendlík. V tajence se objeví šestá hvězdička. 
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Úkol č. 7 

Zadání: Svět sužují nemoci. Některé jsou typické pro Evropu jiné třeba pro Afriku. 

Dokážeš to správně roztřídit? 

        

Splnění: na mapku Afriky přemístí ebolu, břišní tyfus, malárii. K mapce Evropy patří 

obezita, infarkt, cukrovka. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

symbol šipky. V tajence se objeví sedmá hvězdička. 

Úkol č. 8 

Zadání: Pexeso. Klikni vždy na dva stejné obrázky. Získáš odpověď na otázku,  

jaká činnost je pro dítě nejčastější. 
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Splnění: žáci odklikají stejné obrázky a z pěti posledních se dozví, že odpovědí  

je HRANÍ. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

symbol obálky. V tajence se objeví osmá hvězdička. 

Úkol č. 9 

Zadání: Co k sobě patří? Klikni na obdélník s pojmem, objeví se čárka a tu přenes,  

kam patří. 

        

Splnění: žáci spojí dospívání a puberta, láska a hluboký citový vztah muže a ženy, 

mutace a prohloubení hlasu, který často přeskakuje, akné a zanícené pupínky v obličeji. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

kolečko. V tajence se objeví devátá hvězdička. 
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Úkol č. 10 

Zadání: Postupně klikni na barvy semaforu a dozvíš se, co znamená být rodičem? 

        

Splnění: po kliknutí na červené kolečko se objeví Mít starosti, na žluté kolečko  

Být zodpovědný a na zelené kolečko Zažít radosti 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

žárovku. V tajence se objeví desátá hvězdička. 

Úkol č. 11 

Zadání: Zvířata i lidi mají své vlastnosti. Přiřaď zvířátkům jejich typické vlastnosti. 
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Splnění: k pávovi přiřadí pyšný, k hlemýždi pomalý, k sově chytrá, k myši tichá,  

k beranovi tvrdohlavý, ke koťatům hravá. 

Po splnění se objeví šipka. Kliknutím na ní se dostanou k symbolům, kde vyberou 

trojúhelník. V tajence se objeví jedenáctá hvězdička. 

Úkol č. 12 

Zadání: Dokážeš odpovědět na otázku, co je domov? Co pro tebe domov znamená? 

Kliknutím se dozvíš, co o domově řekli jiní. 

        

Splnění: žáci klikají na citáty těchto osobností. Čapek: „Doma jsi tam, kde najdeš 

kliku.“, Voskovec: „Domov je tam, kde si můžeš pověsit klobouk.“, Morgenstern: 

„Domov není místo, kde bydlíš ale míst, kde ti rozumějí.“, Horníček: „Domov je dílo 

překrásné jako i přetěžké.“, Válek: „Domov jsou ruce, do kterých smíš plakat.“  

a Procházka: „Domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, 

kam se přichází, kudy se prochází, kudy se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna ani 

příležitostná stravovna.“ 
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Závěrečná obrazovka 

 

Na závěrečné obrazovce se objeví tento text: Tak jsi to zvládl, prošel jsi všemi úkoly! 

Tím TAJEMSTVÍM a tvojí odměnou je ELIXÍR ŽIVOTA. A co je oním elixírem 

života? To je ZDRAVÍ, které si musíš chránit a které ti dopomůže splnit všechny tvé 

životní sny. Být zdravý stojí hodně sil a musíš k tomu mít strašně moc informací.  

Ty získáš v hodinách výchovy ke zdraví, snaž se, aby ti nikdy nic neuniklo. Snaž se být 

ZDRAVÝ, JEN TAK DOKÁŽEŠ VELKÉ VĚCI. Máš k tomu všechny předpoklady. 

Nezkaž si to! 

7.3 Závěr 

Žáci by měli být motivováni hrou, která zasahuje do témat jako je rodina, výživa, 

domov, zdravověda, dospívání, k další výuce. Za absolvování programu získají žáci 

certifikát, na kterém každý žák podpisem stvrdí, že se bude starat o své zdraví. 
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8 Závěry a doporu čení 

 Počítač. Nejmodernější technika, kterou můžeme disponovat. Zdraví. Největší 

přednost, kterou můžeme mít. Zdraví a počítač spolu souvisí. Na vzniklé souvislosti 

můžeme nahlížet z mnoha pohledů, tak jak je učiněno v této práci. 

V dnešní době vlastnit počítač už bývá samozřejmostí, stejně jako je samozřejmostí 

využívání internetu. Bohužel nebývá samozřejmostí myslet na rizika, která to sebou 

přináší. A těch je mnoho. Vědět by o nich měli rodiče i učitelé. Jedině tak se jim podaří 

uchránit děti a podpořit jejich zdraví. K pochopení všech rizik by mohla posloužit tato 

práce. 

Vybavenost škol počítači se stále vylepšuje také díky podpoře stran informační politiky 

ve vzdělávání. Školy si často stěžují, že nemají finanční prostředky na dostatečné 

technické vybavení. Otázkou zůstává, jestli mají učitele, kteří by byli ochotní s touto 

technikou v co největším rozsahu pracovat. Učitelé by měli používat počítač více než 

jen jako psací stroj. Musí se počítat s tím, že dnešní děti již nevnímají počítač jako 

magickou skříňku, rozumí jim a používají je v každodenním životě. Tím mají náskok 

před některými svými učiteli. Dítě se dnes bez znalosti práce s počítačem neobejde. 

Pokud chce najít v pozdějším věku uplatnění na trhu práce, musí být počítačově 

gramotné.   

Učitel výchovy ke zdraví může ke zkvalitnění výuky pomocí počítačů přispět 

používáním výukových programů. Jsou mu k dispozici zatím jen tři výukové programy 

s tématikou sexuální výchovy a drog. Součástí této diplomové práce byl vytvořen 

motivační výukový program.  Měl by být motivací ke zdravému životnímu stylu. I ten 

by mohl přispět k obohacení výuky a hlavně k posílení vědomí žáků, že jsou sami 

odpovědní za své zdraví.  

Internet, jako zdroj poznání, je pro učitele velkým přínosem, v rámci této práce byla 

sestavena databáze internetových adres využitelných pro výchovu ke zdraví. I žáci 

internet využívají jako důležitý informační zdroj. Internet lidi spojuje. Přistupovat by se 

k němu mělo s co největší obezřetností. Z průzkumu, který byl v rámci této práce 

zpracován, bylo na základě rozboru školních vzdělávacích programů zjištěno, že školy 
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do nich problematiku nebezpečí na internetu dostatečně nezařazují. V osnovách tedy 

problematika bezpečného pohybu na internetu většinou chybí. V rámci této práce byl 

vypracován pracovní list s názvem Internet – stačí jeden klik a už to nelze vrátit zpět. 

Má informativní a preventivní charakter. Jeho hlavním smyslem je informovat žáky  

o úskalích, které skrývá internetová komunikace. Na tento pracovní list by se dalo 

navázat a vytvořit celou sadu pracovních listů, které by uceleně informovaly o hrozbách 

internetu. 

Nejpřirozenější činností dětí je hraní a k tomu jim počítač poskytuje nepřeberné 

možnosti. Sice se říká, kdo si hraje nezlobí, ale neplatí to na trvalé vysedávání před 

počítačem, což si neuvědomují mnozí rodiče ani učitelé. Nejenže nepřiměřené hraní 

počítačových her způsobuje návyk, často podporuje dítě v agresivitě a riskantním 

jednání. Pokud zůstane počítač dítěti jako poslední a jediný kamarád, bylo všechno 

špatně. Přitom třeba stačilo dítě podpořit v jiných aktivitách a hlavně mít o ně zájem. 
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• MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

• SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání 

• SZÚ – Státní zdravotní ústav 

• ŠVP – Školní vzdělávací program 

• WWW – World-Wide-Web 
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