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Anotace 

Diplomová práce na téma Mobilní telefon v životě dítěte popisuje fenomén mobilního 

telefonu a jeho pojetí ve vztahu к dětem. První část se zaměřuje na psychologické, 

medicínské, ekonomické, vzdělávací aj. aspekty používání mobilního telefonu dětmi, 

a to z pozitivních i negativních pohledů. Stěžejní je zaměření na oblast školství a na školu 

jako instituci. Druhá část předkládá výsledky výzkumné sondy mapující vliv mobilních 

telefonů na životní styl dětí ve věku 11-15 let. V závěru práce jsou formulována doporučení 

pro pedagogickou praxi. 

KlíČOVá Slova: dítě, etiketa, komunikace, kyberšikana, mobilní telefon, rodina, škola, 

učitel-žák, výzkum, závislost. 

Mobile phone in the life of a child 

Annotation 

This graduation thesis is about phenomenon of mobile phones and its concept in relation to 

the children. In the first part of thesis the attention is given to psychology, medical, 

economical, education aspects of the use of mobile phones by the children from its positive 

and negative point of view. The fundamental attention is given to its influence in educational 

system. The second part introduces results of the research, surveying the influence of the 

mobile phones on the life style of the children between 11-15 years old. The conclusion of 

the thesis is recommendation for the pedagogical field. 

Key words: child, docket, communication, cyberbulling, mobile phone, family, school, 

teacher - pupil, research, dependence. 
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Úvod 

Mobilní telefon - fenomén současnosti, moderní ICT1, nové médium - se rychle stal běžnou, 

nezbytnou součástí každodenního života a způsobil změnu paradigmatu životního stylu. Na 

jedné straně je považován za geniální, užitečný přístroj a na druhé straně je odmítán. Nedávno 

byl velký, těžký a drahý, ale dnes je malý, lehký, cenově dostupný a máme ho téměř všichni. 

Neztrácí na popularitě a stává se nejžádanějším dárkem. Reklama přesvědčila děti a rodiče, že 

právě mobilní telefon jim pomůže ze svízelných situací. Jsme svědky globální kampaně na 

propagaci mobilního telefonu. Vzniká nová „mobilní kultura". Objevují se hesla 
ф -л 

„mobilománie", „mobilizace" . Jde o technický vynález, který umožnil lidem překonat čas 

i prostor, spojit se a popovídat si téměř kdykoliv a kdekoliv na světě. Pronikl do různých sfér 

života člověka. Tento fakt platí nejen pro dospělé, ale také pro mladistvé a stále více pro děti. 

Právě mladá generace vášnivě užívá těchto moderních „hraček". Děti mají na rozdíl od 

dospělých intuitivní schopnost technologické novinky ovládat. Využívají různých služeb, 

posílají a přijímají SMS, to je způsob, jakým uspokojují potřebu komunikovat. Vytvářejí 

jazykové kódy, používají emotikony a vystavují se mimo jiné i možnosti vzniku 

dvojsmyslných zpráv. Mobilní telefon berou jako nezbytnou věc a život bez něj si nedokážou 

představit. Telefon hraje sociální roli, je součástí komunikace rodičů s dětmi. Stává se 

výchovným prostředkem a motivačním prvkem. Výzkum této problematiky, tedy vztahu dětí 

к mobilnímu telefonu a vliv aktivit s telefonem spojených na jejich život, je u nás ve srovnání 

se zahraničím zatím otevřený a v počátcích. 

Diplomová práce si klade za cíl nahlédnout na mobilní telefon v životě dítěte z několika 

pohledů. V první části práce se pokusím o teoretickou analýzu problému. Budu popisovat 

základní pojmy, rozmach fenoménu mobilního telefonu, psychologické, medicínské, 

ekonomické, tvořivé, kulturní, vzdělávací aj. aspekty, které mají vliv na podobu života 

jedince. Hlavní zájem bude věnován oblasti školství a škole jako instituci. Zde se 

v současnosti hovoří hlavně o omezených pravomocích pedagogů z hlediska řešení situace 

s mobilními telefony, o tzv. kyberšikaně. Druhá část, výzkumná, naváže na teoretickou. 

Základem bude realizace výzkumné sondy mapující vliv mobilních telefonů na životní styl 

' Informační a komunikační technologie. 
2 Ve významu spojení práce s fenoménem mobilního telefonu. 
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dětí ve věku 11—15 let. Získané informace budou podkladem pro formulování doporučení 

к pedagogické praxi a předestření témat к zamyšlení či diskusi. 
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1. Základní pojmy 

Vývoj lidské civilizace je spojen s objevováním stále nových způsobů komunikace. Jsme 

součástí epochy masové komunikace, která začala počátkem 19. století a pokračuje 

dynamickým rozvojem, a to nejenom v oboru telekomunikací. Významnou roli hraje v této 

epoše tzv. „médium". 

Pojem médium vychází z latiny a znamená prostředek, prostředníka, zprostředkující činitel -

tedy to, co něco zprostředkovává, zajišťuje (38). V problematice definice média a jeho 

chápání lze v současné době vysledovat odlišná pojetí. Širší pojetí vymezuje médium obecně 

jako prostředek transferu informací, zatímco běžněji je užívané užší pojetí, které rozumí pod 

pojmem médium pouze technické prostředky šíření informací. Marshall McLuhan napsal, že 

médium je poselstvím (51). Měl na mysli to, že média, která užíváme, vypovídají o nás, o naší 

společnosti, o našich hodnotách. Média ovlivňují chování, postoje či názory jedinců, mohou 

rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, ovlivňovat životní styl, ale také děsit, vyvolávat napětí, 

navádět ke společensky nežádoucímu jednání či uvádět v omyl. Médium je prostředek, a když 

říkáme prostředek, pak nám musí být jasné, že se jedná o střed mezi současným stavem 

a cílem, ke kterému chceme dojít. Médiem může být například telefon, resp. mobilní telefon. 

Pojem telefon je odvozen z řečtiny a skládá se z předpony tele- mající význam „daleko" a ze 

substantiva fon znamenajícího „zvuk". Slovem telefon tedy označujeme přístroj, který 

zajišťuje transfer a reprodukci zvuku na určitou vzdálenost (40). 

Od stejného základu jako slovo telefon je odvozeno též slovo telefonie, jehož význam spočívá 

ve sdělování zvukových signálů elektrickou cestou souhrnem zařízení, které umožňuje 

telefonické dorozumění. Praktické základy telefonie byly dány J. P. Reisem (1861), 

A. G. Bellem (1876) a D. E. Hughesem (1878). Postupně s rozšiřováním možností telefonních 

přístrojů se význam pojmu telefonie rozšiřuje zhruba ve smyslu: telefonie = všechny formy 

komunikace uskutečňované pomocí tzv. telefonního přístroje (41). 

Tzv. mobilní telefon je koncové zařízení, které slouží pro radiový přístup účastníka к mobilní 

telefonní síti prostřednictvím její základnové stanice. Mobilní telefon může umožňovat kromě 

nej známějších dvou funkcí, a to přenosu služeb hlasových a přenosu krátkých textových 

zpráv, také přenos faxových služeb, datových služeb či mobilní přístup к internetu. Výčet 

možností mobilního telefonu tímto zdaleka nekončí. Mobilní telefonní sítě jsou budovány 
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buď prostřednictvím pozemních základnových stanic, nebo pomocí družicových 

telekomunikačních systémů. Každý mobilní telefon se skládá ze tří základních částí: vlastní 

tělo telefonního přístroje, karta SIM a akumulátory. Tělo přístroje je obvykle lehčí než baterie 

a jsou v něm integrovány všechny důležité součástky. Na přední straně jsou tlačítka a display. 

Na horní straně se obvykle nachází anténa (některé telefony mají anténu integrovanou v těle 

přístroje, takže vypadají, jako by ji vůbec neměly). Na spodní či boční straně telefonu jsou 

umístěny konektory pro dobíjení, datové přenosy, či přenosné hands-free. Baterie se vyrábí 

v několika provedeních a také v různých kapacitách. 

Mobilní telefony se ze základního hlediska rozdělují na analogové a digitální. Analogové 

telefony pracují v analogové síti. V České republice je to síť NMT, která je provozovaná 

společností Eurotel a její název je Eurotel Tip. Digitální telefony pracují v síti digitální, u nás 

je to konkrétně síť GSM. Tuto síť v České republice provozují tři operátoři. Prvním z nich byl 

v roce 1996 Eurotel, který provozoval síť Eurotel (do roku 2006, nyní Telefonica O2 Czech 

Republic), dále Radiomobil, který provozuje síť T-Mobile (dříve Paegas) a nejmladší Český 

Mobil, který provozuje síť Vodafone (dříve Oskar). Největšími výrobci mobilních telefonů 

pro Evropu jsou firmy Nokia, Ericsson, Alcatel a Motorola. 
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2. Mobilní komunikace v ČR 

Historie mobilních telefonů se v České republice píše přibližně od 90. let 20. století. Mobilní 

technologie se staly součástí české společnosti a plnohodnotným substitutem pevné telefonní 

sítě. Jejich používání je dnes nejen pro studenty samozřejmostí. 

Vývoj v oblasti mobilních telefonů, využívání IT (mobilní telefon, osobní počítač a internet) 

a vybrané aktivity prováděné prostřednictvím mobilního telefonu ilustrují následující grafy:3 

Graf: Účastníci mobilních telefonních sítí (v tis.) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zdroj: ČTÚ (57) 

Nástup mobilních technologií v letech 1991-1995 byl pozvolný. Hlavními příčinami byly 

vysoké pořizovací a provozní náklady a neexistence konkurence. To se změnilo v roce 1996, 

kdy se spolu se vstupem dalšího operátora na trh zvedla prudká vlna zájmu o mobilní 

telefonii. Již v roce 2004 překročil počet účastníků mobilních sítí počet obyvatel České 

republiky (105,5 aktivních SIM karet na 100 obyvatel). 

3 Uvedené grafy jsou orientační. Mají vytvořit představu, jak silný fenomén je mobilní telefon. Nikde jsem 
nenašla statistiky týkající se dětí mladších 16 let, a proto uvedené údaje jsou v kategorii 16+. 
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Graf: Jednotlivci ve věku 16 + používající mobilní telefon (% z dané kategorie) 

Celkem 16+ 

muži 

ž e n y 

V ě k o v á skupina: 

1 6 - 2 4 let 

2 5 - 3 4 let 

3 5 - 4 4 let 

4 5 - 5 4 let 

55—64 let 

6 5 + 

Zdroj: Šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci, ČSÚ (57) 

V roce 2008 použilo v České republice mobilní telefon 88 % populace ve věku 16 a více let, 

to je oproti roku 2004 nárůst o 19 %. Častějšími uživateli mobilního telefonu byli muži 

(91 %), zatímco podíl žen byl o 6 % nižší. Podíly uživatelů v jednotlivých věkových 

skupinách se příliš neliší a pohybují se nad úrovní 95 %. Výjimkou jsou věkové skupiny nad 

55 let, které však od roku 2004 dosáhly nej většího nárůstu. 

Z hlediska počtu účastníků mobilních sítí zaujímá Česká republika v mezinárodním srovnání 

jednu z předních pozic. V roce 2007 připadalo ve vybraných 33 zemích světa na 100 obyvatel 

průměrně 113 účastníků mobilních sítí, naproti tomu v České republice to bylo 128. Vyšších 

hodnot dosahovalo v roce 2007 pouze Estonsko, Litva, Itálie, Bulharsko a Lucembursko. 

Méně než 100 SIM aktivních karet na 100 obyvatel bylo v roce 2006 pouze ve 4 státech EU. 
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Graf: Účastníci mobilní telefonní sítě (počet aktivních SIM karet na 100 obyvatel) 
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Zdroj: Mezinárodní telekomunikační úřad, 2008 (57) 

Nej využívanější aktivitou prováděnou českými studenty ve věkové kategorii 16+ na mobilním 

telefonu je posílání fotografií (MMS) a videa na jiný mobilní telefon (56 %), přičemž o 15 

procentních bodů převyšujeme podíl studentů průměru EU27. Ve čtení e-mailů pomocí 

mobilního telefonu převyšují čeští studenti mírně evropský průměr. Surfování na internetu 

není u nás příliš rozšířené, patříme к zemím s nejnižšími podíly (7 %). Ostatní uvedené 

aktivity již nejsou studenty tolik prováděné a podíly studentů využívajících například možnost 

placení pomocí mobilního telefonu či osobní navigaci jsou zatím zanedbatelné. 
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Graf: Procento studentů ve věku 16 let a starších využívající vybrané IT 
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Zdroj: ČSÚ, Šetření o využívání ICT v domácnostech (101) 

Graf: Vybrané aktivity prováděné studenty pomocí mobilního telefonu, 2008 (% studentů 16+) 

posílání fotografií (MUS) 
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Zdroj: Český statistický úřad a Eurostat, 2008 (82) 

Předpokládám, že vývoj povede к rostoucí nabídce služeb, zmenšování, zdokonalování 

přístrojů a jejich integraci. Výrobci se budou snažit působit na všechny generace a účastníků 

bude přibývat. V současnosti se objevují úvahy o dalších operátorech. Čtvrtý operátor by 

mohl zostřit konkurenci. Otázkou je, zda by si na trhu, kde je víc aktivních SIM karet než 

obyvatel, dokázal vybudovat síť a klientelu. 
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3. Fenomén mobilního telefonu 

Počet vlastníků mobilních telefonů roste. Mobilní telefony nejsou výsadou dospělých 

a bohatých. I rodiny s nižším příjmem jsou schopny je dětem pořídit. Dnes se již neřeší, jestli 

mobilní telefon ano, či ne, ale spíše jaký model koupit. Motivů, proč se pořizují mobilní 

telefony, je mnoho, od důvodů ryze praktických a racionálních až po „rozhodnutí" téměř 

nevědomá. Rozhodnutí přece jenom ve velké míře záleží na dospělých, protože děti mají 

omezené finanční možnosti. 

3.1 Děti a mobilní telefon 

Svět moderních ICT je stále rychlejší, pestřejší a dokonalejší. Nabízí celou řadu možností 

v podobě rozšíření znalostí, hledání informací, hraní her, přehrávání filmů a dalších, pro které 

jej především děti tak oceňují. 

Je celkem přirozené, že děti rozumí novým technologiím lépe než dospělí. Nemají ještě 

zkušenosti a vytvořené stereotypy, a proto zcela samozřejmě přijímají to nejjednodušší, co se 

jim v dané době nabízí. Zkušenosti jsou také zásadní v předcházení rizikům, která mohou tyto 

technologie vedle zábavy a informací přinášet. 

Děti jsou schopny pro koupi mobilní telefonu vyvinout velký tlak. Považují přístroj za 

společenskou nutnost, je pro ně žádoucí být „in". Děti, které mají mobilní telefon, se necítí 

vyřazené a odstrčené od kolektivu. Jsou součástí sociální skupiny a mají pocit, že patří do 

světa dospělých. Vrstevnickému tlaku jsou děti vystavovány od dětství. Setkávají se s ním 

kdekoliv, kde se shromažďují. Tlak zjednodušeně znamená, že se jedinec má stát součástí 

davu, nemá vynikat a být svůj. Dříve se vytvářel silný sociální tlak na jednotlivce, který 

neměl mobilní telefon a nemohl se stát členem skupiny. Přístroj dětem umožňuje být neustále 

bez ohledu na místo a podmínky ve spojení s přáteli, pomáhá překonávat nudu, pocit osamění, 

může být pomocníkem při těžkých krizových situacích a zachránit třeba i život. 

Obecně se na jedné straně tvrdí, že mobilní telefony jsou zbytečné, dětem se do rukou 

dostávají příliš brzy, kdy nejsou schopny je odpovědně používat. Měly by je mít jen ve chvíli, 

kdy jsou opravdu potřeba. Jsou pro ně hračkou, která postrádá vzdělávací aspekt. Ten naopak 

lze najít u internetu nebo počítače. Druhá strana oponuje, že mobilní telefon je užitečný 

a praktický, zejména pro rodiče dětí. Děti mohou téměř kdykoliv a kdekoliv přivolat pomoc. 

A vzdělávací aspekt nepostrádají. 
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Emocionální podpora 

Zavolat kdykoliv svým kamarádům nebo příbuzným a popovídat si s nimi uklidňuje, 

psychicky posiluje a mobilní telefon se tak stává prostředkem emocionální podpory. Pokud se 

např. vyskytnou problémy v rodině či dítě bude stát samo na autobusové zastávce, sáhne po 

mobilním telefonu a popovídá si s někým blízkým. Mobilní telefon představuje jakousi 

lidskou bytost, symbolizuje kontakty, nahrazuje přátelství a pozornost. Pro mnoho lidí se stal 

nej intimnějším společníkem, který zná všechna tajemství. Děti si s telefonem rozumějí tak, že 

ho dokonce objímají, jako by se s ním chtěly pomazlit. 

Podle výsledků výzkumu provedeného doktorkou Kate Foxovou (107) je typickým využitím 

mobilního telefonu tzv. klábosení či tlachání (anglicky gossip). Jde o rozhovor, jehož obsah se 

netýká přímo nás nebo toho, co právě děláme. Klábosení má vliv na podněcování pozitivních 

emocí a na zvyšování subjektivní spokojenosti komunikujících. Podle výsledků výzkumu 

dokonce takové povídání po telefonu ovlivňuje somatické procesy a údajně prokazatelně 

zvyšuje imunitu telefonujících. Stejný proces probíhá u opic při vzájemném probírání srsti. 

Popovídání si po telefonu plní dvě důležité funkce: 

o na úrovni jednotlivce plní duševně hygienickou funkci, 

o na úrovni skupiny upevňuje sociální vazby. 

Antistresové a imunitní působení jmenovaných činností připisuje autorka vyplavování 

serotoninu, tzv. hormonu štěstí, který má blahodárné účinky. Dochází ke snižování bolesti, 

zklidňování srdce a odplavování stresu (107). 

To, že mobilní telefony mohou působit antistresově, již víme. Mnozí lidé šli ale ještě dál 

a povšimli si, že mobilní telefon umožňuje redukovat úzkost a sociální nejistoty. Pojem 

úzkost popisuje nepříjemný emoční stav provázený obdobnými příznaky jako strach s tím 

rozdílem, že příčina úzkosti není známa, a tak není možné použít mechanismy útoku či útěku. 

Úzkost vzniká jako reakce na signál nebezpečí. 

Způsoby zvládání náročných životních situací, stresových situací, které jedinec vnímá 

a interpretuje jako ohrožující, lze popsat v termínech dopingových strategií. Pojem doping 

behavior zavedl Abraham Maslow pro označení chování, které slouží ke zvládnutí požadavků 

okolí, aby jím odlišil chování, které vzniká samo pro sebe nebo pro radost. V současnosti se 

pojmu užívá ve významu chování směřujícího ke zvládání zátěžových situací, jak jej v roce 

1966 zavedl Richard Lazaru. Zvládání je vhodné odlišit od obranných mechanismů, neboť 
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obranné mechanismy mají v zásadě intrapsychickou povahu a jsou neuvědomované, zatímco 

strategie zvládání mají povahu interpersonální a jedinec o nich může vědomě rozhodovat. 

Existují dvě základní strategie zvládání: zvládání zaměřené na problém (řešení vlastního 

problému) a zvládání zaměřené na emoce (řešení směřující ke zlepšení emoční bilance). 

Telefon je věc, která umožněním kontaktu s jiným člověkem zprostředkuje realizaci jak 

strategie zvládání zátěžové situace zaměřené na problém (např. je-li dítě šikanováno, oznámí 

to policii), tak strategie zaměřené na zvládání emoce na problém se vázající (zavolá 

kamarádce a vypovídá se). Jde o médium, které nám připomíná, jak jsme osamoceni, 

a vyretušovat takový pocit je velmi jednoduché - stačí někomu či někam zatelefonovat. 

Podle některých autorů narušují mobilní telefony přirozené sociální kontakty. Dříve, když si 

lidé chtěli popovídat nebo se na něčem dohodnout, zašli si na kávu či oběd. Teď spolu mohou 

kdykoliv mluvit mobilním telefonem, takže získávají klamný pocit, že jsou stále v kontaktu, 

ale přitom se třeba několik měsíců neviděli. Tvrdí, že pokud se člověk včas nenaučí mobilní 

telefon vypínat, postupně ztratí soukromí a možnost relaxovat. Pak už je otázkou času, kdy se 

psychická zátěž projeví vznikem psychosomatických onemocnění. Možnost být kdykoliv 

„dostižen" může i u značně psychicky odolného jedince časem vyvolat úzkostné poruchy 

a neurózy (9). 

Závislost na mobilním telefonu 

Mobilní telefony a komunikace zprostředkovaná mobilním telefonem mohou být 

v současnosti stejně jako návyková látka pro závislého člověka či hazardní hra pro gamblera 

předmětem nového typu závislosti. Předmětem závislosti se může stát používání mobilního 

telefonu anebo některá specifická mobilní aktivita. Zejména děti používají mobilní telefony 

к telefonování, posílání SMS, využívají chaty, internet, hrají mobilní hry aj. V současnosti 

nemusí čekat s hraním hry, až se uvolní počítač. Na mobilním telefonu mohou hrát okamžitě. 

Mobilní telefon nepředstavuje žádné omezení, děti si ho dokonce mohou sami pořídit. Snaží 

se využít každou volnou minutu, kterou mají к dispozici a nejsou schopni se od přístroje 

vzdálit. Musí ho mít stále u sebe. Zvyšuje se počet hodin strávených používáním přístroje. 

Děti potřebují čas vyplněný smysluplnými aktivitami a účelným jednáním zaměřeným na cíl. 

Mobilní telefon je prostředkem zábavy, určuje způsoby trávení času a částečně je i organizuje. 

Jedna strana tvrdí, že manipulace s mobilním telefonem zabírá více času, než se očekávalo 

a nezbývá už čas na důležitější věci. Lze ho tedy považovat za prostředek ztráty času (18). 
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Druhá strana tvrdí, že především šetří čas. Lidé spolu daleko více komunikují, více o sobě 

vědí a myslí na sebe. Mobilní telefon zkrátil vzdálenosti, ale čas neprodloužil. 

O závislosti na mobilním telefonu se dá poměrně úspěšně diskutovat, protože chování 

některých jedinců vykazuje shodné znaky třeba s hráči výherních automatů. Velice podobná 

je problematika uživatelů internetu a hráčů počítačových her. 

Předpokládají se dvě hlavní příčiny vzniku závislosti. Jednak je to nedostatečné potvrzování 

vlastní hodnoty okolím, jednak sociální zábrany, které komplikují a znemožňují standardní 

mezilidskou komunikaci. Potvrzování vlastní hodnoty je realizováno prostřednictvím SMS, 

prozváněním atd. Když někdo odpoví po telefonu nebo dostane zpáteční SMS, je to potvrzení 

toho, že osoba na druhém konci ho registruje a to lze chápat jako potvrzení vlastní hodnoty. 

V krajních případech začínají osoby považovat mobilní telefon za lidskou živou bytost, která 

jim symbolizuje kontakty, přátelství a pozornost a ke které si utváří velmi osobní vztah. 

Tato „nemoc" sice zatím nebyla do klasifikace nemocí zahrnuta, ale nelze vyloučit, že se 

tomu tak brzy nestane. Stačí pohled do denního tisku, kde se čas od času objevují informace 

a varování (především z řad pedagogů), jež upozorňují na mladé lidi s neustále zapnutým 

mobilním telefonem, kteří každých několik minut téměř nutkavě sledují displej, zda jim 

nepřišla nová zpráva, a pokud jim žádná nepřišla, viditelně znervózní (54). 

Byla popsána teorie, která vzbudila zájem veřejnosti. Šlo o zprávu autorů Clivea Batese 

z protikuřácké skupiny ASH a Ann Charltonové z University v Manchesteru publikovanou 

v British Medical Journalu. Autoři sledovali a porovnávali mezi sebou statistiky týkající se 

kouření dětí a používání mobilního telefonu ve Velké Británii a objevili zajímavou souvislost. 

Zatímco počet 151etých kuřáků klesl mezi roky 1996 a 1999 z 30 % na 23 %, počet vlastníků 

mobilních telefonů ve stejném období raketově vzrost z minima na 70 %. Skutečnost, že mezi 

oběma statistikami existuje souvislost, prokazují jak metodologicky, tak teoreticky. 

Autorka výzkumu dospěla na základě analýzy reklamních kampaní к závěru, že oba typy 

reklamy využívají shodných strategií. Zdůrazňují zaměření na celkový vlastní dojem, identitu 
a sebedůvěru. Dále mobilní telefon v rukou mladistvých podle autorů saturuje potřebu „být 

jako dospělý". Dospělí, kteří mobilní telefony vlastní, často zdůrazňují, že jsou pro ně 

významným, mnohdy jediným prostředkem kontaktu se zaměstnáním, rodinou či přáteli. 

Mladí s mobilním telefonem se tak přibližují světu dospělých. Také saturuje potřebu 

příslušnosti ke skupině „nové technologie". Vrstevníci používají mobilní telefon 
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к organizování společenského života, a kdo není vlastníkem, je takto nechtěně z života 

vyřazen, objasňuje Bates (2). 

Z výsledků by vyplývalo, že mobilní telefon je významným konkurentem trhu s cigaretami. 

Proces kouření je zčásti nahrazen mobilními telefony. Jedna závislost je tak nahrazována 

druhou - snad méně škodlivou. Na podobný trend se zaměřily i jiné země (Itálie, 

Švýcarsko aj.), ale danou skutečnost nepotvrdily. Pravděpodobně existují další faktory, které 

hrají roli. 

Příznaky závislosti na mobilním telefonu: 

- zhoršené sebeovládání - nezvladatelná potřeba používat mobilní telefon; ztráta 

kontroly nad užíváním mobilního telefonu, pocity viny 

- abstinenční příznaky, nervozita, podrážděnost, agresivita 

- zanedbávání povinností, ostatních zájmů 

marné pokusy omezit časté používání mobilního telefonu 

fyzické problémy jako například bolesti očí 

Na webových stránkách lze najít nejrůznější testy (29), které prověřují vztah к mobilním 

telefonům. Každý si může orientačně vyzkoušet, jak na tom je. Výsledky se musejí brát 

rezervovaně, protože jde o testy, které nejsou na odborné úrovni a nejsou ničím podloženy. 

Nad tím, jestli probíhá a jak probíhá léčba závislosti na mobilním telefonu, mohu pouze 

uvažovat, protože jsem nenašla žádný zdroj, který by o tom informoval. Pokud probíhá, tak 

jistě pod odborným vedením psychologa nebo psychiatra. V Japonsku existují odborné 

psychologické poradny, které pomohou tento problém řešit. Na internetu je dostupný 

software, který povoluje telefon zapnout pouze na předem navolený časový úsek. 

Prevencí je vypínání telefonu minimálně na noc a na dobu, po kterou chceme mít soukromí 

a klid. Doporučuje se také občas telefon nenosit. Neměla by se vytrácet živá komunikace 

a kontakt tváří v tvář. Osobní styk, setkání člověka s člověkem přinášejí věcná, reálná sdělení. 

Takováto výměna informací má i svou emoční hodnotu - důležité je nejen to, co říkám, ale 

také jak to říkám, jak se přitom tvářím, jak se usmívám a mračím. Specifický způsob 

komunikace přes mobilní telefon je o tento aspekt komunikace ochuzen. Více je uvedeno 

v následující kapitole. 
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SMS a specifická komunikace 

Touha proniknout do tajů mezilidské komunikace patří k nej starším tématům, к nimž se 

lidská mysl upíná. Potřeba pochopit mechanismy komunikace se jeví jako stále naléhavější. 

Otázky o komunikaci provázely již velké starověké filosofy, kteří se ptali, proč 

komunikujeme. Z pohledu mobilního telefonu lze dnes podat jedno smysluplné vysvětlení, 

a to z principu potřeby. 

Mladou generaci necharakterizuje nic tak, jako vášnivé užívání mobilních telefonů a jejich 

prostřednictvím využívání nejrůznějších služeb, posílání a přijímání SMS. Jde o způsoby, 

kterými mladí uspokojují potřebu komunikovat. Na rozdíl od dospělých mají intuitivní 

schopnost ovládat technologické novinky. Vytvářejí specifické jazykové kódy, používají 

emotikony, ale vystavují se i možnosti vzniku dvojsmyslných zpráv. 

Mobilní telefon jako jeden z nej frekventovanějších prostředků v oblasti tzv. telekomunikací, 

který využívá běžná populace, umožňuje tzv. zprostředkovanou komunikaci (tj. nepřímá 

komunikace skrze médium). To s sebou nese jisté odlišnosti od komunikace osobní. 

V případě telefonního hovoru jsou především oba účastníci ochuzeni o nonverbální a situační 

aspekty komunikace. Na rozdíl od komunikace prostřednictvím výměny textových zpráv však 

při telefonování nadále zůstává zachována možnost zachytit paraverbální (extralingvistické) 

prvky řeči. Nespornou výhodou oproti zmíněným formám zprostředkované komunikace je, že 

zůstává zachováno přímé spojení v čase mezi komunikujícími, což umožňuje plnější 

komunikaci, bližší osobnímu kontaktu. Použiji-li terminologii Paula Watzlawika (102), 

u telefonních hovorů zůstávají relativně snadno identifikovatelné oba dva aspekty 

komunikace - obsahový i vztahový aspekt. Dle autora bývá vztahový aspekt vyjádřen 

paraverbálně, nonverbálně nebo situačně. A právě poslední dva zmíněné zdroje jsou při 

telefonickém hovoru eliminovány. V případě posílání SMS jsou komunikující osoby o tyto 

vztahové komunikační prvky ochuzeni zcela. 

Jazyk SMS, speciální jazykový kód, emotikony 

Vývoj nové moderní komunikace ovlivňuje i jazyk. Významná část komunikace uživatelů 

neprobíhá formou hovorů, ale formou psaného slova - krátkými textovými zprávami, SMS4. 

SMS píší téměř všichni5, ale mladí mají výsadní postavení. U nich je popularita posílání 

4 V německém jazyce „Simsen." Tento neologismus vznikl krátce po zavedení mobilního telefonu a je z anglické 
5 zkratky SMS, která jak v němčině, tak i v češtině, znamená „Short Message Service". 

První SMS byla napsána v prosinci roku 1992 v britské síti Vodafone. 
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textových zpráv nezměrná. Také je pro ně tento způsob komunikace oproti samotnému 

telefonování podstatně levnější. SMS umožňují skutečnost, že nikdo kolem nevidí, o čem 

píšete (pozvání na schůzku). Často se píší věci, které by se z očí do očí neřekly. Můžete 

napsat „Miluji Tě" aniž by přítel z tónu hlasu poznal, že to není pravda. 

Zajímavou novinkou je komunikace v různých nově vytvořených jazykových kódech, kterou 

používají především mladí lidé. Základem je vtěsnat co nejobšírnější sdělení do omezeného 

prostoru 160 znaků, které mají krátké textové zprávy. Jazykový kód těchto zpráv se pro 

neinformované stává nesrozumitelným. Typické jsou totiž pro jazykové kódy především 

nejrůznější zkratky a zkratková slova. Existují výkladové internetové slovníky (76)6 pro 

uživatele těchto „nových" textových zpráv a dokonce i překladače (93)7. Zatím se lze setkat 

s podobnými zprávami v anglickém a německém jazyce. Jazykovědce by zřejmě mrzelo, že 

v těchto krátkých textových zprávách se naprosto nerespektují gramatická pravidla. Určující 

je délka slov a jejich funkčnost. 

Každodenní komunikace majitelů mobilních telefonů může vypadat např. takto: 

Peter: „WZTSD?:-@ AS" přeloženo: „Wo zum Teufel steckst du? Antworte schnell." 

(Kde к čertu vězíš? Odpověz rychle.) 

Anja: „K015MISPA©" „Komme 15 Minuten später." 

(Přijdu о 15 minut později.) 

Peter: „OK WWW" „Okay, wir werden warten." 

(OK, počkáme.) 

Ukázkou může být zkrácení i jedné celé věty: 

„BIBALUR" přeloženo: „Ich bin im Urlaub." 

(Jsem na dovolené.) (100) 

Dalším znakem jazyka krátkých textových zpráv jsou rovněž světoznámé a dnes již pro 

každého lehce dešifrovatelné tzv. emotikony (emoticons) či, jak se česky říká, smajlíci (©, 

©), které také souvisejí se zkracováním daného textu a vystihováním obsahů. Často jsou 

emotikony zástupným vyjádřením emočních obsahů a projevů, které pisatel má a které lze 

zachytit z živoucího projevu. Dokonce nemusí odpovídat reálným projevům či prožitkům. 

Autentické prvky interpersonální komunikace sice emotikony nahradit nedokážou, ale mohou 

být oživením i užitečným doplňkem psané komunikace. 

' SMS Sprache.de.[online], [cit. 2009-03-01]. Dostupné na WWW: < www.akla.de>. 
TransL8it! [online], c2006 [cit. 2009-03-01]. Dostupné na WWW: <http://transl8it.com>. 

http://www.akla.de
http://transl8it.com
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Katastrofické scénáře 

Objevují se různé názory a poznatky o novém způsobu komunikace prostřednictvím 

mobilních telefonů. Mnozí autoři (54) uvažují a spekulují nad možnými riziky, které by 

mohly plynout z nadměrného užívání moderních ICT, a jiní autoři mají optimistické vize. Na 

stránkách časopisů se objevují často příklady, které předpokládají, že lidé spolu v budoucnu 

zcela přestanou běžně rozmlouvat, že začnou mluvit v holých větách bez háčků a čárek 

a budou dávat přednost elektronickým zařízením. Tyto scénáře kontrastují s tím, že spolu lidé 

prostřednictvím mobilního telefonu daleko více komunikují. 

Pro zajímavost uvádím odlišné názory dvou psychiatrů. Jeden psychiatr podotýká, že mladí 

dnes sice méně komunikují v rodině (metodu zjišťování neuvádí), ale o to více se baví mezi 

sebou, a to v daleko větším rozsahu. Nepochybně jim k tomu pomáhají moderní prostředky 

elektronické komunikace: internet a mobilní telefony. Jiný psychiatr říká, že textové zprávy 

mohou omezit rozvoj přirozené lidské komunikace. Umožňují dětem vyjadřovat se heslovitě 

a učí je přemýšlet zjednodušeně. 

Každý máme vlastní názor. Že by ale SMS mohly za to, že upadají vyjadřovací schopnosti 

a že spolu lidé méně komunikují? Dospělí a zejména děti jsou značně originální, kreativní 

a jsou schopny bez problému rozlišit několik kódů řeči. Tak hovořím s kamarády, tak ve škole 

a tak v SMS. Že se někdy přihodí, že dítě ve škole mluví stejně jako s kamarády, lze 

považovat za zcela přirozený jev. Také nebylo slyšet žádné dítě mluvit v oficiální komunikaci 

bez háčků a čárek či formou zkratek, jako se píší SMS. Jestliže se dnešní děti neumějí 

vyjadřovat, nesouvisí to s mobilními telefony. Příčina je určitě někde jinde. 

Ještě jeden příklad je o tom, že mobilní telefony dříve neobsahovaly českou znakovou sadu. 

Znamenalo to tedy, že ovládání mobilního telefonu a psaní v mobilním telefonu bylo možné 

pouze bez háčků a čárek (a často též pouze velkými písmeny apod.). Na jedné straně se 

tvrdilo, že absence diakritiky by teoreticky vzato mohla mít negativní dopad na jazykové 

schopnosti uživatelů (např. v oblasti pravopisu, gramatiky apod.). Opačný názor říkal, že 

fenomén textových zpráv naopak u mladé generace může vést к obnově obecného zájmu 
0 psaní, tzn. že díky SMS si lidé opět začnou dopisovat. Tyto hypotézy jsem nenašla nikde 

výzkumně ověřené a ani já se jimi dále zabývat nebudu. Z absence diakritiky však určitě 

vyplývá jedna evidentní nevýhoda, a to riziko vzniku dvojsmyslných zpráv. 

Užívání mobilních telefonů vede ke změnám v oblasti sémantiky. 
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a) Dvojsmyslné zprávy 

Český jazyk obsahuje celou řadu souzvučných pojmenování, tj. stejně znějících slov 

neboli homonym. Připravíme-li český jazyk o háčky a čárky, vznikne mnohem větší 

množství graficky shodných slov (vizuální, grafická homonyma). Tatáž zpráva pak 

může dávat dva odlišné významy (např. slovo „ryze" může být odvozeno od slova 

„ryzí" nebo od slova „rýže"; jiným příkladem může být sousloví: „mej se" nebo ,jsi 

pasák" apod.). Kořeny tohoto trendu lze hledat v nástupu éry počítačů (včetně expanze 

anglikanismů). Je zřejmé, že riziko vzniku vícečetných zpráv je zanedbatelné. 

b) Slovní spojení „stav nouze" 

V souvislosti s užíváním mobilního telefonu dochází ke změně významu některých 

slov. Na tuto skutečnost upozorňuje například Kate Foxová (107). Popisuje posun ve 

významu pojmu nouze. Z výsledků vyplynulo, že 33 % respondentů uvedlo jako 

hlavní důvod pořízení mobilního telefonu nouzové situace, resp. možnost v nouzi 

přivolat pomoc. Následně byla respondentům položena další otázka, co si představují 

pod pojmem stav nouze. Lidé pod pojem zahrnují nejen zranění a katastrofy, ale 

i celou škálu dalších problémových situací. Stav nouze označuje každý stav, z kterého 

nám může pomoci jen mobilní telefon. Takovým stavem může být například i použití 

mobilního telefonu při písemné práci, to je také „nouzovka". 

Hra s jazykem na závěr: rekordy 

To, že se s mobilním telefonem dají dělat nejrůznější věci, je známo. Napadlo by však 

člověka, že může být prostředkem nejrůznějších rekordů? Pořádají se rekordy v rychlosti 

psaní SMS, ale také například i soutěže v hodu mobilním telefonem do dálky. Pro zajímavost 

uvádím jeden z nich. 

Na brněnském výstavišti u příležitosti veletrhu Digitex padl nový český rekord v nejrychleji 

napsané SMS. Dvacetiletý Pavel Grepl z Boskovic na Blanensku napsal bezchybnou zprávu 

o sto šedesáti znacích za padesát čtyři sekund (11). V zahraničí se podle světových pravidel 

Guinessovy knihy rekordů odesílá zpráva ve znění: „The razor-toothed piranhas of the genera 

Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality 

they seldom attack a human." Skotovi Craigu Crosbiemu pro sestavení a odeslání zprávy 

stačilo 48 sekund. Překonání rekordu vyneslo vítězi v přepočtu 2,35 miliónu korun. 

Jazyk krátkých textových zpráv je zajisté zajímavý, jeho vývoj se nedá zastavit a nikdo to 

určitě ani nechce. Možná by se ale nemělo zapomínat, že jde pouze o jakousi hru s jazykem 
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a příležitost к tvořivosti v používání symbolů, která je od skutečného jazyka přeci jenom 

trochu vzdálená. Děti by se měly učit, jak mobilní telefon co nejefektivněji využívat 

a rozhodně by se jim nemělo bránit v přístupu к němu. Samozřejmě к tomuto tvrzení je nutno 

dodat, že existují určité hranice, které by se měly dodržovat. 

Posílání SMS a samotný mobilní telefon či další činnost s ním spojená může být problémová 

zejména ve škole. Mobilní telefon je zneužíván k nej různějším činnostem. Žáci místo 

přípravy na hodinu posílají SMS osobám, které mají v seznamu kontaktů, nebo dokonce 

spolužákům ve třídě, fotí a nahrávají učitele a spolužáky v nejrůznějších situacích. V této 

souvislosti je třeba působit, aby byl mobilní telefon přijímán jako běžná součást života, 

protože dnes již běžnou součástí života je. Je třeba najít efektivní postupy práce s mobilním 

telefonem.8 

3.2 Rodiče a mobilní telefon 

Motivů pro pořízení mobilního telefonu ze strany rodičů je několik. Rodiče se snaží naplňovat 

touhy a přání svých dětí, a tak se stávají mobilní telefony nejčastějšími dárky. V prvé řadě 

však jde převážně o monitoring dítěte, s telefonem ho mají téměř neustále pod kontrolou, 

v dosahu, cítí se klidněji a nemusí mít o dítě takový strach. Je to možnost druhého „prověřit" 

v kteroukoliv chvíli. Rodiče mohou dítě téměř okamžitě kontaktovat a dítě může naopak zase 

kontaktovat rodiče. Teoreticky vzato mohou zjistit, kde je, s kým je, jestli je v pořádku, jestli 

dojelo do školy či do zájmového kroužku či jestli si udělalo úkoly. Nebo naopak dítě může 

informovat rodiče, že dnes přijde později domů, protože zůstalo déle ve škole nebo se jde 

bavit s kamarády atd. Současnost je taková, že jsme všude dosažitelní a náš pohyb je kvůli 

novým technologiím pod totální kontrolou. Mobilní telefon se stává prostředkem sociální 

kontroly. Trvalá dostupnost znamená trvalou kontrolovatelnost. Pokud jsou oba rodiče 

zaměstnaní, usnadňuje jim to jejich vzájemnou komunikaci. 

Reklamní kampaně rodičům často tvrdí, že budou mít nad svými dětmi kontrolu i v době, kdy 

spolu osobně nejsou. A na tyto argumenty rodiče slyší. Kdo by si nepřál být s dítětem 

nepřetržitě ve spojení a mít o něm přehled. O tom se můžeme přesvědčit i na základě toho, že 

někteří využívají tzv. lokalizační služby. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a. s. si dala za cíl zvyšovat povědomí rodičů a dětí 

o bezpečném používání mobilních telefonů. Kampaň provázejí otázky: Co dělat když se vaše 

8 Více v kapitole 8. 
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dítě ztratí? Může mu někdo nebo něco okamžitě pomoci? Dnes už je možné poměrně přesně 

určit polohu mobilního telefonu. Donedávna toho využívaly zejména velké společnosti, které 

tak sledují pohyb svých firemních vozidel. T-Mobile Locator je služba, která pomůže 

s orientací. Prostřednictvím ní je mobilní telefon dítěte zaměřen a to obdrží aktuální 

informace o nejbližším zdravotním středisku, poště nebo třeba bankomatu. Navíc tato data 

obdrží nejen v podobě SMS, ale získá tím i další telefonní čísla, na nichž může požádat 

někoho o pomoc (například v nejbližším zdravotnickém zařízení). Aby mohl být telefon 

sledován, musí mít speciální SIM kartu, kde je nahrána aplikace, která určí polohu podle 

signálu nejbližších vysílačů. Polohu je přitom možné zjistit všude tam, kde je dostupný signál 

GSM. Konzultanti ve značkových prodejnách i operátoři na infolince mají к dispozici 

databázi telefonů, jež obsahuje i data o přesnosti daných přístrojů při určování polohy. Obavy, 

že by mohl stopovat dítě někdo cizí, jsou zbytečné. Sledovat mobilní telefon může pouze 

osoba, která zná heslo LPIN pro hledanou SIM kartu. Heslo si volí a nastavuje pouze majitel 

lokalizované SIM karty, tedy sám rodič. Otázkou je, jestli maximální dostupnost nezasahuje 

příliš do soukromí. Podle psychologů ztrácíme právě používáním mobilního telefonu 

soukromí a tato psychická zátěž způsobuje stres. 

Rodiče se také často domnívají, že koupí mobilního telefonu podstatně zvýší ochranu svých 

dětí. Maj í pravdu jen zčásti. Mobilní telefon sice umožňuje neustálé spojení mezi rodiči 
a jejich dětmi, ale dítě se právě kvůli němu může stát terčem útoku zlodějů. V případě, že dítě 

Přijde o mobilní telefon, je důležité ihned zablokovat SIM kartu. Pokud jsou к mobilnímu 

telefonu doklady, které jednoznačně prokazují vlastnictví telefonu (účtenka, faktura, krabice 

či záruční list s uvedeným číslem IMEI), může se přístroj nechat zanést do databáze 

a znemožnit tak jeho další použití. 

Jednou z obav při pořizování mobilního telefonu ze strany rodičů je, že dítě bude provolávat 

vysoké částky a žádat o nový kredit. Na to už operátoři vymysleli také řešení. Lze omezit, aby 

dítě volalo na telefonní čísla do zahraničí nebo využívalo audiotexové služby 

např. zablokováním hovorů nebo služeb. Rodiče nebo učitelé by měli dětem vysvětlit, co jsou 

audiotexové služby, jaké jsou jejich ceny a kde se s nimi mohou setkat. Prostřednictvím 

audiotexových služeb lze např. odeslat soutěžní SMS v rámci produktových marketingových 

akcí nebo posílat hlasy do různých televizních soutěží. Stále častěji také provozovatelé 

inzerují v dětských nebo zájmových časopisech nabídky stahování zvonění nebo obrázků. 
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Důležité je říci dětem, jaká částka za čerpání služeb je ještě přípustná a kde informace o ceně 

najdou. 

Obecně lze říci, že pokud rodiče svolí ke koupi přístroje, měli by pamatovat na stanovení 

jasných pravidel pro využití telefonu a případných sankcí za jejich porušení. 

3.3 Názory na výběr přístroje a programu 

Rozhodnutí, že dítě bude mít mobilní telefon, vede к řadě dalších činností. Nastává dilema, 

jaký přístroj a program vybrat. Výrobci mobilních telefonů se snaží zaměřit na všechny 

generace a bylo jen otázkou času, kdy se na trhu objevily upravené mobilní telefony pro velmi 

malé děti. Přístroje jsou doporučovány dětem již od 3 let. Jde v podstatě o malé elektronické 

hračky s omezenými funkcemi oproti klasickým mobilním telefonům pro dospělé. Nejsou 

vybaveny MP přehrávači, fotoaparáty a ani jinými doplňujícími technologiemi. Mají převážně 

dvě tlačítka (máma, táta), díky kterým se lehce ovládají, jednoduchý displej a roztomilý 

dětský design. Do telefonního seznamu lze vložit různé množství čísel v závislosti na typu 

přístroje, která mohou zadávat pouze rodiče. Model od modelu se liší, proto je výše uvedený 

popis zobecněný. 

Mobilní telefony pro děti jsou převážně mediálně prezentovány jako bezpečnostní prvek, 

kterým zajistí rodiče dítěti ochranu v dnešním světě plném nebezpečí. „Rodiče chtějí pro děti 

mobilní telefony proto, aby mohly zavolat o pomoc nebo když potřebují odněkud 

vyzvednout," soudí technologický analytik Bob Enderle ze San Jose. Šéfka Firefly Mobile 

Robin Abrahamsová dodává, že rodiče chtějí vědět, komu jejich děti volají. „A možná ještě 

důležitější je, kdo volá jim."(7) Dětské mobilní telefony se už v nabídce našich operátorů 

málem objevily. Mělo jít o speciální mobilní telefony pro děti vyráběné menšími výrobci. 

Zástupce Vodafone uvedl, že nabídku přístrojů zvažovali, ale nakonec se rozhodli, že je do 

Portfolia nasazovat nebudou. Důvodů pro zamítnutí projektu bylo více. Jeden z důvodů byl 

ten, že dětské telefony jsou v poměru к běžným telefonům relativně drahé. Také děti 

v předškolním i školním věku jsou už celkem citlivé na značku, a tak by neznámé značky 

těžko konkurovaly již zavedeným výrobcům (7). 

V současné době je možné si mobilní telefony pořídit na nejrůznějších webových stránkách. 

V zahraničí je trh s přístroji běžný. Americký operátor SunCom nabízí telefon od výrobce 

dětských telefonů FireFly. Ve Velké Británii se mobilní telefon s názvem MyMo prodával do 

doby, než byl na základě provedených analýz stažen z trhu. Náhled na konkrétní přístroj pro 
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děti uvádím v příloze práce. Objevují se teorie, zdali pořizování mobilního telefonu velmi 

malým dětem není zbytečné, zda rodiče pouze nepřenášejí odpovědnost za výchovu a do jisté 

míry tak přístroji nenahrazují svou přítomnost. Rodiče při pořizování mobilního telefonu 

argumentují tím, že by měl splňovat jistá kritéria. Měl by být odolný proti nárazu a oděru, 

s dobrou výdrží baterie. Často se ale názory dětí od názorů dospělých ohledně koupě 

mobilního telefonu liší. Roli u dětí hrají barvy, výměnné kryty, možnosti nahrávání, velikost, 

hmotnost atd., mobilní telefon patří к celkové image jejich osobnosti. Přístroje s více 

funkcemi jsou výhodné z hlediska investovaných financí zejména pro rodiče, protože nemusí 

kupovat každou věc zvlášť. Například mobilní telefon dnes může sloužit současně jako 

digitální fotoaparát, kamera, hudební přehrávač, rádio či herní konzole. Na tuto skutečnost 

upozorňují hlavně obchodníci, kteří vidí zisk. 

Po výběru vhodného přístroje nastává volba programu. Programem je myšlen paušální tarif či 

předplacená karta. Každá možnost má své pro i proti. Důležité je si ujasnit, jak často а к čemu 

bude přístroj používán. Výhodné jsou studentské tarify, které mají většinou velmi levné SMS, 

kterých mladí nejvíce využívají. К dispozici jsou tzv. předplacené karty, které jsou opakem 

tarifních programů. U předplacených karet se neplatí žádné měsíční poplatky, ale také nejsou 

к dispozici žádné volné minuty. Prvotní investicí je pořízení předplacené SIM karty, pak se 

jen dobíjí karta kupóny, které se prodávají na veřejných místech v různých hodnotách. Za 

veškeré poskytnuté služby se tak platí předem. Zakoupený kupón se přičte ke kreditu a lze 

telefonovat. Přijímat hovory a volat na nouzová telefonní čísla se může i v situaci, kdy je 

nulový kredit. Každý kupón má omezenou platnost (obvykle 6-18 měsíců), a jakmile se do 

konce této doby opět nedobije, dochází ke zničení karty. Operátor samozřejmě pošle několik 

týdnů před tímto krokem upozornění SMS. Problém u tohoto programu nastává, když dojde 

kredit, nelze telefonovat ani posílat zprávy. Když se dítě dostane do takové situace, že 

opravdu potřebuje použít přístroj a nemá kredit, je to dost nepříjemné. Výhodou 

Předplacených karet je poměrně snadná kontrola nákladů. 

Při pořízení předplacené karty dítěti jsou tři možnosti: 

o dítěti koupit kredit kdykoliv bude potřebovat, 

o dítěti dát měsíční limit s tím, že si další kredit může dokoupit z kapesného, 

o dítěti nedat žádný kredit a bude si jej muset kupovat samo (z kapesného, případně 

z peněz, které vydělá na brigádě, dostane jako dárek apod.). 
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Tarifní programy oproti předplaceným kartám jsou obvykle podloženy smlouvou. Výhoda 

spočívá v tom, že jsou к dispozici volné minuty předplacené v měsíčním poplatku. Měsíčně se 

pak zaplatí paušální poplatek, hovory a SMS mimo volné jednotky. Operátoři poskytují 

к tarifním programům službu, která umožňuje stanovení limitů. 

Při pořízení tarifního programu dítěti jsou možnosti: 

o Dítěti je dán měsíční limit a vše nad něj mu lze například strhnout z kapesného (dítě 

ovšem musí nějaké kapesné mít), 

o Lze též pořídit partnerskou kartu к tarifnímu programu. Zde je ale kontrola nákladů 

nesnadná. Dítě si neuvědomuje, kolik protelefonovalo nebo poslalo SMS. Záleží pak 

jen na rodičích, jestli jim účty jejich dětí budou připadat vysoké či je budou 

akceptovat. 

Tvrdí se, že většinu dětí v používání mobilního telefonu nikdo neomezuje a rodiče hradí 

veškeré mobilní služby za děti. Je všeobecně známo, že hranice potřebují znát nejen děti, ale 

všichni lidé. Stanovit jasná pravidla a klást důraz na dodržování je základem k tomu, aby se 

osobnost mohla orientovat. Nutné je však pravidla domluvit včas. Dítě pro formování své 

osobnosti potřebuje hranice a ty se mají měnit v závislosti na dětském vývoji. Hranice 

vytyčované právě teď nemusí neodvolatelně platit pro všechny časy. Je dobré děti seznámit 

s tím, že existují jistá pravidla a limity při používání mobilního telefonu, které by měly 

respektovat a též je učit, že za porušení následují sankce. 

Tímto způsobem lze také děti seznámit s hodnotou a funkcí peněz. Peníze jsou nezbytné. 

Vyděláváme si je prací. Nespadnou k nám z nebe. Výše popsané přeplacené karty 

a pravidelné dobíjení kreditu, které umožňuje společně kontrolovat náklady, jsou dobrým 

Pomocníkem. Děti, které používají předplacené karty, mají hranici, při které nemohou utratit 

více, než kolik činí kredit. Mobilní telefon umožní dítěti naučit se hospodařit s penězi. Pokud 

chtějí více, ať se snaží hradit si náklady ze svých prostředků (kapesné, brigády). Není řešením 

kupovat kartu pokaždé, když se vyčerpá. Dítě nepochopí, že naprostými zbytečnostmi 

Protelefonuje během chvilky celé své kapesné. Je to možná i způsob jakým zaručíme, že si 

dítě bude přístroje více vážit a dá si na něj pozor. Důležité je vést děti к samostatnému 

myšlení, ukázat jim, jak různá rozhodnutí mohou vést к různým důsledkům. Rodiče by měli 

apelovat na dodržování pravidel. Vzájemná spolupráce rodiny a školy a dalších institucí 

povede к pozitivním výsledkům. 
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4. Mobilní telefon v souvislosti se zdravím 

Problematice vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví je věnována značná pozornost a vedou 

se o ní dalekosáhlé spory. Debaty o vlivu mobilních telefonů se objevily záhy poté, co se na 

trhu postupně začaly prosazovat první modely. Objevují se nej různější teorie o škodlivých 

účincích mobilních telefonů na lidské tělo, které kontrastují s oblibou a rostoucím počtem 

bezstarostných uživatelů těchto přístrojů, zejména dětí. 

Asi každého člověka více či méně zajímá, co je pravda. Jestli mohou být přístroje 

v krátkodobé či dlouhodobé perspektivě nebezpečné. Jestli mají mít zvýšené obavy 

z případných negativních dopadů rodiče, jejichž děti mobilní telefon vlastní. To jsou otázky, 

na které zatím u nás neexistuje jednoznačná odpověď. 

Pokud by vše, co se o škodlivosti mobilních telefonů kdy napsalo, byla pravda, lidstvo by za 

několik desetiletí asi vymřelo. Možná by se upozornění mohla chápat jako prevence, 

předběžná opatrnost. Když se totiž o něčem neví, jestli to může ublížit, je lepší předpokládat, 

že ano. Pak se lze vyhnout v budoucnu problémům. 

Některá odvážná tvrzení dokážou nejen vystrašit, ale někdy i pobavit. Jen pro zajímavost lze 

zjistit, že mobilní telefony mohou být zdrojem nespavosti, podrážděnosti, nervozity, únavy, 

bolestí hlavy, šedého zákalu, poškození sítnice, rakoviny oka, výpadků paměti a mentálního 

zmatku, poškození nervů na pokožce hlavy, bolestí kloubů, svalových křečí a třasů, 

zažívacích potíží, zvýšené hladiny cholesterolu, trvalého zvonění v uších, poškození čichu, 

snížené schopnosti učení a soustředění, potíží s krevním oběhem, ztráty hemoglobinu, 

leukémie, sníženého výkonu, poruch srdečního rytmu, kolapsu imunitní soustavy, alergií, 

ztráty plodnosti, poruch štítné žlázy, Parkinsonovy nebo Alzheimerovy nemoci, poškození 

DNA, přehřátí mozku, zvracení, rychlejšího stárnutí, oteklých očí a tváří a v neposlední řadě 

zdrojem nezhoubného nádoru nervu, který vede z vnitřního ucha do mozku, tzv. akustického 

neuromu. A to zdaleka není konec... 

Nejrůznější obchodníci na lidském strachu dobře vydělávají. Například švýcarská společnost 

ISAbodywear začala nabízet speciální prádlo vyrobené ze stříbrných nití, které podle výrobce 

zabraňovalo průniku záření z mobilního telefonu к citlivým partiím těla. Jiná dermatologická 

společnost dokonce musela stáhnout z prodeje sprej, který měl po nastříkání na kůži chránit 

uživatele před škodlivým vlivem znečištěného ovzduší a elektromagnetickými vlnami. 
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Podobně se na lidské důvěřivosti snaží přiživit i Milan Hein, který prostřednictvím internetu 

prodává takzvané diamantové krystaly. Tvrdí, že pokud je u sebe budete nosit, spolehlivě 

eliminují všechny negativní vlivy mobilních vysílačů (106). 

Co si myslet? Nejvhodnějším zdrojem je v tomto ohledu OSN, respektive její organizace 

WHO (World Health Organization), tedy česky Světová zdravotnická organizace. Vydala 

stanovisko9, které jasně mluví o nepravděpodobnosti negativních vlivů elektromagnetického 

pole vyzařovaným mobilními telefony. Žádná z dostupných studií neprokázala negativní vliv 

mobilních telefonů na lidské zdraví. Výzkumy neprokázaly ani potřebu žádných zvláštních 

ochranných opatření. Organizace se tématu i nadále intenzivně věnuje, financuje a koordinuje 

další výzkumy možných dopadů mobilních telefonů a základnových stanic na veřejné zdraví. 

WHO také realizuje rozsáhlý projekt pod názvem Elektromagnetic fields. 

Mnoho odborníků se zaměřuje na záření, kterému jsou vystavovány děti. V roce 2004 se 

v Istanbulu na toto téma uskutečnil speciální seminář. Řešil otázku možného rozdílu mezi 

účinkem expozice elektromagnetických polí na dospělé osoby a na děti. Žádné specifické 

působení však prokázáno nebylo. Rozdílné rozměry těla a jeho částí, které mohou ovlivnit 

měrný absorbovaný vysokofrekvenční výkon, nebyly shledány jako významné, mimo jiné 

i proto, že pětkrát nižší limity stanovené pro ostatní osoby jsou pro děti dostatečně bezpečné. 

Lidé by neměli věřit všemu, na druhou stranu je alespoň částečná opatrnost na místě. 

V budoucnu se teoreticky může něco objevit. Například u kouření se na škodlivost přišlo po 

několika letech. V rámci prevence se pro občany, rodiče dětí, kteří jsou i přes současnou 

úroveň vědeckého poznání znepokojeni možným vlivem používání mobilního telefonu na 

lidské zdraví, doporučuje, že mohou snížit vystavení elektromagnetickému záření některým 

z následujících způsobů: 

o omezit čas strávený telefonováním - délka a počet hovorů, 

o odkládat mobilní telefon doma, ve škole nebo v práci, 

o používat handsfree10 sady či bluetooth sluchátko, 

o při kupování telefonu vzít v úvahu hodnotu SAR, 

9 
Electromagnetic fields and public health: Mobile telephones and their base stations. cWHO 2009. [online]. 

Aktualizováno červen 2009. [cit. 2009-03-01] Dostupné na WWW: 
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fsl93/en/>. Ют 

Jedná se o zařízení, které umožňuje telefonovat bez potřeby držet telefon u hlavy. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fsl93/en/
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o vypínat telefon, když ho není potřeba (i když netelefonujeme, přístroj navazuje spojení 

se základnou), 

o telefonovat z míst s dostatečným signálem (intenzita záření stoupá tím více, čím slabší 

je signál od vysílače). 

Podobná pravidla uvádí lékařská komora ve Vídni, která se rozhodla jednat a informovat 

zodpovědně rakouskou veřejnost o negativních dopadech používání mobilního telefonu 

z lékařského hlediska. 

10 lékařských zásad používání mobilního telefonu!(81)" 

o Používejte telefon co možná nejméně a co možná nejkratší dobu! 

o Děti a lidé mladší 16 let by raději neměli mobilní telefon používat vůbec! 

o Nedržte mobilní telefon u hlavy, když čekáte na navázání spojení! 

o Nepoužívejte mobilní telefon ve vozidlech (auto, autobus, dráha) - radiace je mnohem 

vyšší! 

o Při posílání SMS zpráv držte mobilní telefon co nejdále od těla! 

o Při používání mobilního telefonu odstupte (několik metrů) od ostatních lidí - radiaci 

vašeho přístroje jinak budou vystaveni také! 

o Nenoste mobilní telefon v kapse u kalhot - radiace může mít negativní vliv na 

plodnost mužů! 

o Na noc mobilní telefon vypínejte. Nenechávejte si ho blízko hlavy delší dobu! 

o Nehrajte na mobilním telefonu hry! 

o Zmírnění negativního dopadu pomocí sluchátek není jisté - jejich kabel radiaci 

přenáší! 

o Vysoké hladiny radiace vyvolávají také bezdrátové sítě LAN a UMTS! 

Vše je otázkou času. Možná jde o velký experiment na lidech, protože určitou míru rizika 

nelze dopředu vyloučit. Zatím žádná ze studií u nás a ani v zahraničí nebyla natolik rozsáhlá, 

že by zkoumala dostatečně velkou část populace a v dostatečně dlouhém časovém úseku, aby 
vše šlo přesvědčivě zhodnotit a jednoznačně zodpovědět. Lze připustit myšlenku, že výrobci 

údaje o možných negativních účincích na lidský organismus už znají a kvůli vysokým ziskům 

je záměrně tají. V zahraničí bylo již vydáno několik publikací к tématu, které zdůrazňují 

11 Strahlende Informationen. 16. 4. 2008. [online], [cit. 2009-03-01]. Dostupné na WWW: 
<http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf>. 

http://www.aekwien.at/media/Plakat_Handy.pdf
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zejména negativní stránky věci. Téma vlivu mobilního telefonování na lidské zdraví však již 

přesahuje zaměření a rozsah této práce. Snad by to byl ale zajímavý námět pro další 

zpracování, které by se zabývalo pouze pohledem na tuto problematiku z hlediska širších 

souvislostí. Podrobnější informace ke kapitole lze najít v příloze práce. 

Hygiena 

Na mobilní telefony se lze podívat také z pohledu běžně užívaných předmětů. Objevují se 

otázky týkající se rizika přenosu infekce. Riziko je stejné jako u jakéhokoliv jiného běžně 

užívaného předmětu. Používá se každodenně téměř ve všech situacích. Je nutné dodržovat 

pravidla hygieny a eliminovat tak případná rizika. 

Arizonská nemocnice při svých výzkumech objevila na čtvrtině testovaných telefonů zlatého 

stafylokoka. Na závažné nebezpečí zareagovali výrobci mobilů speciální úpravou krytu. 

Technologie Nano Silver je založena na antibakteriálních vlastnostech stříbra a na jeho 

schopnosti zničit až 650 druhů bakterií. Samsung s LG těchto předností využívá především 

u domácích spotřebičů. Mezi mobilní telefony průkopníky pak patří Samsung SGH-720 a LG 

F2400 (5). 
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5. Mobilní telefon ve škole 

К využívání ICT pedagogy a samotnými žáky ve škole se zaujímají různá stanoviska. Mobilní 

telefony s ohledem na současný technický pokrok a s ohledem na potřebu komunikace lze 

považovat za běžně používané telekomunikační prostředky každodenního užití. 

V řadě zemí došli k radikálním řešením ohledně užívání mobilního telefonu ve škole. 

Příkladem je Indie, kde ministerstvo koncem roku 2004 nařídilo ředitelům vyšších typů škol, 

aby používání mobilních telefonů zakázali. Studenti se v případě porušení tohoto zákazu 

vystavují peněžní pokutě. Jiným způsobem hodlají mobilní telefony potlačovat v Itálii. 

Základem je využití technologie C-Guard. Krabička ruší v okruhu 80 metrů spolehlivě 

veškerý signál mobilních telefonů. 

Obecně se tvrdí, že přítomnost mobilního telefonu ve škole může být příčinou 

nesoustředěnosti žáka, protože přístroj rozptyluje a ruší pozornost. Dále může být problémový 

z hlediska toho, že se drahý telefon stává lehce předmětem sporů mezi spolužáky, symbolem 

sociálního statusu a v neposlední řadě důvodem tzv. kyberšikany12. 

Na školská zařízení především apelují zákonní zástupci s důvody, že chtějí mít přes mobilní 

telefon nad dětmi kontrolu. Realita je trochu paradoxní, protože zákonní zástupci na děti 

stejně nevidí a ty jim mohou říci cokoliv. Jiný argument hovoří o tom, že děti v mimořádné 

situaci (problémy ve veřejné dopravě při cestě do školy nebo zpět domů; zdravotní problémy 

aj.) mohou prostřednictvím telefonu požádat rodiče o pomoc. Takový argument je třeba brát 

vážně a respektovat ho, ale spíše v době po ukončení školy. Pokud se problémy podobného 

typu vyskytnou, bude to již po vyučování a to mají přístroje již v plném provozu. Pokud 

taková situace nastane ve škole, mohou kdykoliv požádat o pomoc vyučujícího. 

Učitelé i žáci se snaží přístroj postupně využít v nejrůznějších školních činnostech a stává se 

součástí jejich práce. Sloužit může žákům například jako kalkulačka (počty v matematice, 

fyzice), diář s upomínkami (připomínání domácích úkolů), budík (nezaspí do školy). Často se 

nemusí omezovat pouze na funkce přístroje, mohou využívat i služeb operátorů. К dispozici 

jsou jim jazykové nebo výkladové slovníky. Z wapových stránek si mohou například stáhnout 

Periodickou tabulku prvků, osudy slavných a uplatňovat nejrůznější převodníky měr vah nebo 

12 Podrobněji viz kapitola Kyberšikana. 
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velikostí. Lze říci, že jde o pomůcku praktickou, ale také velmi problematickou. Mobilní 

telefon je také novinkou ve způsobu napovídání13. 

Ve světě se v současné době začínají využívat bezdrátové technologie (mobilních telefonů, 

SMS) ve výuce, tzv. m-learning (mobile learning). Je to experiment využívající SMS 

к podpoře učení se novým anglickým slovům. Jde o technologii, která umožňuje neomezovat 

učení jen na dobu a místo tradiční výuky. Díky této metodě se učí kdekoliv a kdykoliv. 

Systém posílání SMS byl vyvinut na jedné z univerzit Blízkého východu a vyzkoušen při 

výuce nových slov v angličtině. Znalosti studentů byly testovány před i po zahájení 

experimentu. (13) Podobný způsob výuky je tzv. cutting edge, kde se za využití mobilních 

telefonů účastní výuky jednak fyzicky přítomní žáci, ale také žáci na vzdálených místech. 

Vzdálení studenti mohou klást otázky a aktivně se zapojovat do výuky (75). 

5.1 Školní řád a jeho porušení 

Každá škola by měla zavést pro užívání mobilního telefonu pravidla zakotvená ve školním 

rádu (školský zákon). Úprava by měla být zaměřena na formulování konkrétních pravidel 

užití mobilního telefonu ve škole v době přestávek, vyučovací hodiny, jeho uložení s ohledem 

na nebezpečí odcizení. Každý školní řád by měl být zveřejněn na přístupném místě 

a prokazatelným způsobem by s ním měli být seznámeni zaměstnanci, žáci školy a též 

zákonní zástupci nezletilých žáků na začátku školního roku. Pokud jsou stanovená pravidla 

známa, je jejich porušení vědomé a škola může přijmout výchovná opatření. Je třeba mít na 

zřeteli, že přijímané opatření má mít výchovný charakter. 

Pokud pravidla obecně nastavena nejsou, může si režim upravit i jednotlivý učitel v rámci své 

vyučovací hodiny a v rámci dohody se žáky. Tady je ale důležité upozornění, že žák je 

Povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků, pouze pokud jsou vydána v souladu 

s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

Pro příklad uvádím některé výňatky ze školních řádů: 

Bčhem vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno je během hodiny používat. 

Používání mobilního telefonu a dalších elektronických zařízení, která nejsou určena pro výuku, při vyučovací 

hodině je považováno za porušení školního řádu a za svévolné narušování vyučovací hodiny. Při 
neuposlechnutí může učitel žákovi zařízení odebrat a vydat pouze zákonnému zástupci žáka. 

Podrobněji viz kapitola Moderní nápověda. 
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Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony. Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť 

škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. 

Žák má povinnost hlásit pedagogickému dozoru případné ztráty. Cenné předměty, větší peněžní částky 

a mobilní telefony nosí žáci do školy pouze na vlastní riziko. 

Žák má povinnost před začátkem vyučovací hodiny vypnout svůj mobilní telefon, přehrávače a podobná 

zařízení a uložit je do aktovky. Ve škole je zakázáno nahrávání jakýchkoliv videozáznamů bez vědomí 

zaměstnanců školy (např. nahrávání šikany). 

Výše uvedená pravidla zakotvená ve školních řádech škol se různí. Ve většině případů se 

vyžaduje, aby přístroje během výuky zůstaly vypnuty a případně i uloženy do aktovek či 

jiných stanovených míst. Používat se mohou jen mimo vyučování, o přestávkách. Dále se 

dodává, že škola za cenné věci nenese žádnou odpovědnost a též je zakázáno nahrávání 

šikany. 

Porušení pravidel stanovených školním řádem se řeší konkrétním posouzením dané věci 

z hlediska závažnosti, opakovaného porušení a dalších výchovných hledisek. Učitel, který zná 

své žáky, ví, jak může na dané situace reagovat. Přijato může být kázeňské opatření stanovené 

školním řádem v souladu s prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 

5.2 Odpovědnost školy za škodu 

Mobilní telefony jsou v současnosti nejčastějšími předměty ztracenými ve škole. Krádeže se 

těžko řeší a těžko se dají dokázat. Ve školních řádech je převážně uváděno, že škola 

nezodpovídá za cennosti, které žáci nosí do školy a ti je tedy nosí na vlastní riziko. Škola 

Pouze odpovídá za škodu na mobilních telefonech, které si žáci odložili při vyučování nebo 
v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle odkládají. 

Například při tělesné výchově či praktickém vyučování, v době, kdy se o ně děti samy 

nemohou náležitě starat, jej ukládají do uzamykatelných skříní či dávají do úschovy učiteli. 

Zaměstnavatel není oprávněn přikázat pedagogickému pracovníkovi, aby přebíral mobilní 

telefon do osobní úschovy. Pokud žák mobil při vyučování neodkládá, nepřipadá v úvahu ani 

tato odpovědnost. Pokud škola převezme mobilní telefon do zvláštní úschovy, hradí 

samozřejmě škodu bez omezení. 
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5.3 Mobilní telefon ve vyučování 

Cílem učitelovy činnosti by mělo být hledání metod, jak naučit co nejsnáze a nejzábavněji 

žáky učivu. Již Jan Ámos Komenský upozorňoval na metodu názornosti. Vzniká otázka, zdali 

může být mobilní telefon vhodnou součástí vyučování. Proč nevyužít možností, které moderní 

doba a moderní technologie přinášejí, a nepřipravit výuku názornější a poutavější 

prostřednictví mobilního telefonu. 

Podařilo se mi najít projekt s názvem „Počítač za nápad", který vyhlásilo občanské sdružení 

Aisis na jaře roku 2003. Šlo o kreativní projekt, jak rozdat vyřazené počítače z firem 

učitelům. Záměrem bylo rozdávat počítače přímo učitelům, ne institucím. Učitelé hledali 

konkrétní odpověď na dvě otázky: 

1) Musí mobilní telefon pouze odvádět pozornost žáků od výuky? 

2) Může se stát i cenným pomocníkem učitele? 

Cílem nebylo vytvářet žádné metodické sborníky, ale podle mého názoru vznikly pěkné 

a inspirativní náměty, které se do sborníku aspoň dodatečně zařadit měly. Drobné metodiky 

vztahující se к využití mobilních telefonů ve výuce byly umístěny nejprve na metodickém 

Portálu www.mujnet.cz, ale ten byl později uzavřen a využitelná díla si odebral portál 

^ww.rvp.cz. Vedoucím celého projektu byl Petr Vinš. Metodiky, které se mi ještě podařilo 

vyhledat, jsou uvedeny v příloze práce. 

Další didaktické aktivity vztahující se к mobilním telefonům jsem nalezla na webových 

stránkách vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni14 (99). Varianty se 

zaměřují na zavádění interkulturního vzdělávání a globální rozvojové výchovy do českého 

školství. 

Občanské sdružení AISIS také pořádalo projekt snázevem Minimalizace šikany 15 (70). 

Cílem bylo ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany ve škole, a nabídnout program к 

širokému použití na základních a středních školách v celé ČR. Na tento projekt později 

navázal další projekt určený žákům a učitelům pilotních škol předchozího projektu 

Minimalizace šikany. Názýval se MiŠí (rozuměj minimalizací šikany) děti tvoří reklamní 

kampaň STOP ŠIKANĚ, který realizovala Nadace 0 2 ve spolupráci s občanským 

14 Varianty, mobilem propojeni, [online], c2008. [cit. 2009-03-01] Dostupné na WWW: 
<http://www.varianty.cz/activities.php7idH64>. 

Projekt Minimalizace šikany. 2009. [online]. Dostupné na WWW: 
<http://www.minimalizacesikany.cz/projekt-mis>. 

http://www.mujnet.cz
http://www.varianty.cz/activities.php7idH64
http://www.minimalizacesikany.cz/projekt-mis
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sdružením AISIS. Projekt měl mimo jiné upozornit na stále se rozvíjející šikanu přes internet 

a mobilní telefony. Bližší informace к podmínkám, účastníkům, zadání projektu, cenám atd. 

jsou uvedeny na webových stránkách srdužení Aisis16(66). 

Za zmínění stojí i projekt vztahující se к mobilním telefonům uskutečněný Gymnáziem Na 

Vítězné pláni v Praze, jehož výsledky jsem mohla vidět. Každoročně tato škola pořádá 

17. listopadu v Den boje za svobodu a demokracii interní básnickou soutěž tříd na různá 

témata. První impulsy jsou zadávány již v měsíci září, aby měli studenti dostatek času si vše 

promyslet. Účastní se buď jednotlivec, nebo dvojice či skupina. Realizována již byla témata 

jako Barvy podzimu, Noc - tajemná přítelkyně a v roce 2007 se stalo předmětem téma 

s názvem Óda na mobilní telefon. Vznikla nejrůznější díla, zejména výtvarně pojatá. Nejlepší 

Práce studentů byly vybrány a veřejně prezentovány na nástěnkách. Při realizaci děl se 

studenty spolupracovali učitelé českého jazyka a výtvarné výchovy. V příloze práce 

Přikládám některé z vytvořených prací, které mi byly školou poskytnuty a které o fenoménu 

mobilního telefonu v životě dítěte mnohé vypovídají. 

5.4 Moderní nápověda 

Bylo otázkou času, kdy se objeví nová technologie či postup „zpříjemňující" studentům 

školní život. Používání nápověd, taháků, tedy nejrůznějších pomůcek a postupů pro 

opisování, je zřejmě činnost stará jako sama instituce školy. Cílem je především dobrá 

známka, na počátku většinou rozhodnutí, že tohle se tedy učit nebudu. Studenti na základních, 

středních, vysokých či jiných školách podváděli, podvádí a podvádět budou. Postupem doby 
S e však mění metody jejich přípravy i využití. V současnosti jsou v tomto ohledu výbornými 

Pomocníky jak mobilní telefony, tak např. PDA či MP technologie. 

Postupy zpracování se různí. Nejjednodušším způsobem je uložení textu do mobilního 

telefonu mezi neodeslané zprávy. Při práci potom stačí zprávu otevřít a přečíst. Jiným 

Postupem je naskenování textu do počítače a následné nakopírování do mobilního telefonu. 

Pak už jen otevřete, zvětšíte a můžete číst. Další možností je to, že příslušnou pasáž 
v učebnici vyfotíte rovnou mobilním telefonem a potom použijete při prohlížení funkci 

Priblížení obrázku a čtete. Účinné jsou též nejrůznější přehrávače, kam si příslušnou pasáž 

nahrajete a pak jen poslechnete. Moderním pomocníkem je také ICQ v mobilním telefonu. 

Podzimní projekt pro pilotní školy, [online] c2008 Minimalizace šikany [cit. 2009-03- 01] 
dostupné na WWW: <http://www.minimalizacesikany.cz/novinky/2-novinky/152-podzimni-projekt> 

http://www.minimalizacesikany.cz/novinky/2-novinky/152-podzimni-projekt
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Píšete otázky a pomocníci s chytrými hlavami na druhé straně vám posílají odpovědi. Další, 

i když trochu složitější možností je vytvořit si vlastní internetovou stránku určenou pro 

prohlížení přes mobilní telefon s odkazy na otázky a během psaní se na ně připojit. 

Mobilní telefony umožňují taháky posílat z jednoho přístroje na druhý, což je pro uživatele 

nespornou výhodou. Prostřednictvím SMS je to drahé, ale přesto realizované, proto se vyplatí 

mít v mobilním telefonu neplacený přenos dat (bluetooth, infraport). 

Pokud student používá mobilní telefon, učitelé na situace tohoto typu reagují různě. Buď si 

studentů všímají, nebo nevšímají. Napomenou-li studenta, je asi nejčastější výmluvou, že se 

student dívá, kolik je hodin, či že má v mobilním telefonu kalkulačku. Někteří z učitelů 

odpovědi studentů akceptují, jiní píší nedostatečnou. 

5.5 Mediální výchova, mobilní etiketa 

Média se rychle rozšířila a stala se součástí sociální reality, která dnešního člověka obklopuje. 

Dalo by se říci, že vytvořila vlastní svět a ovlivnila způsob myšlení. V tomto ohledu se nesmí 

zapomenout na nejvíce zranitelnou a ovlivnitelnou skupinu populace, děti, které mají malou 

Předchozí zkušenost a které se postupně učí ovládat přístroje a sžívat s technikou provázející 

Je po celý život. Vliv médií v rodinách stále roste a objevuje se obava z masivního, 

nekontrolovatelného koloběhu informací, agresivity a konzumního způsobu života. To, že 

máme téměř neomezený přístup к informacím, můžeme pociťovat na jednu stranu jako 

výhodné. Máme pocit svobody. Ale na druhou stranu si člověk může připadat zahlcen 

a ztracen v přemíře informací. 

Škola musí na tuto situaci reagovat. Stále častěji se hovoří o mediální gramotnosti a z ní 

Oplývající potřebě mediální výchovy. Mediální výchova se stala trvalou součástí výuky na 

školách. Její náplní je upozorňovat na rozdíl mezi sférou mediální, která čerpá z reality, 
a sférou virtuální, která je na realitě téměř nezávislá. Děti se učí porozumět roli a fungování 

médií, nacvičovat kritické přijímání zpráv, nacvičovat uměřený výběr z neomezené nabídky 

mformací a zábavy, kterou média nabízejí. 

Nemělo by se dětem bránit v přístupu к novým technologiím. Je lepší je vzdělávat v tom, kdy 
a jak je mají správně využívat. Důležité je mluvit s dětmi o všech výhodách a rizicích, které 

rnédia, jako je například mobilní telefon, přinášejí. Důležitá je opatrnost a přemýšlení o tom, 

co dělají, i když jim třeba žádné fyzické nebezpečí nehrozí. 
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Součástí výuky výchovy ke zdraví, občanské výchovy či mediální výchovy by se 

v současném vzdělávacím programu mohla stát i tzv. mobilní etiketa, kterou si masové 

rozšíření mobilních telefonů vyžádalo. Stanovují se pravidla, nové normy zdvořilosti 

a slušnosti, jak se s mobilními telefony nejen na veřejnosti chovat. Během dne se člověk ocitá 

v situacích, kdy by měl při používání přístroje brát ohled na své okolí a být vůči němu 

ohleduplný. Hranice nezávislosti jedné osoby končí tam, kde začínají hranice svobody osoby 

druhé. Náplní by bylo seznamování s obecnými pravidly slušného chování a zároveň by se 

učila i pravidla slušného zacházení s mobilním telefonem. Děti by měly mít jasno v tom, kdy, 

kde a jak je vhodné přístroj ztlumit či úplně vypnout, a naučit se být tolerantní. Důležité je 

dodržovat pravidla mobilní etikety, ale dávat i více přednost jakémukoliv osobnímu kontaktu, 

který nám mobilní telefon nevynahradí. 

Jedna z telekomunikačních společností, společnost T-Mobile, se pokusila pravidla mobilní 

etikety sestavit. Byl tak spuštěn první projekt mobilní etikety u nás. Pořádán je každoročně 

3. dubna v Den mobilní etikety a nese název Jaxmobil. Právě 3. dubna 1973 v americkém 

New Yorku uskutečnil na Manhattanu Dr. Martin Cooper, zaměstnanec oddělení vývoje 

přenosných zařízení společnosti Motorola, první hovor z prototypu přenosného celulárního 

telefonu, který byl základem pro model Motorola DynaTAC 8000X představený v roce 1983. 

Byly spuštěny i stejnojmenné webové stránky. Projekt zapadá do komplexního programu 

společenské odpovědnosti společnosti T-Mobile. 

Na webových stránkách je možné najít mnoho zajímavých informací týkajících se zejména 

výzkumných šetření provedených společností T-Mobile. Popisuje se, jestli rodiče či škola 

stanovují pravidla používání mobilních telefonů. Jaká pravidla platí od rodičů a jaká platí ve 

škole. Kolik respondentů obtěžuje zvonění, psaní či čtení SMS při různých společenských 

akcích. Kdo vypíná mobilní telefon na místech, kde je to žádoucí (nemocnice aj.). Navrhují se 

řešení, jak být ohleduplný. Upozorňuje se, že i po úplném vypnutí mobilního telefonu 

shromažďují operátoři hovory, SMS či MMS a zašlou je ihned po zapnutí přístroje, proto 

nemá smysl mít starosti, že by někdo volal a my se o tom nedozvěděli. Dále si každý může 
vyzkoušet test s názvem „Kdo jste". Výsledek testu je zaslán e-mailem. Součástí jsou další 

nejrůznější aktivity související s tématem17. 

^Prezentaci к průzkumu realizovaného společností T-Mobile v rámci Dne mobilní etikety je možné shlédnout 
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Od roku 2006 je к dispozici na výše uvedených webových stránkách tzv. Desatero18 (21), 

které v zábavné podobě komiksu nakreslil Štěpán Mareš a které popisuje pravidla chování 

s mobilním telefonem. 

Ve Spojených státech existuje celý měsíc věnovaný mobilní etiketě. Tuto akci pořádá 

každoročně v červenci Americká asociace provozovatelů bezdrátových sítí CTIA (Cellular 

Telecommunications & Internet Association) - sdružení všech amerických mobilních 

operátorů a poskytovatelů přístupu к internetu. V jednotlivých částech USA jsou pak konány 

i další lokální kampaně na podporu ohleduplného zacházení s mobilním telefonem. 

Nejenom mobilní etiketa může být náplní vyučování. Učitelé mohou hlavy žáků „plnit" 

i praktičtějšími tématy. V rámci nejrůznějších předmětů a situací mohou učitelé zdůrazňovat, 

že pokud je nějaký problém, který neumí sami řešit a potřebují pomoc, mohou kontaktovat 

nejrůznější telefonické linky. Více je uvedeno v následující kapitole. 

5.6 Pomoc na telefonu 

Jak pomoci dětem v obtížných životních situacích? Dětem ohroženým násilím, psychicky 
a fyzicky týraným i sexuálně zneužívaným? Na koho se mají obrátit o pomoc? Jednou 
z možností je „pomoc na telefonu". Určitě jde o jednu z výhod mobilního telefonu. Umožňuje 

okamžitou možnost bezplatného kontaktování některé z telefonických linek, které se dětem 

snaží vycházet vstříc, poskytovat rady a řešit s nimi problémy. Linky jsou výbornými 

Pomocníky už jenom v tom, že se děti mají komu svěřit. Nejčastější témata telefonování uvádí 

graf. Vyškolení pracovníci pomáhají v obtížných situacích i každodenních problémech. Pro 

dospělé (rodiče), kteří často nemají na děti čas, jsou dětské starosti banální. Pro děti však 

mohou být a jsou závažné. Nezájem, lhostejnost, předsudky, zábrany bývají příčinou toho, že 
se odborníci o těchto dětech dozvídají někdy až velmi pozdě. Včasné odhalení je velmi 

důležité pro další život dítěte. Učitelé často nepoznají, že děti mají nějaké problémy. Mohli by 
však při nejrůznějších činnostech připomínat, že děti mají možnost obrátit se tímto způsobem 

na organizace, které se jim budou snažit pomoci. 

Nejznámější organizací je Linka bezpečí. Posláním a cílem je zabezpečit nonstop anonymní 

telefonickou krizovou intervenci. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní 

'8 Desatero, [online] c2004-2006 T-mobile Czech Republic, a.s. [cit. 2009-03-01]. Dostupné na WWW: 
^httpi/Avww .jaxmobilem.cz/Desatero/>. 
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ochrany dětí v České republice a je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry 

Child Helpline International (CHI). К naplňování poslání slouží následující linky krizové 

intervence: 

^ Linka bezpečí 116 111 - číslo je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě; volání 

je zdarma z pevných i mobilních telefonů 

> Linka vzkaz domů 800 111 113, 724 727 777 

^ Internetová linka pomoc@linkabezpeci.cz 

Chat linky bezpečí chat.linkabezpeci.cz 

> Rodičovská linka 840 111 234 (46) 

Graf „Jednotlivá řešená témata v roce 2008"19 (74) 

• Rodinne vztahy 

• Problémy s láskou, partnerství 

• Vrstevnické vztahy 

P Osobnostní a zdravotní pi oblém y 

• CAN 

• Problémy sexuálního zráni a souiiti 

• Školní problémy 

• Ostanu témata 

O Šikana, et nic ke a rasové probleray 

• Závislosti 

• Nekategoi izováno 

• Internet 

Ještě lze na mobilní telefony nahlížet ze zcela jiného pohledu, a to jako pomůcky pro 

handicapované. V běžné škole se málokdy setkáme s takovým člověkem, ale může to být 

•nspirace pro žáky či učitele, které například takový člověk požádá o pomoc, popř. se 
s takovým člověkem v nějaké situaci setkají. Vytáhnou mobilní telefon z kapsy a situaci 

Sdružení Linka bezpečí představuje aktuální výsledky roku 2008 a statistiky dětských krizových volání, 
[online], c2006 [cit. 2009-03-01] Dostupné na WWW: 
<http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/articles.asp?idk=416&ida=366> 

mailto:pomoc@linkabezpeci.cz
http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/articles.asp?idk=416&ida=366
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začnou řešit. Existují různé handicapy, které člověka více či méně omezují. Hledají se 

prostředky, jak takovým lidem život co nejvíce usnadnit, jak se s nimi spojit, aby se nečili 

vyřazeni z majority. 

Dětem s omezenou pohyblivostí poskytují mobilní telefony možnost být vyučovány doma 

„telefonicky". Žák takové školy denně odebere tři vyučovací hodiny a splní osnovy v osmi 

dnech. Učitel telefonicky vyučuje 10-20 žáků. Metoda je z výše popsaných důvodů výhodná, 

ale finančně velmi náročná. Tento způsob výuky je typický pro USA a nelze ho jednoduše 

přenést do našich podmínek, protože americký systém výuky se podstatně liší od evropských 

zvyklostí (např. zkoušení probíhá pouze formou písemných testů). (25) 

Neslyšícím se jedinec rodí anebo se jím stává. Každý z nás jím může být. Máme kolem sebe 

nové přátele, jsou neslyšící a my neumíte znakovou řeč. Co teď? Jak se s ním domluvit? Roy 

Miller, Associate Profesor of Political Science, Southern Illinois University, řekl: „Být 

neslyšící je naštěstí něco úplně jiného, než neslyšet před dvaceti lety." Podle výše napsaného 

citátu je jasné, že i neslyšící potřebují komunikovat jiným způsobem než pouze znakovou řečí 

a hledají cesty usnadňující jejich handicap. A právě handicap je naučil využívat některé 

přístroje způsobem, který výrobce ani neočekával. 

V roce 1964 zkonstruoval ohluchlý americký fyzik Robert Weitbrecht psací telefon, který 

umožňuje po běžné telefonní síti vést psaný rozhovor mezi účastníky. Krátkou textovou 

zprávu odešlete a teprve když vám přijde odpověď, můžete poslat další. I když je odesílání 

SMS levnější než rozhovor, vcelku je i při tom nejlevnějším tarifu drahá. 

Co umožňují mobilní telefony neslyšícím? 

a) Hovory a volání; 

b) služba krátkých textových zpráv; 

c) elektronická pošta - e-mail; hlavními výhodami jsou její obrovská rychlost a nízká 

cena a také, že jako její přílohu můžeme poslat třeba i knížku, obrázek nebo 

program, zkrátka jakýkoliv počítačový soubor; 

d) volání na pagery; začaly se šířit dříve než mobilní telefony, jejich výhodou byl 

levný provoz, malé rozměry, dlouhá životnost jediné tužkové baterie, ale hlavně 

vůbec největší pokrytí našeho území; lze na ně posílat SMS, e-mail aj.; nevýhodou 

je, že jsou to pouze přijímače, tzn. že z nich nelze odpovědět volajícímu; 
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e) textové informace (zprávy, předpověď počasí, kursy měn, novinky nabízené 

provozovatelem sítě); 

f) WAP - Wireless Application Protocol; 

g) přístup na internet, bankovní transakce, datové služby a fax. (42) 

Lze očekávat, že přístroje a poskytované služby se budou stále zdokonalovat a handicapovaní 

najdou správné triky, jak se pomocí telefonů co nejefektivněji domluvit. 

5.7 Kyberšikana 

Svobodný svět ICT technologií přináší svá rizika. Objevuje se nový a stále častější problém, 

o kterém by mohl hovořit hlavně nejeden žák či učitel. Jde o to, že mobilní telefon, předmět, 

bez kterého se většina osob již neobejde, se stává prostředkem к šikaně, tzv. kyberšikaně. ICT 

jsou zneužívány к cílenému ubližování a zastrašování obětí. 

Dříve agresoři svoji oběť neměli ve zvyku nahrávat. Mobilní telefony s fotoaparátem byly 

drahé a nebyly dostupné všem. V současnosti je situace opačná. Mobilní telefon má již téměř 

každý. Dnes již běžně cenově dostupné mobilní telefony mají zabudované kvalitní fotoaparáty 

a není pro ně problém připojit se к internetu a stahovat větší množství dat. 

Ryan Patric Halligan byl šikanován několik měsíců přes internet. Spolužáci tomuto 131etému 

chlapci posílali zprávy, kde ho označovali za gaye. Nepřetržitě mu vyhrožovali, posmívali se, 

napadali ho, až nakonec v roce 2003 spáchal sebevraždu. Jeho otec říká, že už to Ryan prostě 

nedokázal snést (35). 

V českém prostředí se můžeme setkat s označením mobilní šikana. Termín kyberšikana 
90 

Pochází z anglického slova cyberbullying . Kyberšikanu jako nový druh šikany poprvé 

definuje William A. Belsey. Podle jeho slov je kyberšikana úmyslné, opakující se 
a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti za použití ICT. 
Od kyberšikany jsou odlišovány: 

- adult cyber-harassment, kde jsou agresory či oběťmi dospělé osoby; 

20 
v zahraniční literatuře je možné se dále setkat s dalšími termíny jako electronic bullying, electronic 
harassment, e-bullying, SMS bullying, mobile bullying, online bullying, digital bullying nebo internet 
bullying. 
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cyberstalking, kde jde o sledování, pronásledování oběti, kontaktování jejich blízkých, 

narušování soukromí pomocí komunikačních technologií; 

happy slapping, kde agresoři oběť fyzicky napadnou a akce je nahrávána na mobilní 

telefon a vložena na internet (49). 

Kyberšikana může mít řadu podob. Nejčastěji se jedná o následující případy: 

o zasílání výhrůžných a krutých emailů a SMS zpráv, popřípadě výhrůžné telefonáty či 

obtěžování přes chat; 

o vytváření webových stránek, které různými způsoby (verbálně, graficky, zvukově aj.) 

oběť uráží a zesměšňují; 

o posílání obrázků, fotografií a videonahrávek spolužákům on-line, kde je oběť 

zesměšňována a karikována; 

o vyvěšení pornografických fotografií s tváří oběti na internetu; 

o případy, kdy agresoři získají hesla a identifikační údaje oběti a pod jeho/jejím jménem 

zasílají ostatním vulgární, obtěžující zprávy, fotografie, videa; 

o fotografování, nahrávání oběti, kdy jsou pořízené záběry posílány ostatním 

spolužákům. 

Teorie kyberšikany z pohledu agresora a oběti. Agresorem v případě kyberšikany může 

být kdokoliv, kdo zná ICT technologie. Rozhodně to nemusí být věkově starší, fyzicky či 

sociálně silná osoba. Téměř stejně to platí i o oběti. Hlavní roli hraje anonymita poskytovaná 

tímto virtuálním prostředím. Agresor v jednosměrné komunikaci činí to, co by tváří v tvář 

neřekl či neudělal. Vše se stává jednodušším. Své činy často stupňuje. Agresor nevidí přímou 

reakci oběti, a tudíž se vytrácí empatie a uvědomování si důsledků. Oběť se při kyberšikaně 

nemůže schovat, v každém prostředí (i doma) je neustále pod tlakem. Nemá šanci uniknout. 

Například e-maily umožňují, že se k nim může opakovaně vracet a znovu a znovu pročítat. 

Tento způsob šíření znesnadňuje kontrolu ze strany okolí, především rodičů a školy. Oběti se 

°bvykle bojí svěřit z obavy, aby se situace nezhoršila, často se domnívají, že by je ostatní 

Nepochopili nebo mají strach, že by jim tak blízká a každodenní věc byla zabavena. Snaží se 
vše zvládnout sami. Webové prostředí je přístupné každému a umožňuje velmi rychlé šíření. 

v 

Často trvá nějakou dobu, než poskytovatel serveru stačí cokoliv stáhnout. Příkladem je 

tzv. Star War kid (kluk ze Star Wars). Jde o přezdívku chlapce Ghyslaina Razy, který v roce 

2002 natočil video. Imituje na něm s golfovou holí v ruce hrdinu z Hvězdných válek. 
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Nahrávku našli spolužáci a umístili ji na webové stránky. Začala se rychle šířit a modifikovat. 

Dnes vyhledávače nabízejí miliony odkazů na toto téma. Nejčastějším portálem, kde jsou 

umístěny nejrůznější nahrávky je www.youtube.com. Většina osob ani netuší, že je zde 

zveřejněna (78). 

• Originální video (78) 

• Příklad modifikovaného videa (79) 

Co může dělat oběť? Mobilní telefon by se neměl půjčovat a nechávat bez dozoru. Wolfsberg 

(104), president společnosti pro prevenci šikany, navrhuje následující opatření, kterými se 

oběť může účinně bránit: 

o Nereagovat - tzn. neodpovídat agresorovi, protože konstruktivní debata není stejně 

možná (to může být ale velmi obtížné, protože oběť se chce pochopitelně bránit); 

o uložit, vytisknout, popř. jinak uchovat - emaily, SMS zprávy, apod. jako důkazní 

materiál;21 

o změnit svou virtuální identitu - vystupovat pod jinou přezdívkou, vytvořit si jiný 

email, změnit SIM kartu; 

o nikde neuvádět svou skutečnou identitu - jméno, věk, adresu, telefon apod., žádné 

údaje o sobě a blízkých, podle kterých bychom byli pro agresora identifikovatelní; 

vystupovat pod obecnou nic neříkající přezdívkou; 

o v případě, že se stanu obětí kyberšikany, zkusit vypátrat, kdo je agresor (prohlédnout 

si jeho osobní údaje apod.); 

o kontaktovat poskytovatele serveru, ze kterého nás agresor šikanuje a zamezit mu 

přístup; 

o svěřit se rodičům; 

o svěřit se učitelům; 

Rodiče, škola, popřípadě policie pak v ideálním případě spolupracují jako jeden tým 
a společně hledají to nejlepší možné řešení. Ve Velké Británii, v Německu či jiných zemích 
se objevují činy podobného typu. Pokud se jedná o činy na území školy, výsledkem je 

zpravidla zákaz nošení mobilních telefonů do školy. Podle průzkumů je ve Velké Británii 

Šikanováno každé čtvrté dítě ve věku 11-19 let, v USA více než třetina mladých. Parry Aftab 

Problém je posílání zpráv přímo na display, při kterém není možné zprávu uložit a později dokázat. Zpráva 
totiž sama po chvilce zmizí. 

http://www.youtube.com
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navrhuje, aby studenti byli podrobně seznámeni s hrozbou kyberšikany a podepsali se školou 

smlouvu, že kyberšikanování nebudou šířit, přehlížet ani podporovat (80). 

Situace je taková, že u nás nikdo nezakázal a ani nemůže zakázat nošení mobilních telefonů 

do školy. Kdyby se mobilní telefony do školy nenosily, zřejmě by se předcházelo mnoha 

problémovým situacím, ke kterým dochází. V příloze práce uvádím ukázky odvysílaných 

mediálních případů. 

Ministerstvo školství vydalo aktualizovaný Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy к prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení22(55). Nově 

byl do pokynu zaveden pojem kyberšikana. Cílem pokynu je upozornit na závažnost 

šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace к prevenci řešení 

tohoto specifického problému. Nový pokyn platí od 1. ledna 2009. Pokyn je pro školy 

návodem, jak si připravit vlastní program pro řešení šikany ve škole. Jeho součástí jsou 

přílohy, které uvádějí stádia šikanování, doporučenou literaturu, konkrétní příklady 

šikanování, znaky šikanování a rady pro rodiče. S návrhem mají pracovat nejen škola a její 

zaměstnanci, ale i žáci a jejich rodiče. Jak účinná budou opatření a návrhy postupu, ukáže čas. 

Ondřej Hausenblas, učitel na pražské pedagogické fakultě a odborník na české školství, se 
v rozhovoru v časopisu Respekt domnívá, že problém s kyberšikanou není tak velký, jak by se 

mohlo zdát na základě medializace. „Žáci se chtějí nejenom učitelům mstít nebo jim 

ubližovat, ale chtějí i rozrazit všeobsáhlou nudu vyučování, ukázat učitelům převahu 
v technologiích, které ovládají lépe než oni, a chtějí také prostě udělat něco, co je baví. 

Nemají moc možností ve škole udělat něco sami za sebe, vlastníma rukama a intelektem. 

Když budou učitelé reagovat zpřísněním trestů, nic nevyřeší," doplňuje (42). 

Selhání, jakým je fyzický útok, je sice ze strany učitele profesionálně nepřijatelné, ale může 

být pochopitelné, tvrdí odborník na dětskou psychologii z Filosofické fakulty UK Václav 

Mertin. 

Mezi návrhy Asociace pedagogů základního školství ČR se objevuje institut „dočasného 

Přerušení školní docházky". Měl by spočívat v tom, že když kantor vyčerpá všechny možnosti 

řešení problémů, mohl by zavolat rodičům a sdělit jim, ať si pro svoje dítě přijedou a zkusí 

vysvětlit základy slušnosti. A ať si ho nechají doma několik dnů. „Škola by měla mít 

2 Metodický pokyn к prevenci a řešení šikanování mezi žáky. [online], MŠMT c2006. [cit. 2009-03-01]. 
dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/pro-novinare/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-
rrie2Í-zaky?source=rss>. 

http://www.msmt.cz/pro-novinare/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-%e2%80%a8rrie2%c3%8d-zaky?source=rss
http://www.msmt.cz/pro-novinare/metodicky-pokyn-k-prevenci-a-reseni-sikanovani-%e2%80%a8rrie2%c3%8d-zaky?source=rss
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možnost v krajním případě i možnost odmítnout dítě dál vzdělávat. Prostě ho rodičům „vrátí", 

ať si pro něj najdou jinou školu nebo ať ho vzdělávají sami," pokračuje Štercl. „Hledáme 

prostě nástroje, jak přimět rodiče к větší spolupráci. Bez nich je totiž škola v lecčems 

bezmocná. Pohybuje se v jakémsi vákuu." (42) 
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6. Vlastní výzkumné šetření 

6.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem výzkumu je zmapování nejrůznějších vztahů mobilního telefonu к základním aspektům 

života dítěte. Výzkum zohledňuje aspekty psychologické, medicínské, sociologické, 

vzdelanostní, ekonomické aj. Hledá pozitiva a negativa mobilních telefonů. Zkoumá, jakou 

roli hraje mobilní telefon ve škole, u učitelů a žáků, zdali učitelé kreativně využívají mobilní 

telefon ve výuce. Dále zjišťuje, kde děti získávání informace к související problematice 

a zdali si uvědomují rizika, která vyplývají z používání těchto technologií. 

К výzkumnému šetření jsou formulovány následující hypotézy: 

H 1 Mobilní telefon vlastní všichni žáci. 

H 2 Žáci vnímají mobilní telefon jako důležitý prostředek komunikace s lidmi. 

H 3 Žáci nejčastěji používají mobilní telefon к posílání SMS, ale současně využívají i řadu 

dalších funkcí a služeb. 

H 4 Žáci se s fenoménem kyberšikany osobně nesetkali, ale slyšeli o něm. 

H 5 Žáci neposkytují osobní údaje, telefonní číslo a jiné kontakty cizím osobám a všichni 

byli před možnými riziky varováni. 

H 6 Více než polovina žáků si nedokáže představit život bez mobilního telefonu, celý den 

by se bez něj neobešli. 

И 7 Žáci pravidla stanovená školním řádem ohledně užívání mobilních telefonů znají, 

ale nedodržují. 

И 8 Všichni žáci již použili mobilní telefon jako nový způsob nápovědy, „taháku". 

И 9 Polovina rodičů dětem stanovuje pravidla užívání mobilních telefonů. 

^ Ю Mobilní telefon nebyl nikdy učiteli použit jako prostředek vyučování. 

^ 11 Učitelé jsou v používání mobilního telefonu pro žáky vzorem, vůbec ho v hodinách 

nepoužívají. 

^ 1 2 Více než polovina žáků se učí hospodařit s penězi při hrazení služeb za mobilní 

telefon. 
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6.2 Charakteristika a popis výběrového souboru 

Výzkum je cílený. Vzorek populace, na kterém je tento výzkum proveden, tvoří 

341 respondentů (186 dívek : 155 chlapcům) ve věku 11-15 let. Výzkum přihlíží к velikosti 

města, ze kterého respondenti pocházejí, а к pohlaví žáků. Tyto charakteristiky mohou být 

chápány jako determinanty určující vztah к mobilním telefonům. Jeden podsoubor tvořilo 

157 žáků v poměru 71 dívek : 86 chlapcům v malém městě Rožmitále pod Třemšínem 

s počtem 4 300 obyvatel. Druhý podsoubor tvořilo 184 žáků v poměru 115 dívek a 69 chlapců 

v hlavním městě Praha s počtem 1 200 000 obyvatel. 

Malé město Velké město Celkem 

Chlapci 86 69 155 

Dívky 71 115 186 

Celkem 157 184 341 

6.3 Sběr a zpracování údajů 

Sběr dat potřebný к získání poznatků byl realizován na základě explorativní metody. Použita 

byla technika anonymního dotazníku - písemná forma. Metoda umožnila oslovit větší počet 

respondentů během krátkého času a též získat velké množství dat. Doba pro vyplňování 

dotazníku nebyla striktně určena, předpokladem bylo 15-20 minut. 

V rámci hledání škol vhodných pro výzkum jsem objevila školu, kde mají specifický způsob 

zacházení s mobilními telefony. Škola pro vlastní výzkum nebyla použitelná, ale specifický 

způsob zacházení s mobilními telefony nabízel realizovat interview, které je ve vztahu 

k náplni práce zajímavé a vhodné - viz kapitola Interview. 

2 velkého výběru škol jsem nakonec zvolila dvě, které odpovídaly požadavkům výzkumu. Ke 

zpřesnění vlastní výzkumné strategie byl proveden předvýzkum. Realizace probíhala na 

malém souboru lidí, který měl základní rysy shodné se vzorkem, na němž byl realizován 
vlastní výzkum. Prováděn byl proto, abych zjistila, zda výzkumný nástroj funguje v daných 

Podmínkách a zda produkuje takové údaje, jaké se od něho očekávaly. Předvýzkumem jsem 

zjistila, že vytvořený dotazník je dlouhý a některé otázky nediferencují, a tak jsem je do 

dalšího dotazníku nezařadila. Závěrečnou verzi dotazníků jsem do obou škol osobně donesla. 

Celková administrace trvala 2 měsíce. Z konečného počtu sesbíraných dotazníků jsem 
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vyřadila nerelevantní, v nichž respondenti odpovídali nesmyslně či nevyplňovali. Použitý 

dotazník j e v příloze práce. К celkové přehlednosti výzkumu slouží tabulky a grafy, které 

zajišťují srozumitelné předložení dat a výsledků. Výsledky, které z výzkumu vyplynuly, jsou 

prezentovány v následujícím textu. 

H l Mobilní telefon vlastní všichni žáci (dotazník - viz otázka č. 1). 

Tabulka la) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % C) % 

Z 338 99,1 % 0 0 % 3 0,9 % 

£ - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Mám 

b) Nemám, nebudu mít. Uveď důvod 

c) Nemám, budu mít. Uveď důvod ... 

Graf к tabulce 1 a) v procentech 
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Tabulka lb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

а) 153 98,7 % 185 99,5 % 

b) 0 0,0 % 0 0,0 % 

с) 2 1,3% 1 0,5 % 

Tabulka lc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

а) 155 98,7 % 183 99,5 % 

b) 0 0,0 % 0 0,0 % 

с) 2 1,3% 1 0,5 % 
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Tabulka 1 d) Tabulka důvodů kategorie c) 

MM VM 

Dívka (12 let): Dostanu ho к 13. narozeninám 

Chlapec (11 let): Rozbil se mi, ale dostanu jiný. Chlapec (12 let): Rodiče mi ho nestačili pořídit. 

Mobilní telefon má a používá 99 % oslovených žáků ve věku 11-15 let. Na žádné ze škol 

nemají mobilní telefony všichni žáci. Ve zvolených kritériích pohlaví a velikost města nejsou 

významné statistické rozdíly. Respondenti, kteří uvedli kategorii c), doplnili důvod 

neuvedený v tabulce ld). Do dalšího vyhodnocování výzkumu nebyli zařazeni dva respodenti 

(dívka a chlapec 12 let). Nemají osobní zkušenost s mobilními telefony. Hypotéza se 

potvrdila. 

H 2 Žáci vnímají mobilní telefon jako důležitý prostředek komunikace s lidmi 

(dotazník - viz otázka č. 2). 

Tabulka 2a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % C) % d) % 

Z 34 8,3 % 71 17,4% 51 12,5 % 252 61,8% 

S - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) je to módní doplněk 

b) je to součást životního stylu 

c) mají ho ostatní spolužáci 

d) potřebuji komunikovat s lidmi 
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Graf к tabulce 2a) v procentech 

Tabulka 9b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 19 9,6 % 15 7,1 % 

b) 37 18,7 % 34 16,2 % 

c) 31 15,6% 20 9,5 % 

d) 111 56,1 % 141 67,2 % 

Tabulka 9c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 21 11,1 % 13 6,0 % 

b) 34 17,8% 37 17,0% 

c) 30 15,8 % 21 9,6 % 

d) 105 55,3 % 147 67,4 % 

Žáci považují mobilní telefon za důležitý prostředek umožňující komunikaci s lidmi (61,8 %) 
a jako součást životního stylu (17,4 %). Hodnota 12,5 % u kategorie c) může vypovídat 
0 tom, že žáci mobilní telefony mají, aby byli "in", ale nepotřebují je. Zajímavá je též 

kategorie a), kde jsem nepředpokládala odpovědi. Pro větší procento chlapců než dívek je 

mobilní telefon módním doplňkem. Více potřebují komunikovat dívky než chlapci a chlapci 
sPíše chápou mobilní telefon jako součást životního stylu než dívky. Chlapci považují mobilní 

telefon jako prostředek, který musejí mít, protože ho mají ostatní spolužáci (15,6 %). 

V malém městě jsou kategorie a), b), c) významnější než ve velkém městě. Do 
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vyhodnocování nebyli zařazeni 2 respondenti, nemají zkušenost s mobilními telefony. 

Hypotéza se potvrdila. 

H 3 Žáci nejčastěji používají mobilní telefon к posílání SMS, ale současně využívají 

i řadu dalších funkcí a služeb (dotazník - viz otázka č. 3). 

Tabulka 3a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % C) % d) % 

Z 77 7,8 % 275 27,7 % 26 2,6 % 101 10,2 % 

Kategorie e) % f) % g) % h) % 

Z 251 25,3 % 108 10,9 % 74 7,4 % 1 0,1 % 

Kategorie ch) % i) % j) % 

Z 6 0,6 % 32 3,2 % 42 4,2 % 

Z - počet odpovědí 

Kategorie: 
a) Hry 

b) Telefonování 

c) Kalkulačka 

d) Budík 

e) SMS 

f) Poslech hudby 

g) Hodiny/datum 

h) MMS 

i) WAP 

j) Fotografování 

k) Bluetooth 

Graf к tabulce 3 a) v procentech 
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Tabulka 3b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 59 12,9 % 18 3,4 % 

b) 128 28,1 % 147 27,4 % 

c) 12 2,6 % 14 2,6 % 

d) 64 11,9% 37 8,1 % 

e) 148 27,6 % 103 22,6 % 

f) 54 10,0 % 54 11,8 % 

g) 49 9,1 % 25 5,5 % 

h) 1 0,2 % 0 0,0 % 

ch) 3 0,5 % 3 0,7 % 

i) 22 4,1 % 10 2,2 % 

j) 17 3,2 % 25 5,5 % 

Tabulka 3c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 40 8,7 % 37 7,0 % 

b) 113 24,5 % 162 30,5 % 

c) 8 1,7 % 18 3,4 % 

d) 49 10,6% 52 9,8 % 

e) 110 23,8 % 141 26,6 % 

f) 67 14,5 % 41 7,7 % 

g) 23 5,0 % 51 9,6 % 

h) 0 0,0 % 1 0,2 % 

ch) 6 1,3 % 0 0,0 % 

i) 18 3,9 % 14 2,6 % 

j) 28 6,0 % 14 2,6 % 

Mezi nejčastější způsoby využití mobilního telefonu žáky patří telefonování, SMS, poslech 

hudby a budík. Ostatní kategorie jsou zastoupeny v minimálních hodnotách. Významnější 

hodnota z hlediska pohlaví je v kategorii a), jinak jsou hodnoty vyrovnané. Chlapci (12,9 %) 

jsou hravější než dívky (3,4 %). Více se telefonuje a posílá SMS ve velkém městě a naopak 
více hudby se poslouchá v malém městě. Kategorie j) je bližší dětem v malém městě. Do 

vyhodnocování nebyli zařazeni 2 respondenti, kteří nemají s mobilními telefony zkušenost. 

Hypotéza se nepotvrdila. 



55 

H 4 Žáci se s fenoménem kyberšikany osobně nesetkali, ale slyšeli o něm (dotazník 

viz otázka č. 4,16). 

Otázka 4 

Tabulka 4a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

Z 49 14,5 % 290 85,5 % 

Z - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Ano 

b) Ne 

Graf к tabulce 4a) v procentech 

z 

a) b) 

Tabulka 4b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 8 5,2 % 6 3,2 % 

b) 146 94,8 % 179 96,8 % 

Tabulka 4c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 8 5,1 % 6 3,3 % 

b) 148 94,9 % 177 96,7 % 
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Otázka 16 

Tabulka 4aa) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

Z 159 46,6 % 182 53,4 % 

E - počet odpovědí 

Kategorie: 
a) Ano. Kde jsi o tom slyšel/a? 

b) Ne 

Graf к tabulce 4aa) v procentech 

54,0% 
52,0% 
50,0% 
48,0% 
46,0% 
44,0% 
42,0% 

Tabulka 4bb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 99 63,9 % 60 32,3 % 

b) 56 36,1 % 126 67,7 % 

Tabulka 4cc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 92 58,6 % 67 36,4 % 

b) 65 41,4 % 117 63,6 % 
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Tabulka 4dd) Tabulka odpovědí kategorie a) 

Kategorie 

Ano 

Média (TV, tisk, internet, rozhlas) 

Ano 

Škola 

Ano Kamarádi Ano 

Vlastní zkušenost (mě i já) 

Ano 

Rodina 

Většina respondentů uvedla, že nebyla kyberšikanována (85,5 %). Ve zbylých procentech 

(14,5 %) se více chlapců z malého města než dívek stalo obětí kyberšikany. V polovině 

případů žáci odpovídali, že slyšeli i neslyšeli o tom, že by někdo kyberšikanoval jiné. Více 

však o jevu slyšeli chlapci (63 %). V malém městě se informace šíří rychleji, 

58,6 % respondentů slyšelo o tom, že by někdo kyberšikanoval druhé. Nejčastější odpovědi 

ke kategorii a) uvádí tabulka 4dd). V této tabulce je zachycena reálnost jevu v odpovědi 

„vlastní zkušenost (mě i já)". Z vyhodnocování byli vyřazeni ti, kteří nemají s mobilními 

telefony zkušenost. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 5 Žáci neposkytují osobní údaje, telefonní číslo a jiné kontakty cizím osobám 

a všichni byli před možnými riziky varováni (dotazník viz otázka č. 5,17). 

Otázka 5 

Tabulka 5a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie , a) % b) % 

Z 63 18,6% 276 81,4% 

Z - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Ano 

b) Ne 
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Graf к tabulce 5a) v procentech 

r - t n p p r 
• z 

b) 

Tabulka 5b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 34 22,1 % 29 15,7% 

b) 120 77,9 % 156 84,3 % 

Tabulka 5c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 32 20,5 % 31 16,9% 

b) 124 79,5 % 152 83,1 % 

Otázka 17 

Tabulka 5aa) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % c) % d) % 

Z 106 18,1 % 243 41,5% 40 6,8 % 149 25,4 % 

Kategorie e) % 

Z 48 8,2 % 

£ - počet odpovědí 
Kategorie: 

a) škola 
b) rodina 
c) kamarádi 
d) média (televize, tisk aj.) 
e) nikdo mě nevaroval 
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Graf к tabulce 5aa) v procentech 

z 
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Tabulka 5bb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 46 18,7% 60 17,6% 

b) 99 40,2 % 144 42,3 % 

c) 15 6,1 % 25 7,4 % 

d) 60 24,4 % 89 26,2 % 

e) 26 10,6% 22 6,5 % 

Tabulka 5cc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 61 22,8 % 45 14,2 % 

b) 102 38,0 % 141 44,3 % 

c) 23 8,6 % 17 5,3 % 

d) 53 19,8% 96 30,2 % 

e) 29 10,8% 19 6,0 % 

Žáci neposkytují osobní údaje cizím osobám (81,4 %). Zbylé procento (18,6 %) představuje 

skupinu, na kterou lze a mělo by se působit. Dívky jsou opatrnější než chlapci v poskytování 

osobních údajů. Více chlapců z malého města hazarduje s osobními údaji. Nejčastěji jsou žáci 

varováni před nebezpečím rodiči a médii (televize, tisk aj.). Zastoupení médií je vyšší ve 

velkém městě. Škola se podílí na informovanosti pouze 18,1 %. Kategorie e) "nikdo mě 

nevaroval" (8,2 %), je zastoupena více chlapci než dívkami více v malém než velkém městě. 

Vyplývá z ní, že žáci o možných nebezpečích neví a mohou se stát obětmi. Ostatní hodnoty 
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z hlediska pohlaví jsou nevýznamné, vyrovnané. Z vyhodnocování byli vyřazeni respondenti, 

kteří nemají zkušenost s mobilními telefony. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 6 Více než polovina žáků si nedokáže představit život bez mobilního telefonu a celý 

den by bez něj nevydrželi dotazník - viz otázka č. 8, 9). 

Otázka 8 

Tabulka 6a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

I 150 44,2 % 189 55,8 % 
S - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Ano 

b) Ne 

Graf к tabulce 6a) v procentech 

z 
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Tabulka 6b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 74 48,1 % 76 41,1 % 

b) 80 51,9 % 109 58,9 % 

Tabulka 6c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) ( 50 32,1 % 100 54,6 % 

b) 106 67,9 % 83 45,4 % 
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Otázka 16 

Tabulka 4aa) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % c) % d) % 

Z 120 35,4 % 118 35% 50 14,8 % 51 15% 

Z - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) do 10 minut 

b) 11 - 30 minut 

c) 31 - 60 minut 

d) celý den 

Graf к tabulce 6aa) v procentech 

• z 

Tabulka 6bb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 61 39,6 % 59 31,9% 

b) 44 28,6 % 74 40,0 % 

c) 22 14,3 % 28 15,1 % 

d) 27 17,5% 24 13,0% 

Tabulka 6cc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 52 33,3 % 68 37,2 % 

b) 44 28,2 % 74 40,4 % 

c) 26 16,7 % 24 13,1 % 

d) 34 21,8 % 17 9,3 % 
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Téměř 56 % dotázaných odpovědělo, že by si život bez mobilního telefonu nedokázalo 

představit, a to více dívek než chlapců. V porovnání měst by bez mobilního telefonu 

nevydrželo skoro 68 % žáků z malého města. Otázka života bez mobilního telefonu se jeví 

jako základní životní potřeba. V porovnání času věnovanému mobilnímu telefonu se objevily 

překvapivé výsledky. Žáci, přestože by bez mobilního telefonu nevydrželi, mu věnují pouze 

od 10 do maximálně 30 minut denně. Těch, kteří používají mobilní telefon celý den, je 15 %, 

a to více chlapci než dívky z malého města. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 7 Žáci pravidla stanovená školním řádem ohledně užívání mobilních telefonů znají, 

ale nedodržují (dotazník - viz otázka č. 7,12,13). 

Otázka 12 

Tabulka 7a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

Z 321 94,1 % 20 5,9 % 

E - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Ano 

b) Ne 

Graf к tabulce 7a) v procentech 

Tabulka 7b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie j Chlapci % Dívky % 

a) ; 147 94,8 % 174 93,5 % 

b) 8 5,2 % 12 6,5 % 
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Tabulka 7c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 146 93,0 % 175 95,1 % 

b) 11 7,0 % 9 4,9 % 

Otázka 13 

Tabulka 7aa) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

I 5 1,5% 336 98,5 % 

S - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) Ano 

b) Ne 

Graf к tabulce 7aa) v procentech 
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Tabulka 7bb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 4 2,6 % 1 0,5 % 

b) 151 97,4 % 185 99,5 % 

Tabulka 7cc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 4 2,5 % 1 0,5 % 

b) 153 97,5 % 183 99,5 % 
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Otázka 16 

Tabulka 4 a a ) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % C) % d) % 

I 39 7,9 % 88 17,8 % 74 14,9 % 235 47,6 % 

Kategorie e) % f) % g) % h) % 

I 9 1,8 % 16 3,2 % 13 2,6 % 21 4,2 % 

S - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) nenosím MT do školy 

b) mám vypnutý MT 

c) posílám SMS 

d) mám ztlumené vyzvánění 

e) natáčím videa 

f) fotografuji 

g) přijímám hovory 

h) mám MT plně zapnutý, nevadí, když při vyučování zazvoní 

Graf к tabulce 7aaa) v procentech 
i 
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Tabulka 7bbb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 28 12,4% 11 4,1 % 

b) 33 14,7% 55 20,4 % 

c) 34 15,1 % 40 14,8 % 

d) 98 43,6 % 137 50,7 % 

e) 6 2,7 % 3 1,1 % 

f) 4 1,8% 12 4,5 % 

g) 10 4,4 % 3 1,1 % 

h) 12 5,3 % 9 3,3 % 

Tabulka 7ccc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 36 15,5% 3 1,1 % 

b) 35 15,0% 53 20,2 % 

c) 37 15,9% 37 14,1 % 

d) 96 41,2% 139 53,0 % 

e) 5 2,1 % 4 1,5% 

f) 10 4,3 % 6 2,3 % 

g) 6 2,6 % 7 2,8 % 

h) 8 3,4 % 13 5 % 

Žáci znají pravidla užívání mobilního telefonu ve škole, ale nerespektují je. Správně dle 

školního řádu škol uvedli pravidla používání mobilních telefonů ve škole - nesmí používat 

mobilní telefony ve vyučování, ale mohou v době přestávek. Nejvíce respondentů uvedlo, že 

má při vyučování ztlumené vyzvánění (téměř 50 %), a to více dívek než chlapců, či že má 

vypnutý telefon. Téměř 8 % dotazovaných nenosí mobilní telefon do školy a 4 % uvedla 

možnost h), mají mobilní telefon plně zapnutý, nevadí, když při vyučování zazvoní; v obou 

případech převažují odpovědi chlapců. Více žáků v malém městě nenosí mobilní telefon do 

školy. Více žáků ve velkém městě má ztlumené vyzvánění oproti vypnutému telefonu. Přesně 

formulovaná pravidla vztahující se к používání mobilních telefonů ve zkoumaných školách 

jsou uvedena v příloze práce. Hypotéza se potvrdila. 
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H 8 Všichni žáci již použili mobilní telefon jako nový způsob nápovědy, „taháku" 

(dotazník - viz otázka č. 6). 

Otázka 6 

Tabulka 8a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

Z 53 15,6 % 286 84,4 % 

S - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) ano. Jak? 

b) ne. Proč? 

Graf к tabulce 8a) v procentech 

• z 

Tabulka 8b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 23 14,9 % 30 16,2 % 

b) 131 85,1 % 155 83,8 % 

Tabulka 8c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 30 19,2% 23 12,6 % 

b) 126 80,8 % 160 87,4 % 
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Tabulka 8d) Tabulka odpovědí pro jednotlivé kategorie 

Kategorie Kategorie 

Kalkulačka M + Fy Mám vypnutý MT 

Odpoveď v SMS - uložená Jiné "taháky" 

Bluetooth Fy Nepodvádím 

Infraport Riziková činnost 

Odpověď v SMS - zaslaná Nenapadlo mě to 

Ano Internet Ne Nesmí se to 

Vzorce Fy Lennost 

Pouštění ze sluchátek Hlasitost tlačítek 

Obavy z 5, zabavení, napomenutí 

Ztráta kreditu 

Ztráta času 

Pouze téměř 16 % žáků využilo mobilního telefonu jako nápovědy ve škole. Způsoby jsou 

uvedeny v tabulce 8d) a zároveň v té samé tabulce jsou uvedeny důvody, proč žáci tento 

způsob nápovědy nepoužívají. Objevují se důvody ekonomické, osobností, etické, 

technické aj. až к neuvědomění si možnosti použití mobilního telefonu jako nápovědy. 

Z hlediska pohlaví nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. V malém městě byla 

nápověda použita častěji. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 9 Polovina rodičů dětem stanovuje pravidla užívání mobilních telefonů 

(dotazník - viz otázka č. 10). 

Tabulka 9a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

I 79 23,3 % 260 76,7 % 

S - počet odpovědí 

Ano. Jaká? 

Ne 

Kategorie: 

a) 
b) 



68 

Graf к tabulce 9a) v procentech 
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Tabulka 9b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 26 16,9% 53 28,6 % 

b) 128 83,1 % 132 71,4% 

Tabulka 9c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 23 14,7 % 56 30,6 % 

b) 133 85,3 % 127 69,4 % 

Tabulka 9d) Tabulka odpovědí pro jednotlivé kategorie 

Kategorie 

Ano 

V noci vypínat 

Ano 

Blokace internetu 

Ano 

Nerozbít 

Ano 

Šetřit kredit, nepřekročit limit 

Ano 

Nevolat na cizí čísla 

Ano Nedávat čísla cizím lidem Ano 

Nestahovat hry z internetu 

Ano 

Nehrát hry 

Ano 

Nic sprostého 

Ano 

Nevypínat 

Ano 

Nepoužívat ve škole 



69 

Většině žáků rodiče nestanovují žádná pravidla užívání mobilního telefonu (76,6 %), a to více 

u chlapců než dívek v malém městě. Mezi odpovědmi v tabulce 9d) se objevují pravidla 

převážně týkající se bezpečnostní, ekonomické stránky věci aj. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 10 Mobilní telefon nebyl nikdy učiteli použit jako prostředek vyučování (dotazník -

viz otázka č. 14). 

Tabulka 10a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % 

I 42 12,3% 299 87,7 % 

I - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) ano. V jakém a jak? 

b) ne 

Graf к tabulce 10a) v procentech 

• i 

Tabulka 1 Ob) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 21 13,5% 21 11,3% 

b) 134 86,5 % 165 88,7 % 

Tabulka 10c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 17 10,8% 25 13,6% 

b) 140 89,2 % 159 86,4 % 
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Tabulka 1 Od) Tabulka odpovědí na kategorii a) 

Kategorie 

Ano 

Fy - kalkulačka, stopky; vážení 

MT 

Ano 

Aj 

Ano 
Čj - postup psaní SMS (DMS) 

Ano 
M - kalkulačka, stopky 

Ano 

Vv - předloha kreslení 

Ano 

Dě 

Ano 

Ze - čas pásma 

Většinou učitelé nevyužívají mobilního telefonu ve vyučování. Z hlediska pohlaví a velikosti 

města nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly. Tabulka lOd) ukazuje současné využití 

mobilího telefonu ve vyučování. Převážně jde o předměty jako matematika, fyzika, kde se 

používá kalkulačka nebo stopky. Hypotéza se nepotvrdila. 

H 1 1 Učitelé jsou v používání mobilního telefonu pro žáky vzorem, vůbec ho 

v hodinách nepoužívají (dotazník - viz otázka č. 15). 

Tabulka 1 la) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % b) % c) % 

I 50 14,7 % 49 14,0 % 242 70,9 % 

£ - počet odpovědí 

Kategorie: 

a) nepoužívají 

b) používají 

c) používají výjimečně (neodkladné hovory aj.) 

Graf к tabulce 1 la) v procentech 
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Tabulka 1 lb) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 28 18,1 % 22 11,8% 

b) 21 13,5% 28 15,1 % 

c) 106 68,4 % 136 73,1 % 

Tabulka 1 lc) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 39 24,9 % 11 6,0 % 

b) 14 8,9 % 35 19,0% 

c) 104 66,2 % 138 75,0 % 

Téměř 71 % žáků uvedlo, že učitelé ve vyučovacích hodinách používají výjimečně mobilní 

telefony. Celých 14 % žáků napsalo, že je běžně používají. Schovívavější к učitelům jsou 

chlapci než dívky, kteří v 18 % uvedli, že učitelé mobilní telefony nepoužívají. Dívky více 

než chlapci uvádějí, že učitelé používají mobilní telefony výjimečně. Více je nepoužívají 

v malém městě a používají nebo používají výjimečně ve velkém městě. Hypotéza se 

nepotvrdila. 

H 12 Více než polovina žáků se učí hospodařit s penězi při hrazení služeb za mobilní 

telefon (dotazník - viz otázka č. 11). 

Tabulka 12a) Tabulka absolutních četností s procenty pro jednotlivé kategorie 

Kategorie a) % I b) % I o % 

243 69,0 % 31 9,2 % 74 21,8 % 
2 - počet odpovědí 

Kategorie: 
a) rodiče 
b) já sám/a z kapesného 
c) rodiče a já sám/a, když utratím kredit dříve 
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Graf к tabulce 12a) v procentech 

Tabulka 12b) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: POHLAVÍ 

Kategorie Chlapci % Dívky % 

a) 105 68,2 % 129 69,7 % 
b) 12 7,8 % 19 10,3% 
0 37 24,0 % 37 20,0 % 

Tabulka 12c) Tabulka absolutních četností s procenty - kritérium: VELIKOST MĚSTA 

Kategorie MM % VM % 

a) 104 66,7 % 130 71,0% 
b) 13 8,3 % 18 9,8 % 
c) 39 25,0 % 35 19,2% 

Účty za mobilní služby hradí rodiče a částečně se začínají podílet i žáci. Vice dívek než 

chlapců si hradí mobilní služby z kapesného. Z hlediska velikosti města nebyly nalezeny 

rozdíly. Hypotéza se nepotvrdila. 

6.4 Interpretace výsledků 

V současné době má mobilní telefon 99 % žáků. Dalo by se říci, že ho zanedlouho budou mít 

zcela všichni. Doplňující odpovědi to jednoznačně prokazují. U zbývajícího 1 % 

neobsahovala žádná odpověď důvod, že si rodiče nepřejí, aby jejich děti měly mobilní 

telefony, či že je to nákladné nebo zdraví škodlivé. Šlo buď o dočasnou nefunkčnost, anebo 

o nej bližší možnou příležitost, že jim ho rodiče také brzy koupí. 

Je to fenomén, který zasáhl všechny bez rozdílu. Nejvíce je používán к telefonování, SMS, 

poslechu hudby a hojně je využívána například i funkce budík. Kam bude vývoj pokračovat? 

Budou mít žáci více přístrojů anebo se budou přístroje ve svých funkcích zdokonalovat? 
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Budeme nejen telefonovat, fotografovat, přehrávat hudbu aj., ale budeme mít к dispozici 

i řadu dalších užitečných služeb a funkcí? To jsou otázky budoucnosti... 

Žáci si více jak v polovině případů nedokážou představit život bez mobilního telefonu 

a vnímají ho jako prostředek komunikace s lidmi a jako součást životního stylu. Mají potřebu 

využívat každou volnou minutu, kterou mají к dispozici, aby kontaktovali osoby na druhé 

straně. Je pro ně základní životní potřebou? Proč si život bez něj nedokážou představit? 

Usnadňuje jim činnosti či po něm touží kvůli potřebě komunikovat? Proč si zvolili tento 

způsob komunikace oproti komunikaci „face of face"? Je pro ně jednodušší a rychlejší? 

Neochuzuje je ale o další aspekty komunikace, které nevnímají? Jsou neustále s někým ve 

spojení a tak se utvrzují, že nejsou sami? Žáci potřebují být výjimeční a „in" (dnes mohou být 

„in" dokonce všichni) a mobilní telefon jim to umožňuje. Je otázkou, jestli přístroj opravdu 

potřebují. Věnují mu z celého dne minimum času, pouze od 10 do 30 minut. Minimálně je 

těch, kteří používají mobilní telefon celý den. Bylo by zajímavé zabývat se způsoby trávení 

času a ve vztahu к tomuto jevu sledovat vztah к době užívání mobilního telefonu. Třeba by se 

nějaké souvislosti objevily. Například, že žáci, kteří mají více volnočasových aktivit, méně 

používají mobilní telefon. 

Kyberšikana je problém současnosti, který řeší převážně učitelé a o kterém se hodně hovoří 

hlavně v médiích a ve škole. Média jsou prostředky transferu informací a to se potvrdilo i zde. 

Žáci znají pravidla užívání mobilních telefonů ve škole stanovená školním řádem, ale 

nerespektují je. Příčinou může být pedagogovo vedení hodin (nuda vítězí nad zájmem) anebo 

jeho autorita. O autoritě může vypovídat četnost odpovědi, kde je řečeno, že mobilní telefon 

někteří žáci nechávají plně zapnutý a že nevadí, když v průběhu hodiny zazvoní. Zajímavá je 

otázka, proč žáci mají mobilní telefony, když je nenosí do školy? К čemu jim jsou? Při cestě 

do školy se předpokládá, že se může něco stát a mobilní telefon může být právě tou první 

pomocí anebo právě třeba užitečnou školní pomůckou. V realizovaném interview, popsaném 

v následující kapitole, se ukázalo, že do školy mobilní telefony nosí ti, kteří nejsou místní, 

a předpokládá se, že by mohla nastat nějaká krizová situace (ujel autobus aj.). 

Žáci mají v hodinách převážně ztlumené vyzvánění. Jedním z návrhů by mohlo být, aby 

mobilní telefony byly v průběhu hodiny vypnuté. Kdo by chtěl přístroj stále zapínat 

a vypínat? Rodiče v tomto ohledu nemusí mít strach, že by se žákům něco stalo, protože jsou 
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ve škole a dozor nad nimi mají učitelé. Dříve žáci mobilní telefony vůbec neměli a rodiče to 

překonali. 

Mobilní telefon jako pomůcka umožňující napovídání je zatím ve fázích počátku. Někteří žáci 

již přístroje všemožně kreativně „zneužívají" a využívají, ale jsou to spíše výjimky. 

0 nevyužívání vypovídají odpovědi týkající se osobnostních postojů, ale též nedokonalost 

technického vybavení, ekonomické stránky a v neposlední řadě obavy například z pětky, na 

kterou by mohli negativně reagovat rodiče. Vzhledem к nerozšířenosti používání se objevily 

1 odpovědi, že to žáky nenapadlo. Nejčastěji je žáky využíván jako kalkulačka v matematice 

či fyzice. 

Učitelé nepříliš často využívají mobilní telfony. Příčinou může být neuvědomění si, že ho 

aktivně mohou zapojit do výuky, nebo neví, jak by ho zapojili, protože nejsou dost kreativní, 

ale také nemají к dispozici žádné metodiky, které by se tématiky týkaly. Pokud je učiteli 

využíván, tak především v předmětech, jako je matematika, fyzika, jazyky, kde se používá 

jako kalkulačka, stopky či slovník. 

Učitelé nejsou v používání mobilního telefonu pro žáky dobrým příkladem. Žáci 

v odpovědích uvádějí, že učitelé ve vyučovacích hodinách používají výjimečně mobilní 

telefony, ale nezanedbatelné množství také napsalo, že je používají běžně. Dodržovat pravidla 

by měly obě strany. 

Žáci ve většině případů znají rizika poskytování osobních údajů cizím lidem. Stále zůstává 

malé procento žáků, na které je třeba působit. Představují skupinu, která se kvůli nedostatku 

informací může stát obětí. Zejména pro učitele je to výzva, aby seznámili žáky s možnými 

riziky, protože jestliže do této chvíle tak neučinili rodiče, tak už asi neučiní. 

Většina rodičů nestanovuje dětem žádná pravidla užívání mobilního telefonu. Pokud jsou 

stanovena, týkají se bezpečnostní, ekonomické stránky věci. Malé procento rodičů klade 

důraz na to, aby jejich děti nepoužívaly mobilní telefon ve škole. Na hrazení služeb se podílejí 

převážně rodiče, ale částěčně se začínají podílet i žáci. Je to jeden z možných způsobů, jak se 

naučit hospodařit s penězi. Například si uvědomí, že během několika minut mohou 

protelefonovat celé své kapesné. 
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6.5 Interview 

V této kapitole je popsán specifický způsob nakládání s mobilními telefony ve škole, který 

byl objeven při hledání školy vhodné pro výzkum. Na základě zjištění jsem realizovala 

interview s ředitelem školy a další kompetentní osobou o vztahu к mobilním telefonům 

a o zacházení s nimi v prostředí školy. V níže uvedené tabulce je výňatek ze školního řádu 

školy vztahující se к mobilním telefonům a realizované interview. 

Ve školním řádu školy je napsáno: 

V době vyučování a o přestávkách mezi vyučovacími hodinami je zakázáno používat mobilní telefon. Pokud 

žák přijde do školy s mobilním telefonem, odloží jej ve vrátnici školy a po ukončení vyučování si jej 

vyzvedne. Při odložení mu bude vydáno potvrzení, na jehož základě bude uschovaný přístroj vydán. Ve 

výjimečných případech může žák použít mobilní telefon v době polední přestávky a po jejím ukončení jej opět 

uložit ve vrátnici školy. Výjimky к tomuto opatření povoluje ředitel školy na základě odůvodněné žádosti 

zákonného zástupce dítěte (vážné zdravotní postižení atd.). Vzhledem ke složitému zajištění ochrany majetku 

je vhodné mobilní telefon do školy nenosit. 

Zajímaly mě podrobnější informace, které uvádím níže: 

Porušil některý z Žáků nařízení, že musí odevzdat mobilní telefon ve vrátnici školy a nechal 

si ho u sebe? Pokud ano, jak jste situaci řešili (kontaktovali jste rodiče)? 

Odpověď: Jestliže je zjištěno, že žák má u sebe telefon, odevzdá jej vyučujícímu. Ten jej 

předává zástupci ředitele a současně zapíše tuto skutečnost žákovi do žákovské knížky. 

Přístroj si musí vyzvednout zákonný zástupce osobně. 

Apelují rodiče žáků na to, aby byly mobilní telefony používány ve škole, a jaké uvádějí 

důvody? 

Odpověď: Ano, ale zcela výjimečně, naprosto ojediněle. Za 8 let od platnosti nařízení pouze 

jedna matka vyžadovala trvalé spojení se synem. Odůvodnění nebylo opodstatněné a nebylo jí 

vyhověno. Zcela jiná je situace, jestliže se jedná o dítě handicapované, po úraze apod., tam se 

rodič bez problémů domlouvá s třídním učitelem a ředitel situaci už neřeší. 

Jaký je náhradní zdroj, kam se obrátit, když nemohou použít mobilní telefon a maji nějaký 

problém? 

Odpověď: Žáci se mohou spojit se svými rodiči kdykoliv v průběhu dne (a také to mnohdy 

dělají) prostřednictvím služebního telefonu z vrátnice školy. Měli jsme též automat na mince, 
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ale ten se neosvědčil. Není mi znám žádný případ, kdy by došlo к prodlení nebo dokonce 

odmítnutí. Naopak, je-li dítě v nouzi, sami rodičům voláme, v případě, že se dítě nemůže 

dovolat, opakovaně rodičům vyzváníme. 

Používají učitelé mobilní telefony při vyučování? 

Odpověď: Učitelé používají mobilní telefony v hodinách ve zcela výjimečných, neodkladných 

záležitostech (např. mají doma nemocného člena rodiny, očekávají neodkladnou zprávu 

apod.), nikdy к vyřizování osobních záležitostí. 

Došlo někdy ke ztrátě mobilního telefonu ve škole, jak se postupovalo? 

Odpověď: Ano, došlo ke ztrátě, ale pokud vím pouze ve dvou případech. I proto, že je 

mobilní telefon ve škole zakázán, není naší povinností ztrátu vyšetřovat. Naopak žákovi, který 

měl ve škole mobilní telefon tajně, udělujeme napomenutí třídního učitele. Jiná situace 

nastává, jestliže máme důvodné podezření, kdo věc zcizil. Pak věc šetříme jako zcizení 

jakékoliv jiné cizí věci. V ostatních případech (pokud vím, byly za 8 let pouze dva) je 

odkazujeme na Policii ČR. 

Dotazníkem jste zjišťovali, jak se žáci staví ke skutečnosti, že ve škole nemohou používat 

mobilní telefony. Jaké byly výsledky? 

Odpověď: Provedli jsme dotazníkové šetření u žáků 4.-9. ročníků. Negativní odpovědi se 

objevovaly ve vyšších ročnících. Vyhodnocování probíhá na základě sčítání anonymních 

hlasů. 

Udělal jste tehdy velmi dobrý krok, který zamezil mnoha problémových situacím. Kdy vás 

napadla myšlenka realizovat opatření týkající se mobilních telefonii? 

Tento systém funguje na škole již od roku 2000, kdy se mobilní telefony začaly postupně 

rozmáhat. Zaslal jsem rodičům žáků orientační anketu, kde jsem zjišťoval zpětné vazby ke 

škole obecně a též vazby vztahující se na mobilní telefony. Vyhodnocení v elektronické 

podobě již asi nenajdu, ale rozhodně si vzpomínám, že více než 75 % rodičů označilo 

odpověď a), popř. b), počet rodičů, kteří označili odpověď d) a e), byl statisticky 

nevýznamný. I kdyby byla reakce rodičů ve většině případů negativní, postupoval bych stejně 

a mobilní telefony školním řádem zakázal. To, že většina rodičů byla stejného názoru jako já, 

moje rozhodnutí jen usnadnilo. To ale není pro současnou formulaci ve školním řádu 

rozhodující. Bylo to pro mne důležité na startu, tedy v době, kdy se tvořila nová pravidla hry 
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pro školní řád. V dalším období, tedy od platnosti nového školského zákona, tedy od 1. 1. 

2005, je tento řád projednáván a schvalován školskou radou a jsou rozhodující její usnesení. 

V ní jsou tripartitně zastoupeni zástupci rodičů, zřizovatele a pedagogů. К příslušnému 

odstavci nebyly nikdy námitky a k jeho formulaci nebyly vzneseny z pléna rodičů žádné 

připomínky. 

Výňatek z ankety:23 

V poslední době se objevuje problém mobilních telefonů ve škole. Vysvětlení, že dítě potřebuje mít 

nepřetržitou možnost být v telefonickém kontaktu s rodiči, neobstojí. Ve školní hale je veřejně přístupný 

telefonní přístroj na mince, na žádost rodičů je dítě okamžitě spojeno služebním telefonem. Jako dispečink zpráv 

funguje také vrátnice školy. Mladí lidé by se měli učit komunikovat mezi sebou osobně, než posíláním zpráv, 

mnohdy bezduchých. Navíc se věnují této činnosti o přestávkách, namísto klidného přesunu do pracoven a 

přípravě na vyučování. Zanedbatelné z hlediska výchovy není ani zbytečné plýtvání penězi. O správnosti zákazu 

používání mobilu při hodinách není pochyb. Ředitel školy připravuje opatření, kdy žáci, kteří přijdou do školy 

s mobilním telefonem, si jej uschovají ve vrátnici a vyzvednou po ukončení vyučování. Označením písmen a), b) 

vyjádříte svůj souhlas, písmen d), e) nesouhlas s tímto řešením. 

a) b) c) d) e) f) 

Na jakém principu funguje příjem - výdej aid. mobilních telefonů ve vrátnici školy? 

Odpověď: Na otázky tohoto typu se zeptejte paní vrátné - viz níže. Já to nevím a nezjišťuji. 

Řeším pouze situace, kdy nastává problém. Dosud nenastal. 

Kolik žáků využívá možnosti uložení přístroje ve vrátnici školy? 

Odpověď: Do vrátnice školy ukládá mobilní telefon asi 20 žáků. Většinou se jedná o děti, 

které nejsou místní a do školy dojíždějí. 

Co je vydáváno žákovi jako náhrada za mobilní telefon? 

Odpověď: Žák při předání i vyzvednutí mobilního telefonu podepisuje potvrzení, kde je 

uvedeno jméno, třída, značka mobilního telefonu (barva aj.), čas vložení a vyzvednutí 

přístroje. Přístroje jsou opatřeny nálepkami se jmény. 

Jak zajistíte skutečnost, kdy žák bude tvrdit, že se z jeho mobilního telefonu telefonovalo? 

Odpověď: Nic takového se nestalo. Přístroje jsou v době uschování vypnuté. 

23 Jde o doslovnou citaci ankety, proto chyby v interpunkci nejsou opraveny. 
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Ve školním řádu máte uvedeno, že žáci mají možnost vyzvednout si mobilní telefon 

o polední přestávce. Využívají toho? 

Odpověď: Ano, asi polovina žáků této možnosti využívá. 

Vzniká zmatek při vydávání mobilních telefonů po skončení vyučování? 

Odpověď: Dnes již zmatek nevzniká. Žáky dnes již znám a přibližně vím, který žák vlastní 

jaký telefon. Přiznávám, že dříve to bylo trochu problematické, když se vytvořila řada dětí 

a musela jsem vyplňovat potvrzení. Systém se postupem času zdokonalil. Dnes máme 

samolepky se jmény aj. 

Kam přístroje ukládáte? Nemohou se poškodit? 

Odpověď: Ukládám je do plastového košíčku. Žáci je mají většinou v nejrůznější ch 

ochranných obalech. 

Uvedený způsob zacházení s mobilními telefony ve škole může být inspirativní. Osobně si 

nedokážu představit, jak by se situace řešila ve škole, kde by odevzávalo mobilní telefon 

několik stovek žáků. Uvedený způsob je dobrým řešení pro školu s minimálním počtem 

mobilních telefonů. Ve velké škole při tomto způsobu by podle mého názoru vznikl zmatek 

a bylo by to časově a organizačně náročné. Vzniká otázka, jestli dnes při stanovování pravidel 

může ředitel školy žákům přikázat, aby mobilní telefony tímto způsobem ukládali. Dalším 

předmětem úvah může být otázka, zda existuje nějaké zlepšení výše uvedeného opatření. 

Zásadní v tomto případě je také skutečnost, jestli žáci opravdu odevzdávají přístoje, anebo je 

mají potají v aktovkách. 
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7. Doporučení pro pedagogickou praxi 

Nikoliv mobilní telefon sám o sobě, ale způsoby jeho využívání, obsah sdělovaných informací 

a záměry komunikace se stávají problémem kultury médií současnosti. V této kapitole se 

budu snažit formulovat doporučení, nápady, řešení adresovaná pedagogům, žáků, rodičům 

a všem, kteří mají nebo budou mít s fenoménem mobilního telefonu nějakou zkušenost. 

V úvahách budu vycházet z předpokladu, že mobilní telefon je prostředek běžného užití, který 

je každodenní součástí života dítěte, života školy. Doporučení jsem strukturovala do několika 

oblastí: 

1) Obavy a nejistota pedagogů 

Základem je motivace hledat cestu, jak problematiku zvládnout. Často pedagogy při hledání 

řešení ovliňují jejich vlastní obavy a nejistota. Situace může být taková, že někteří z nich sami 

mobilní telefon nemají, jejich vztah к němu se utváří velmi pomalu a nyní ho najednou mají 

používat i žáci. Pedagogové by měli mít zdravé sebevědomí, které jim pomůže mobilní 

telefon co nejefektivněji využít. Sebevědomí lze získat například tím, že si uvědomí své silné 

stránky, a povede je i jistota, že kolegové o jejich přednostech vědí. 

2) Celoživotní vzdělání 

Předpokladem výkonu nějaké činnosti je její aktualizace, aktualizace poznatků. Znamená to, 

že se pedagogové mají informovat o probíhajících vzdělávacích aktivitách a absolvovat 

nějrůznější školení, která mají vztah к problematice. Podle mého názoru jsou přínosná spíše 

dlouhodobějšího charakteru než jednorázová24. Zaměstnavatel by jim měl tyto možnosti 

poskytnout. Ti kreativnější mohou navrhovat projekty a zapojit do nich ostatní. A nyní z jiné 

stránky. Perspektiva výše uvedených informací zde je, ale skutečnost je odlišná. Pedagogům 

často chybí motivace, podpůrný servis, systém vzdělávání a koncepce profesního růstu. Je 

nedostatek kvalitních kurzů a školitelů a školy mají i nedostatek peněz na to, aby mohli 

učitelé využívat alespoň ty kurzy, které к dispozici jsou. Je otázkou, jak situaci řešit. 

3) Pravidla jednání 

Aby pedagogové přijali mobilní telefon jako náplň práce, potřebují jistotu v jednání. 

Například, když se vyskytne nějaký problém, budou se řídit podle jasných pravidel. Takovou 

24 Pro příklad uvádím odkaz na doplňující studium, které se týká nebezpečných jevů spojených s ICT a nese 
název: E-Bezpečí - nebezpečné jevy spojené s ICT <http://www.odborict.upol.cz/ebezpeci.doc>. 

http://www.odborict.upol.cz/ebezpeci.doc
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možnost přináší zahrnutí pravidel do školního řádu. Žáci a rodiče by měli být se školním 

řádem řádně seznámeni (nebo alespoň s jeho částmi). 

Pro příklad jsem stanovila pravidla používání mobilního telefonu ve škole. 

1. Telefon používat pouze o přestávkách, ne v průběhu vyučovací hodiny. 

2. V průběhu vyučování mít vypnutý mobilní telefon či ztlumené vyzvánění. Případné 

hovory nebo SMS vyřizovat pouze o přestávkách. 

3. Za mobilní telefon přinesený do školy si zodpovídá výhradně sám žák, má ho neustále 

u sebe a je si vědom, že při případné ztrátě škola nenese žádnou odpovědnost. 

4. Musí-li být mobilní telefon v průběhu vyučování odložen (např. při tělesné výchově 

apod.), bude uložen do trezoru školy a tím je předán škole do úschovy. Jiné uložení 

není přípustné a při ztrátě opět škola nenese žádnou odpovědnost. 

4) Porušení pravidel 

Jak řešit porušení stanovených pravidel? Učitel, který zná své žáky, by měl vědět, co si může 

dovolit. V některých případech by stačil nespokojený pohled. Žák následně mobilní telefon 

schová. Jiným způsobem může být verbální napomenutí, že žák má přístroj odložit (do 

aktovky nebo ho dát vyučujícímu na stůl s tím, že si ho po skončení výuky vyzvedne) či 

zlumit nebo vypnout. V závažnějším případě, kdy žáci prozvánějí, chtějí záměrně narušit 

hodinu a neposlouchají pokynů učitele, by mohlo následovat zabavení přístroje. Uložen by 

byl na bezpečném místě (trezor školy) a neprodleně kontaktováni zákonní zástupci o porušení 

pravidel a o možnosti vyzvednout si přístroj osobně ve škole. Důležité je zachovat klid. 

Zabavení mobilního telefonu a jeho vydání na konci vyučování či školního roku, by zřejmě 

patřilo к účinným okamžitým opatřením, ale není možné, protože by jím bylo zřejmě 

zasahováno do majetkových práv žáka. 

5) Mobilní etiketa 

Další úvaha se týká otázek vzoru. Z informací kolem mě jsem často měla pocit, že učitelé 

používají v hodinách mobilní telefon více než žáci. Není to rozumné. Když chci po žákovi, 

aby měl dle stanovených pravidel například telefon ztlumený či schovaný, tak je nefér, aby ho 

používal pedagog. Pravidla by měly dodržovat obě strany. Pokud se stane, že mobilní telefon 

zazvoní, tak si uvědomme, že nikdo nejsme dokonalý. 

6) Učitelovo využití ve výuce a tvorba manuálu 
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V další úvaze jsem se zamýšlela nad možnostmi využití přístroje ve škole. Tak aby se stal 

součástí metodik didaktiky. Došla jsem к závěru, že kreativně ho lze využít snad ve všech 

předmětech, případně tématech. Z předmětů to jsou cizí jazyky, matematika, fyzika, 

informační technika, výtvarná výchova, mediální výchova, zeměpis aj., z témat například 

komunikace, společenská etiketa - mobilní etiketa, závislost, stahování a přenost dat 

(obrázky, fotografie) a jejich úprava aj. Pedagog by měl zvážit všechna pro a proti při 

využívání mobilního telefonu ve výuce. Vezměme v úvahu například ekonomickou stránku 

věci. Přístroj není zadarmo a jeho používání také něco stojí. Při některých aktivitách si mohou 

žáci posílat například SMS, slovíčka v cizím jazyce. To je výborné a pokrokové, ale také 

finančně náročné. U bezdrátových technologií přenosu (bluetooht, infraport) toto riziko 

odpadá. Vzniknout by mohly neshody s rodiči, protože právě oni jsou ti, kteří většinou hradí 

mobilní služby. Domnívám se, že žáci při činnostech tohoto chrakateru budou ochotně 

pracovat. Jedná se o technologii, která je zajímá, baví, umí ji ovládat apod. A k tomu zjišťují, 

jak moc může být v různých situacích a činnostech potřebná a užitečná. 

V této souvislosti mě napadá myšlenka realizace grantového projektu na téma Využití 

mobilního telefonu ve výuce. Předpokládám přínos projektu v rámci oboru. Výsledek může 

přinést nové poznatky. Společenská závažnost obsahu je nesporná. Připadala by v úvahu 

i spolupráce se zahraničím pro více zkušeností. Základem by byla spolupráce více subjektů na 

tvorbě metodických materiálů za účelem vytvoření např. informační brožury. Při prostudování 

problematiky by připadaly v úvahu i školicí akce. 

7) Kyberšikana 

Nejen pedagogové v současnoti řeší problém tzv. kyberšikany. Důležitá je na tomto jevu 

spolupráce celého vedení školy a v neposlední řadě i rodičů a dalších subjektů (policie). 

I když se sám učitel bude snažit, bez podpory ostatních se situace neposune až tam, kam je 

potřeba. Často je i pravomoc učitele omezená. Někteří již bojují za větší. Je to jistě činnost 

náročná, ale reálná. Žáky je třeba alarmovat, aby se nebáli požádat o pomoc a hlavně věděli, 

kde o ni mají žádat. Měli by vědět, že ubližování a ponižování je problém, v některých 

případech i trestný čin. To samozřejně platí i u jiných krizových situací. Na rodiče je třeba 

více apelovat, zapojovat je. Připomenout jim, že jejich děti mají v rukou nové technologie, 

které umožňují různé věci pozitivního i negativního charakteru. Ne vše, co se prezentuje, je 

pravdivé. Měli by se zajímat, jakým způsobem tráví jejich děti volný čas a kolik času věnují 
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právě mobilnímu telefonu. Ve vztahu ke škole by rodiče měli být seznámeni s pravidly 

používání mobilních telefonů ve škole. 

8) Zařazení do vyúky 

Návrhy, jak zařadit mobilní telefon do výuky, jsou náměty, které ještě nejsou dopracovány. 

Zaměřuji se na téma mobilního telefonu v hodině a na využití mobilního telefonu jako 

hmotného prostředku. Cílovou skupinu, čas, formu a metodu zpracování nechávám na 

jednotlivcích. Aktivity mohou být pojaty různě, využity mohou být individuálně, skupinově, 

za pomoci aktivizujících metod (brainstorming, práce v kruhu aj.), určeny žáků 2. stupně ZŠ, 

SŠ, VŠ aj. Vždy je nutné myslet na to, aby práce s přístrojem neodváděla pozornost od školní 

práce a cíle hodin. 

o Předmět Mediální výchova, téma Reklama 

Přínos: Učitel využije aktuálnosti mobilní problematiky. Žáci získají vědomosti, co je 

reklama, jaké druhy rozlišujeme, jak na nás působí a ovlivňuje nás. Co musí obsahovat 

reklamní spot, aby byl účinný atd. 

Popis činnosti: Učitel sám opatří nebo zaúkoluje žáky, aby přinesli reklamní materiály 

к tématu mobilní telefon. Může jít o novinové, interaktivní materiály na CD aj. Materiály si 

vzájemně představí a následně bude probíhat diskuse usměrňovaná к cíli hodiny. Mohou 

vytvořit svou vlastní reklamu ve vztahu к mobilnímu telefonu či jiné věci. Prezentovat se 

může písemnou formou (plakát) či jako rozhlasový spot nebo videonahrávka. 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma První pomoc 

Přínos: Žáci získají vědomosti, na jaká čísla telefonovat, co sdělit, jak řešit situaci atd. 

Popis činnosti: Učitel ve spolupráci s žáky za pomoci hmotného přístroje simuluje volání na 

čísla záchranného systému, konkrétně RZS. Aktivitu lze realizovat skupinově, kde jeden ze 

skupiny bude oprátor a další náhodní volající. Každá ze skupin může zpracovávat jiné téma: 

popáleniny, otrava, zlomenina, zástava dechu aj. Pokud o problematice nemají poznatky, 

mohou к práci dostat nápomocné materiály. Závěr tvoří vzájemná prezentace témat. 
v 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Šikana a kyberšikana 

Přínos: Žáci získají poznatky o šikaně a kyberšikaně. Popíší roli agresora a oběti. Budou 

vědět, na koho se mají obrátit o pomoc atd. 
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Popis činnosti: Učitel pustí žákům filmovou ukázku několikaminutového příběhu o šikaně 

a kyberšikaně. Bude následovat diskuse. Musíme mít na mysli, že ve třídě může být 

potencionální oběť. Výstupem by mohl být plakát skupin s doporučeními, jak situaci 

zvládnout a jaká jsou řešení. 

o Předmět: Cizí jazyky, Informatika, téma Slovíčka, využiti ICT 

Přínos: Žáci získají poznatky, že mohou moderní ICT technologie využít kdykoliv a že 

mohou být praktickou součástí života a zdrojem informací. 

Popis činnosti: Učitel za pomoci hmotného mobilního telefonu procvičuje slovíčka a překlady 

vět v cizím jazyce. Bezdrátová technologie umožňuje bezplatný přenost dat. Mobilní telefon 

může být slovníkem i překladačem. Existují cesty, které umožní nahrát program do mobilního 

telefonu. Nápomocni mohou být v rámci mezioborové spolupráce učitelé výpočetní techniky, 

kteří by žáky tyto a jiné programy naučili ve svých hodinách stahovat. Mimo to se mohou ve 

výpočetní technice učit zábavnou formou. Mobilními telefony se mohou fotografovat 

a následně přenášet fota do počítače a upravovat. Mohou být praktickými ukázkami 

seznamováni s bezdrátovými technologiemi (infraport, bluetooth aj.). Mohou diskutovat 

o možnostech zneužití a rizicích z používání. Pozor na placený přenos dat. 

o Předmět: Zeměpis, MKV, téma Jízdní řády, Časová pásma, Etnika 

Přínos: Žák vyhledá cesty řešení problému. Dokáže se orientovat v papírových jízdních 

řádech. 

Popis činnosti: Učitel žákům ukáže možnost hledání ve virtuálních jízdních řádech 

a upozorňuje na pokrokovost jednoduchosti vyhledávání (souvislost s jinými tématy), ale na 

druhé straně zdůrazňuje, že se na moderní protředky nelze naprosto spolehnout (systém 

přestane fungovat aj.) a že musíme často ovládat další dovednosti, abychom uspokojili 

potřeby. V zeměpisu můžeme též použít telefon při studiu tématu časových pásem. Můžeme 

navázat na to, která pásma jsou typická pro určité oblasti. Hovořit dále například v MKV 

o oblastech, jazycích, tradicích a zvycích. Zjistit prostřednictvím mobilního telefonu 

nejrůznější jazyky. Základní jsou nastaveny již v telefonu anebo mohou použít různé 

vyhledávače. Další informace mohou vyhledat v poskytnutých knižních vydáních 

encyklopedií. Zaměřit se na multikulturní otázky. Realizovat téma lze například skupinově, 

kde každé skupině náleží jiné téma. Výsledek tvoří veřejná prezentace. Pokud je ve třídě žák 

jiné národnosti, může vyložit základní informace o své kultuře a zvycích. 



84 

o Předmět: Matematika, Výchova ke zdraví, téma: Převody; BMI 

Přínos: Žák zná pojem BMI a dokáže ho vysvětlit, vypočítat a zhodnotit výsledné číslo. Žák 

umí využít mobilního telefonu jako kalkulačky, jako pomůcky usnadňující převody atd. 

Popis činnosti: Opět lze na základě spolupráce požádat učitele výpočetní techniky o stáhnutí 

programu do mobilního telefonu. Prostřednictvím mobilního telefonu si lze například 

vypočítat BMI a následně diskutovat o tématu. 

o Předmět: Výchova ke zdraví, téma Psychologie barev 

Přínos: Žák vyjmenuje barvy a vysvětlí psychologii barev. Určí barvy vhodné pro konkrétní 

místa, například v bytě. 

Popis činnosti:Učitel za pomoci mobilního telefonu probírá téma psychologie barev. Poznání 

psychologie barev předchází diskuse o tom, kdo jakou barvou má podbarvený displej či jaké 

barvy na jeho uložených tapetách převládají a vzájemné ukázky. Učitel opatří tapety, které si 

žáci stáhnou do mobilního telefonu. Diskutovat lze o barvách, které mají žáci rádi a v jakých 

se cítí dobře. Následuje přechod na byt a jeho barevný interiér. Pokud půjde o skupinovou 

práci, každá skupina se bude věnovat jiné barvě. 

o Předmět: Výchova je zdraví, téma Relaxační techniky 

Přínos: Žák popíše a vysvětlí typy relaxačních technik a dokáže je prakticky využít. 

Popis činnosti: Učitel využije mobilního telefonu jako zdroje relaxační hudby. Hodinu lze 

uskutečnit skupinově či individuálně, například v kruhu, kdy si každý přinese nějakou 

relaxační hudbu uloženou v mobilním telefonu. Žáci si vzájemně pustí různé ukázky 

(koordinuje učitel) a přitom na arch papíru píší či malují pocity, které z hudby mají (radost, 

oproštění od problémů, nápady, jak budou trávit další čas aj.). 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Režim dne 

Přínos: Žák vytvoří režim dne a určí, které způsoby trávení jsou vhodné a které nikoliv. 

Popis činnosti: Učitel požádá žáky o vytvoření režimu dne (na papír) s cílem sledovat dobu 

věnovanou mobilnímu telefonu. Žáci zapisují nápady (jiné způsoby trávení času), jak trávit 

čas. 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Etiketa - společenská a mobilní 

Přínos: Žák vysvětlí pojmy společenská etiketa, mobilní etiketa atd. a navrhne pravidla 

mobilní etikety a prakticky je realizuje. 
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Popis činnosti: Učitel zakomponuje téma mobilní etikety do tématu hodin v souvislosti se 

společenskou etiketou. Za vzájemné spolupráce žáků dojde к návrhu pravidel a praktickým 

ukázkám. 

o Předmět Výtvarná výchova, téma Kresba zátiší 

Přínos: Žák vysvětlí pojem zátiší a dokáže ho nakreslit. 

Popis činnosti: Učitel použije mobilní telefon jako hmotný předmět, který se stane součástí 

žákovy kresby zátiší. 

o Předmět Český jazyk, téma Úvaha 

Přínos: Žák se seznámí se slohovými útvary s využitím mobilního telefonu. 

Popis činosti: Učitel zahájí výuku o slohovém útvaru úvaha, čím je charakteristická aj. Nebo 

může provést skutečný postup psaní SMS či DMS na mobilním telefonu. Může se realizovat 

soutěž v rychlosti psaní SMS (například nějaký jazykolam aj.). Následně může následovat 

napsání úvahy o mobilním telefonu, jeho využití v životě apod. 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Handicapovaní 

Přínos: Žáci se seznámí s problematikou handicapů prostřednictvím mobilních telefonů. 

Popis činnosti: Učitel zahájí téma handicapů filmovou ukázkou. Následně zadá úkol, aby žáci 

vymysleli, jak může mobilní telefon pomoci handicapovaným, jak jim může usnadnit život. 

Konkrétně například sluchově postiženým, a jestli a jak může být telefon nápomocným 

prostředkem, když se oni sami s takto postiženým člověkem setkají. Výstupem může být 

plakát obsahující rady. 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Komunikace 

Přínos: Žáci získají poznatky o sociální komunikaci, verbálních a nonverbálních projevech. 

Zdokonalí se jejich komunikativní dovednosti atd. 

Popis činnosti: Učitel za pomoci praktických ukázek simulovaných hovorů prostřednictvím 

mobilního telefonu ukáže verbální a nonverbální projevy v lidské komunikaci. 

o Předmět Výchova ke zdraví, téma Využití ICT: 

Přínos: Žáci dokážou využít mobilní telefon v současné době, která klade spíše důraz na cesty 

hledání poznatků než encyklopedické poznání. Hledání negativ mobilního telefonu. 
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Popis činnosti: J. A. Komenský žil v době 301eté války. Zjistěte, kdy žil, protože já vám mohu 

říci cokoliv. Udělejte to, jak chcete, ale zjistěte to. Máte na to 4 minuty. Mě se ptát nemůžete. 

Řešení: Mobilním telefonem lze kontaktovat osobu, která bude znát odpověď. Cílem je umět 

si poradit za pomoci moderního prostředku, mobilního telefonu. Tento typ zážitku vyvolá 

asociace v podobných typech situací a mobilní telefon se stane pozitivní součástí života 

jedince. Vymyšlení příkladů na téma „Mobilní telefon - dobrý pomocník, ale zlý pán". Opět 

je třeba uvést, že zjišťování informací může být problematické kvůli finančním nákladům. 
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8. Závěr 

V první části práce jsem se pokusila o teoretickou analýzu problému. Naznačila jsem vývoj 

fenoménu v ČR a hledala nejrůznější aspekty mobilních telefonů ve vztahu к dětem 

(psychologické, medicínské aj.). Stěžejně jsem se zaměřovala na školní prostředí a školu jako 

instituci, které je mi blízké a má vztah ke studiu a budoucí profesi. 

V druhé části jsem připravila, realizovala a vyhodnotila výzkumnou sondu, která mapovala 

životní styl dětí ve vztahu к mobilním telefonům. Zkoumala, jak hluboce fenomén mobilního 

telefonu ovlivnil život dítěte. Z výsledků teoretické analýzy a dalších šetření vyplynulo, že 

mobilní telefon zasáhl téměř celou populaci a stal se hlavní součástí života dítěte. Být „in" 

s mobilním telefonem je součástí reality dění společnosti, kde nás obklopují dostupnější 

a rozvíjející se technologie. V důsledku masového užívání drobného, ale geniálního přístroje 

se zvolna změnilo individuální chování, návyky, sociální chování, etická pravidla aj. Využívá 

se jeho nejrůznějších funkcí. Ovlivňuje život rodiny i školy. Fenomén zasáhl do života žáků, 

učitelů a stává se postupně součástí školní reality a procesu vzdělávání. Pedagogové jsou 

omezováni nedokonalými pravidly stanovenými ve školství. Stále častěji se řeší tzv. 

kyberšikana, ministerstvo školství aktualizuje legislativu, vydává nové metodické pokyny. 

V druhé části práce jsem také uskutečnila nepředpokládané interview. V rámci interview jsem 

zjistila, že jedna ze škol netradičně nakládá s mobilními telefony a že je to jedna z variant, jak 

lze situaci ve škole také řešit. Vznikla u mě motivační myšlenka к hlubšímu rozpracování 

práce a realizaci projektu, který jsem popsala v předchozí části. 

Podle výsledků šetření je třeba dle mého názoru stále pracovat na dalších výzkumech 

„mobilní reality" a řešit pedagogickou praxi ve vztahu к mobilním telefonům. Důležitá je 

otázka osobnostních kvalit a zaujetí pedagogů, jejich celoživotního vzdělávání, legislativních 

pravidel aj. Zahraniční zdroje mohou být inspirací. 

Domnívám se, že vynález mobilního telefonu, jeho možnosti a výhody, které nabídl, bohatě 

převážily to, co někdo považuje za jeho záporné stránky. Zjednodušil, usnadnil, zpříjemnil 

a snad se dá říci i zkvalitnil život. Umožnil rychlý a pohotový přenos informací, které 

usnadňují komunikaci, umožňují integraci, překonávají čas a zpřístupňují poznání reálného 

světa. Uživatel má v rukou moc rozhodnout, zda se multimediální hračka stane pomocníkem a 

sluhou nebo jeho pánem. 
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Díky diplomové práci jsem samostatně získala nové a obohatila současné poznatky z dané 

problematiky. Rozvinula jsem a prohloubila dovednosti potřebné pro práci s informačními 

zdroji, osvojila si a zdokonalila principy a strategie řešení problémů a v neposlední řadě 

rozvinula komunikativní dovednosti. 

Věřím, že má práce bude inspirovat další badatele к zamyšlení, rozpracování tématu či 

diskusi, která by některé otázky pomohla vyřešit a uzavřít. 
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1. Dotazník určený pro sběr dat 

Milí žáci, obracím se na Vás s prosbou o pomoc při výzkumu, který mapuje vliv mobilních telefonů na 

život dětí a mládeže. Cílem je získat co nejvíce informací, které jsou důležité pro zmapování této problematiky. 

Údaje budou použity к čistě výzkumným účelům. 

V klidu se zamyslete nad otázkami a označte (zakroužkujte) vždy odpověď, která nejvíce odpovídá 

skutečnosti, případně odpovědi doplňte. Pokud není uvedeno jinak, vyberte pouze jednu odpověď. Vyplnění 

celého dotazníku trvá přibližně 20 min. a je anonymní. 
Za spolupráci děkuje studentka Pedagogické fakulty UK v Praze Dana Marešová. 

Věk: Pohlaví: muž - žena Třída: 

Školní rok: ZŠ: Dnešní datum: 

1. Mobilní telefon 

a) mám 

b) nemám, nebudu mít. Uveď důvod 

c) nemám, ale chci si ho pořídit. Uveď důvod 

Pozn. Mobilní telefon, dále jen MT. Pokud jsi odpověděl/a možnost b) a d) přejdi к otázce č. 12 

2. MT mám, protože (max. 2 odpovědi) 

a) je to módní doplněk 

b) je to součást životního stylu 

c) mají ho ostatní spolužáci 

d) potřebuji komunikovat s lidmi 

3. Označ nejčastěji používané funkce na MT (max. 3 odpovědi) 

a) hry 

b) telefonování 

c) kalkulačka 

d) budík 

e) SMS 

0 poslech hudby 

g) hodiny/datum 

h) MMS 

ch) WAP 

i) fotografování 

j) bluetooth 

4. Šikanoval Tě někdo přes MT? 

a) ano 

b) ne 



5. Poskytuješ osobní údaje, telefonní číslo, cizím osobám? 

a) ano 

b) ne 

6. Posloužil Ti MT jako nápověda, „tahák" (potají jsem použil/a kalkulačku aj.)? 

a) ano. Jak? 

b) ne. Proč? 

7. Při vyučování (max. 3 odpovědi) 

a) nenosím MT do školy 

b) mám vypnutý MT 

c) posílám SMS 

d) mám ztlumené vyzvánění 

e) natáčím videa 

f) fotografuji 

g) přijímám hovory 

h) mám MT plně zapnutý, nevadí, když při vyučování zazvoní 

8. Dokázal/a bys žít život bez MT? 

a) ano 

b) ne 

9. Kolik času denně věnuješ MT? 

a) do 10 minut 

b) 1 1 - 3 0 minut 

c) 31 - 60 minut 

d) celý den 

10. Stanovili Ti rodiče pravidla používání MT? 

a) ano. Jaká? 

b) ne 

11. Účty za mobilní služby platí 

a) rodiče 

b) já sám/a z kapesného 

c) rodiče a já sám/a, když utratím dříve kredit 

12. Můžete dle Školního řádu ve škole o přestávce používat MT? 

a) ano 

b) ne 



13. Můžete dle Školního řádu ve škole při vyučování používat MT? 

a) ano 

b) ne 

14. Využil učitel v nějakém předmětu MT jako pomůcku výuky (např. ve fyzice by vykládal o šíření 

zvuku s pomocí МТ)? 

a) ano. V jakém a jak? 

b) ne 

15. Učitelé při vyučování MT 

a) nepoužívají 

b) používají 

c) používají výjimečně (neodkladné hovory aj.) 

16. Slyšel/a jsi, že by někdo šikanoval jiné osoby prostřednictvím mobilního telefonu? 

a) ano. Kde jsi o tom slyšel/a 

b) ne 

17. Kdo Tě varoval o neposkytování osobních kontaktů (tel. číslo, e-mail) cizím osobám? 

(max. 3 odpovědi): 

a) škola 

b) rodina 

c) kamarádi 

d) média (televize, tisk aj.) 

e) nikdo mě nevaroval 

Napiš co pro Tebe znamená MT: 

Děkuji Vám všem za ochotu, se kterou jste dotazník vyplnili! 



2. Gymnázium Na Vítězné pláni - projektové výstupy žáků 

1. A. 

Chodím sem a tam, 
mobil v ruce mám, 

nevim kudy kam, 
tak ho k uchu dám. 
Potom povím vám, 
na to nejsem sám. 

Správnou cestu znám 
a tak se po ni dám. 

Mil jsem dlouhý hovor, 
byl to hrozný horor. 
Na uchu mám nádor, 
ty platby jsou teror. 

Mobil krásni svití, 
jako luční kvítí. 

Je krásné mladý býti 
a nový mobil míti. 

S mobilem u ucha zemřiti, 
předtím zábavu zažiti, 

dosyta jisti a piti, 
život si pěkně užiti. 

Nevim jestli mobil, 
včera jsem si nabil. 
Kreditu jsem pozbyl, 
však proč bych se zlobil. 
Kdybych ho však ztratil, 
za chybu bych platil, 
do samoty vrátil, 
sám sebe bych krátil. 

2. 5. 

6-dvojka mi dere, 
že mi prachy žere, 
kapesné mi bere, 
mi viak neobere I 

3. 6. 

Prií-li, tak viz, 
z mobilu pak prýšti rez 1 
To je potom krajní mez 
navštívit ten obchod přes. 
Ať ví to celá ves, 
všechna pole, celý les. 
Mobil si z obchodu nes, 
tvé sousedy chytne běs. 

7. 

Volám si už rok, 
cena - žádný šok. 
Hovor je jak mok, 
proto lok, lok, lok. 

Když jsem mobil mil, 
hned jsem nový chtěl. 

Přemluvy jsem pil, 
,Přestaň Г otec dil. 

9. 

Nevim proč, nevim jak. 
Můj mobil má poškrábaný lak I 

To byl ňákej zabiják I 
Chtil bych mu dát levý hák. 

10. 

Je mi to jedno, o nic nejde ! 
Z očí sejde, z mysli sejde. 

Říkal jsem: „Ji do kapsy se vejde I" 
Nečekal jsem, že trhlinou odejde. 

O j i t í z b o ž ň u j i , m ů j milý mobi le , 
js i mé s p o j e n i s oko ln ím s v i t e m , 
jsi m o j e všechno, jsi m o j e d r o g a , 

js i celý m i i j život, jsi p r o m í f e t em. 

S l í s k o u se d o t ý k á m tvých ladných t v a r ů , 
t i sknu t lač í tka , zamjlqVanč na d i sp le j h led ím. 

Na tcx tnvku , n e u j e m lépe hovor č e k á m 
a ani chvíli Y ^ f i A j neposed ím. 

Л j a k m i l e r U o ^ V a z v o n í , 
rozšíř í sc mi zorn ič l fóV^Nikou m á m třes . 

J a k velké však přiiíŤuzí z k l a m á n í , 
k d y ž z j i s t ím, že to o p e r á t o r mi píše cScMcS. 

V tu r ánu - b u m , bác! Mobi l letí d o kou ta , 
Bater ie , k r y t i S I M k a - všechno lítá. 

N e o d o l á m , za o k a m ž i k ho s láskou s k l á d á m 
a za chvíl i zas d i sp le j b l iká . 

I A t a k to j d e stále doko la , 
pomoci si n e d o k á ž u , 

p řes tože mi n e p o m á h á 
ani k d y ž si ruce svážu . 

ШКМА JA.j Hibd. P.«i HonbU 

Oda na mobilní telefon 

Ó mobile, j enž jsi na nebesích, 
ty studno vědění, informací a komunikace. 

„ Ty! Ty jsi ten věrný pes, 
který v nou / i pomůže. 

Můj hlas přeneseš přes hory i celým vesmírem, 
až na konec všech konců. 

S tebou ohraz v pohybu zachyt ím, 
a do paměti nezměrných rozměrů uložím. 

Energie, co skrývá tvá nádherná slupka, 
tvých nabalených elektronů megaklubka. 

Miliony pixelů, jež jsou v kleci tvé vizuální paměti , 
záři všemi barvami, které znám a které j s em ani 

nepoznal. 

Díky, že jsi mi seslal světlo d o mélio života, 
abych poznal cestu, kterou mám žit. 



Óda na mobilní telefon 
Příteli můj nejdražšl, 

jak zlý by byl život bez tebe? 
S tebou je život nejsladší, 

samotná jsem jak mraky boz nebe. 

Zpřijemniš mi cestu tramvaji, 
často si s tebou hry hrávám, 
a školní hodinu i když potají, 

pečlivé Té schovávám. 

Učitelé Té nesnáší, 
ví, že Té radši máme. 

Védl, kdo lepší zprávy přináší, 
před jejich hněvem Té ukrýváme. 

S tebou ve tmě se neztratím, 
svým vnitřním světlem mi cestu vždy osvítíš, 

s tebou nikdy nezaspím, 
Libozvučnou písní mě ráno probudíš. 

Jak překrásně na mě mrkáš 
a já vím, že na mě žádné pikle nekuješ. 

Energii na několik dní máš. 
pak spánek nutně potřebuješ. 

Věřím Tvým vnitřním hodinám, 
i tvé paměti na všechny události. 

Každý večer pusu na dobrou noc ti dám, 
usínám s klidem, s radostí. 

S radostí, že tys přítel můj, 
nenajdete lepšího přítele, 

který by byl tak svůj. 
Nelze žit bez tebe, můj milý mobile. 

ŵíhft" РиЬелои 

MOBIL 
Ať jedu tour v pelotonu 
nebo sedím v hospodě, 

díky mému telefonu 
vždy zůstávám v pohodě. 

Díky němu v klidu jsem, 
rodiče strach nemají 

když nevědí kam jdu ven, 
tak mi ihned volají. 

A když bijou půlnoc 
na hodinách v kostele, 
v smsce dobrou noc 

můžu přát všem z postele. 

Nemít mobil - noční můra, 
bez něj bych být nemohla, 

ani odvykací kůra 
dnes by mi nepomohla. 

ЩШЩЁ^К^Щ. 
f E) »AW i 

»O— Wfc»/, - IW. ЫГ Ы. 
cUcMt vWijjf A e t t ^ W . ^ Jüt^ »jWfW, « 
l i l ^ . u « <jv&<4< .iU>j f« Ut.(««V« f 
. с » Л v « . , « . » ) , « i f e b j j v , « 



3. Metodiky didaktiky výuky (Aisis, Varianty) 

Aisis: 
Navigace v terénu pomocí mobilního telefonu 
Autor: Jiří Minařík; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Popis činnosti 

Skupina studentů včetně jednoho z učitelů je „poslepu" vysazena v neznámém terénu (ideální jsou vojenské 
prostory bez turistického značení, případně vzdálené, studentům místně neznámé, části republiky). Nemají к 
dispozici mapu, buzolu ani jiné navigační pomůcky - pouze mobilní telefon. Druhá skupina je v táboře, má к 
dispozici mapu a mobilní telefon. Úkolem obou skupin je vyjasnit si vzájemnou polohu, skupina s mapou musí 
navigovat skupinu bez mapy zpět do základního tábora (či jiného dohodnutého místa). 

Přínos 

Kdykoli v životě může nastat situace, kdy potřebujeme na neznámé místo přivolat pomoc či se potřebujeme 
dostat z neznámé oblasti ven. Mobilní telefon může velmi pomoci právě tehdy. Studenti se naučí využít vzdálené 
pomoci disponující potřebným vybavením - třeba právě jen mapou - a naučí se k tomu využívat zřetelných 
navigačních prvků ve svém okolí. 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 
Telefon zde slouží jako pomůcka pro spojení s informačně vybaveným střediskem (v reálu třeba horskou 
službou). 

Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence к řešení problémů: 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence občanská: 

rozhoduje se zodpovědně podle situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka 

Integrace průřezových 
témat 

OSV - Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

Mezioborové přesahy a 
vazby 

Tělesná výchova 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace prostorová Vycházka do přírodního prostředí 

Organizace časová Do 45 minut 
Blok více hodin 

Vyučovací metoda Aktivizující - situační 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Využití mobilu v českém jazyce - dvojznačnost slov 
Autor: Daniela Figránová; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

Popis činnosti 

Žáci mají za úkol přepsat jednu ze svých uložených zpráv do sešitu v původní podobě. Poté perem, popisovačem 
jiné barvy označí hrubé chyby, hovorová slova, chybějící interpunkci, velká písmena. Spočítají počet 
pravopisných jevů a vypočtou četnost chyb v procentech. 

Následně proběhne krátká diskuse o četnosti chyb a proč k nim dochází. Učitel zadá domácí úkol: Po dobu 14 
dnů si vypisujte ze svých „esemesek" dvojznačná slova - např. měj se = mej se apod. Po 14 dnech následuje 
společné vyhodnocení. 

Přinos 

Žáci se procvičí v pravopisu, zopakují si pojmy - slova jednoznačná a mnohoznačná, kontext, hovorová slova. 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 

V tomto případě je mobilní telefon zdrojem minidiktátu, texty s chybějící diakritikou slouží к nácviku pravopisu. 

Další aplikace aktivity 

Opět využitelné v českém jazyce - učivo o jazycích a jazykových skupinách. Existují jazyky, které nemají 
diakritiku, a proto se jejich uživatelé nepotýkají s problémy, které máme my při psaní sms. Je možné přepnout v 
mobilním telefonu nastavení jazyka - AJ, NJ, FJ apod. a poslat sms v tomto jazyce. 

Stupeň vzdělávání a období 
vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní: 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní 
a účinnou komunikaci s okolním světem 

Organizace řízení učební 
činnosti 

Individuální 

Organizace prostorová Školní třída 

Organizace časová Do 45 minut 

Vyučovací metoda Komplexní - kritické myšlení 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Příprava vlastivědného výletu s využitím mobilního telefonu 
Autor: Kamila Feifarová; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

Musí mobilní telefon pouze odvádět pozornost žáků od výuky? Může se stát i cenným pomocníkem 
učitele? 

Úkol: 
Připravit, vymyslet a napsat metodický i časový plán celého výletu. 
Vyhledat v telefonu vlaková či autobusová spojení, přesné časy odjezdů, příjezdů, nástupní i výstupní místa, a to 
tak, aby byl výlet realizovatelný s žáky 4. - 5. ročníku. 
Vymyslet program v Praze na celý den (návštěva památek či kulturní akce), pomocí mobilního telefonu zjistit 
otevírací doby, případně hodinu začátku a konce vybrané kulturní akce, cenu vstupného apod. 

Vyhodnocení práce: Zveřejnění každého projektu ve třídě, případně ve veřejných prostorách školy. 

Navazující činnosti: 
Výtvarná práce na téma „Praha, hlavní město" 
Slohová práce „Vyprávěnízážitku z výletu" 
Popis historické památky, výtvarného díla... 

Další možnosti využití mobilního telefonu ve vyučování 

Český jazyk 

1. Napiš co nejrychleji slova: čtyřslabičná, tříslabičná, dvouslabičná... 
2. Postav pyramidu ze slov začínajících na písmeno A, K, Z...např.: 

A 
A Ž 

A L E 
A L E Š 

A L E N A 

3. Napiš řetěz slov, kdy každé následující začíná písmenem, kterým předchozí slovo končí (obdoba slovní 
kopané). 

Matematika 

Psaní výsledků různých numerických příkladů, ale i slovních úloh a početních řetězů. 

Prvouka 
„Hádej, kdo jsem" - učitel popisuje nějaké zvíře, věc či osobu. Děti mají za úkol co nejrychleji uhodnout a napsat 
do mobilního telefonu správný název. 
Pro všechny tyto činnosti lze mobilní telefon využít ke psaní například místo sešitů, tabulek, kartiček s čísly. 
Odpovědi se mohou jenom napsat a ukázat, nebo j e možné vyhlásit celou činnost jako soutěž, kdy první odešle 
správnou odpověď na mobilní telefon vyučujícímu. 



Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň 

Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence к učení - vyhledává a třídí informace a na základě 
jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v 
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
Kompetence komunikativní - využívá informační a komunikační 
prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s 
okolním světem. 

Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura 
Výtvarná výchova 

Organizace řízení učební činnosti skupinová 

Organizace prostorová exkurze 

Organizace časová blok více hodin 

Vyučovací metoda komplexní - projekt 

Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon se službou Juice, mapa hl. m. Prahy 



Jak využít mobilní telefon při výuce němčiny 

Autor: Michal Jakeš; příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

TÉMA: domluva na páteční večer 
Na začátku hodiny je nutno se žáky zopakovat princip tvorby podmiňovacího způsobu a budoucího času. Poté se 
skupina rozdělí do dvojic tak, aby v každé byl alespoň jeden mobilní telefon. Jestliže tedy máme např. skupinu 
se 16 žáky (výuka jazyků je zpravidla dělená), vytvoříme 8 dvojic. Jeden z dvojice pak diktuje německy učiteli 
číslo mobilu této dvojice, učitel ho zapíše na tabuli. Druhý z dvojice ho opět německy nahlas zopakuje. Tím 
máme na tabuli zapsána čísla všech dvojic. Poté si začnou žáci německy psát zprávy, a to způsobem každý 
každému. V našem případě napíše tedy každá dvojice 7 zpráv s návrhem, jak strávit páteční večer. Stejným 
způsobem pak dvojice musí na všechny návrhy odpovědět. Po uplynutí určené doby žáci nahlas čtou jednotlivé 
zprávy, které dostali, a učitel kontroluje, zda jsou v pořádku a poradí, jak by se toto dalo sdělit i jinak. 

Přibližný časový harmonogram: 
o zopakování gramatiky a rozdělení do dvojic: 5 minut 
o diktování a zapsání čísel na tabuli: 3 minuty 
o psaní zpráv s návrhem na páteční večer: 12 minut 
o psaní odpovědí na návrhy spolužáků: 12 minut 
o čtení a kontrola zpráv: 10 minut 
o závěrečné shrnutí: 3 minuty 

Ukázka možné komunikace: 
Zpráva: Hallo Ivana, wuerdest du mit mir am Freitag um acht ins Kino gehen? Man spielt einen neuen Film mit 
Bruce Willis. Petr. (Ahoj Ivano, šla bys se mnou v pátek v osm do kina? Hrají nový film s Bruce Willisem. Petr) 
Odpověď: Hallo Petr. Leider bin ich schon mit Eliska verabredet. Wir fahren nach Sobinov in die Disco. Schreib 
mir nächste Woche noch einmal. I.(Ahoj Petře. Bohužel jsem již domluvena s Eliškou. Jedeme do Sobiňova na 
diskotéku. Napiš mi příští týden ještě jednou. I.) 

Závěr 

Tato aktivita legálního použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině německého jazyka je pro žáky jistě 
zpestřením výuky. Tématem nemusí být jen strávení pátečního večera, ale třeba návrh, kam se třídou na školní 
výlet, co dát spolužákovi к narozeninám atd. Další aplikace je samozřejmě možná ve výuce jakéhokoli cizího 
jazyka. 

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň 
2. stupeň 

Rozvíjené klíčové kompetence К К komunikativní - rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji а к aktivnímu 
zapojení do společenského dění. 
KK sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí 
se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

Organizace řízení učební činnosti skupinová 

Organizace prostorová školní třída 

Organizace časová do 45 minut 

Vyučovací metoda komplexní - kooperativní učení 

Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon 



Hledání zraněného pomocí mobilního telefonu 
Autor: Jiří Minařík. příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

Popis činnosti 
Jeden z žáků (či druhý učitel) se ukryje v málo přehledném terénu - představuje zraněnou osobu, která 

není při vědomí a není proto sama schopna reagovat na volání. Je vybaven mobilním telefonem se zapnutým 
zvukovým vyzváněním. 

Skupině žáků je oznámena přibližná poloha vyhledávaného (k dispozici by měla být oblast cca 1 km2) a 
telefonní číslo mobilního telefonu. Žáci mají za úkol během 45 minut „zraněného" lokalizovat a zachránit. Při 
správném postupu by žáci měli pokrýt oblast ve vhodných vzdálenostech a krátkým prozváněním mobilního 
telefonu získat postupně přesnou polohu vyhledávaného. Zvonění přitom nesmí být příliš dlouhé, neboť neví nic 
o stavu akumulátoru telefonu hledané osoby, neví, zda má aktivovanou hlasovou schránku apod. Vyhledávaná 
osoba sleduje dobu zvonění a po 20 minutách (stopuje vždy dobu aktivního vyzvánění) telefon deaktivuje (v 
reálné situaci „byl vybit akumulátor"), a skupina tak případně musí „zraněného" dohledávat bez použití mobilu. 
Přínos 
Žáci se naučí použít mobilní telefon nejen jako komunikační zařízení, ale i jako prostředek, který může při 
vhodném použití druhé osobě zachránit zdraví či život. Naučí se počítat i s nedokonalostí telefonu, respektive s 
jeho striktní závislostí na energii, která by je měla vést к vhodným zásadám (do neznámého, nebezpečného 
terénu je lépe vyrážet s plně nabitým telefonem). 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 
Telefon zde figuruje jako zvukový navigační prvek. 

Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence к řešení problémů: 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence občanská: 

• rozhoduje se zodpovědně podle situace, poskytne dle svých možností účinnou 
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 
ohrožujících život a zdraví člověka 

Integrace průřezových 
témat 

OSV - Morální rozvoj (Řešení problémů a rozhodovací dovednosti) 

Mezioborové přesahy a 
vazby 

Tělesná výchova 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace prostorová Vycházka do přírodního prostředí 

Organizace časová Do 45 minut 
Blok více hodin 

Vyučovací metoda Aktivizující - situační 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Využití mobilního telefonu při volbě zaměstnání 
Autor: Zdeněk Sotolář: příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Cil 

Žáci se seznámí s různými profesemi a zorientují se v důležitých informacích o jednotlivých profesích, určí 
charakteristické znaky, zváží klady a zápory profesí. 

Příprava 

Žáci si předem připraví stručnou charakteristiku povolání jednoho z rodičů a požádají ho o spolupráci, respektují 
i odmítnutí nebo podmínky (např. čas). Dohodnou se i na tom, kdo může donést mobilní telefon a jak se uhradí 
provolané částky. 

Průběh 

• Třída se přesune do komunitního kruhu a jeden po druhém stručně seznámí ostatní s povoláním jednoho 
z rodičů. 

• Každé povolání se napíše na kartičku, která se položí uprostřed kruhu. Na kartičce bude telefonní číslo. 
• Kartičky se pak rozloží po třídě a žáci volně přecházejí a zapisují na kartičky, co by je zajímalo právě 

na této profesi. 
• Žáci utvoří skupiny tak, aby v každé byl jeden mobilní telefon. Skupiny si vylosují jednu kartičku. 

(Zbývající kartičky budou v záloze.) 
• Žáci si dohodnou role ve skupině (operátor, zapisovatel, pozorovatel) a volají na telefonní čísla přímo 

ze třídy mobilním telefonem, aby získali odpovědi na vybrané otázky. 
• Na závěr každá skupina zpracuje získané informace s důrazem na charakteristiku profese a její klady a 

zápory. 

• Třída se opět sejde v komunitním kruhu a proběhne závěrečná diskuse. 

Přínos aktivity a úloha mobilního telefonu 
Žáci získají bezprostřední informace o profesi v průběhu pracovního dne. Uvědomí si, kde jednotliví respondenti 
byli (na pracovišti, u zákazníka apod.). Právě mobilní telefon je dokáže spojit přímo ze třídy třeba i na vzdálené 
pracoviště někde v terénu. Sběr informací bude spojen s prožitkem něčeho nového (rozhovor s „cizím 
člověkem"). Zároveň se žáci procvičí v dovednosti telefonování (představení se, pozdrav, požádání, poděkování) 
a připomenou si zvláštnosti mobilního telefonu (informace na displeji). Žáci se naučí také improvizovat 
(odložený hovor, odmítnutý hovor). Aktivita a bezprostřednost jsou důležitější než objem informací. 

Další varianta 

Tuto aktivitu je možné upravit a volat na dané číslo v průběhu dne nebo týdne a lépe sledovat variabilitu činností 
jednotlivých profesí, strukturu pracovní doby a pohyb na pracovišti nebo mimo pracoviště. V této variantě ještě 
lépe vynikne právě význam mobilního telefonu. 



Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní: 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitu a účinnou 
komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

• přispívá к diskusi v malé skupině i к debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 
říkají a dělají 

Integrace 
průřezových témat 

OSV - Sociální rozvoj (Komunikace) 

Mezioborové 
přesahy a vazby 

Člověk a svět práce 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace 
prostorová 

Školní třída 

Organizace časová Blok více hodin 

Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Orientace pomocí SMS v anglickém jazyce 
Autor: Eva Boháčová; příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

Organizátoři -1 učitel + 2 žáci z vyššího ročníku 
Cíl hodiny: 
; schopnosti: přínosné využití mobilních telefonů, podpora samostatnosti a efektivní využití - vyhledávání 
informací 
: jazyk: výrazy týkající se směrů a cestování (take a bus..., turn to the left...), jídla + druhy zvířat a jejich život 

Průběh aktivity: 

1. Ke vzbuzení zájmu zaslat odpoledne před dnem D každému žáku SMS v anglickém jazyce s informací, 
jaké jídlo si má vzít s sebou (které využije v utajovaném pikniku) - ham, sausage, apple, bar of 
chocolate.... 

2. Žáci jsou den předem upozorněni na možné výchozí (3 - 4) startovní body ve městě; v danou dobu se 
žák ozve pomocí SMS (/ am in front of the supermarket TESCO...) a vyučující s pomocníky zadává 
směr po určitých etapách, žák se vždy na daném místě nahlásí SMS (take a bus 13, go to the square, 
cross the street...). 

3. Nakonec se všichni žáci dostanou do tajného místa č. 1 - knihovny. 
4. Aby učitel zadal žákovi hlavní úkol pomocí SMS, žák musí zodpovědět vstupní, obecnou otázku -

např.: What is the capital of Finland? - pokud dvojice neví, musí vyhledat odpověď v knihovně, až pak 
se může dožadovat hlavní otázky/zadání, týkající se zvířat. 

5. Každá dvojice tak obdrží zadání typu: Zjisti základní údaje o žirafě (budeš informovat spolužáky v 
rozsahu 5 - 8 minut v anglickém jazyce). 

6. Po splnění úkolu se studenti opět ohlásí a dostanou pokyn dostat se k ZOO - 2. tajnému místu. 
7. V ZOO proběhne prohlídka (možnost využití vyšších ročníků, které též v rámci projektových dnů 

mohou provést areálem mladší žáky a informovat je v AJ/ČJ o zajímavostech. V místě, kde se dostanou 
к některému ze zadaných zvířat, informuje dvojice ostatní, co zjistila v knihovně o daném zvířeti. 

8. Na závěr piknik, konzumace přineseného jídla (dle situace - možnost procvičení výrazů týkajících se 
jídla a stolování (Can you pass me ..., Can I try your cake?...). 

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň 

Rozvíjené klíčové kompetence KK к učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich 
pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v 
procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě. 
KK komunikativní - rozumí různým typům textů a záznamů, 
obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 
informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, 
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji а к aktivnímu 
zapojení do společenského dění/využívá informační a 
komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 
komunikace s okolním světem. 
KK sociální a personální - účinně spolupracuje ve skupině, podílí 
se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 
základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti 
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

Organizace řízení učební činnosti Skupinová 

Organizace prostorová exkurze 

Organizace časová Blok více hodin 

Vyučovací metoda komplexní - kooperativní učení, učení v životních situacích 

Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, knihy o zvířatech, potraviny 



Jak využít mobilní telefon při výuce - získávání informací 

Autor: Aisis o.s.; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. A is is. 

Popis činnosti 

Práce ve dvojicích: 

Promyšlení pravidel při telefonování. Shrnutí pravidel a zapsání na tabuli. Potom dojde к určení doporučeného 
pořadí - oslovení, představení se, formulování dotazu (informace), vlastní dialog, ukončení hovoru. 

Před vlastní vyučovací hodinou mám domluvené (informované) instituce (osoby) o tom, že budou volat žáky ze 
školy a budou mít určitý typ dotazu. 

Vlastní aktivita s mobilním telefonem - žáci pracují v týmech a mohou si vybrat (vylosovat) z připravených 
možností nabídek, kam volat. Objeví-li se námět na volání jinam, nebráním se, ale toto volání uskutečním 
nakonec (měli bychom již poznat případné chyby z předcházejících hovorů). Vybrané náměty si týmy nesdělují. 
Po promyšlení telefonického rozhovoru (srovnání myšlenek) se uskuteční vlastní telefonní hovory, kteří ostatní 
sledují (můžeme nahrávat i na videokameru). 

Některé náměty: 

městská knihovna - jak si zařídit průkazku 
dopravní společnost - objednání autobusu na náš školní výlet 
plavecká škola - informace o možnosti plaveckých kurzů 
hygienická stanice - máme ve škole spálu 
kancelář školy - omluva, ujel mi autobus 
restaurace - zamluvení třídní oslavy 
zástupce ředitele školy - domluvení schůzky к určitému problému - zde použijeme hands free, aby žáci mohli 
slyšet i odezvu (doporučíme, jak postupovat - mělo by následovat upozornění, resp. požádání o možnost přepnutí 
na hlasitý odposlech) 

Další náměty vás určitě napadnou podle vašich podmínek. 

Přínos: 

Žáci získají další zkušenost při jednání s dospělými. Podle chování volajícího, jeho reakcí, mimiky atd. se dá 
poznat, kam asi volá. Zjištění pocitu volajícího a „hodnocení" od ostatních v týmu (ve třídě). 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě: 

Uvědomění si, že svým telefonováním na sebe mohou volající přitahovat i nechtěnou pozornost (mimika, 
hlasitost,...). 

Další aplikace aktivity 
Automatické dodržování určitého společenského jednání při jakékoli komunikaci. 



Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

1. stupeň, 2. období 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: 

• přispívá к diskusi v malé skupině i к debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 
říkají a dělají 

Integrace 
průřezových témat 

OSV - Sociální rozvoj (Komunikace) 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace 
prostorová 

Školní třída 

Organizace časová Do 45 minut 

Vyučovací metoda Aktivizující - situační 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Soutěž mezi školami prostřednictvím mobilního telefonu 
Autor: Karel Derfl; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Popis činnosti 
Učitelé ze dvou či více škol (4 - 6 škol či paralelních ročníků) si domluví určitý den, téma a hodinu, kdy 

„naváží" spojení mezi svými žáky (třídami) prostřednictvím mobilů a využijí je к vzájemnému otestování 
znalostí. Každá třída připraví jednu nebo více otázek na dohodnuté téma. V určitý čas odešlou otázku (SMS) do 
všech zapojených tříd a zapíší si čas doručení. Ihned po doručení každé otázky ji začne část žáků zpracovávat a 
hledat řešení či odpověď (práce ve skupinách - knihovna, encyklopedie, učebnice, internet). Je nutné volit takové 
otázky, aby šlo odpovídat jedním či maximálně několika málo slovy či nabídnout možnosti a), b), c) a d). 

Po vyřešení odešlou žáci odpověď obratem na mobil, z něhož přišla otázka. Všechny školy tak zároveň 
odpovídají na otázky a řeší úkoly a současně vyhodnocují, jak jimi zadanou otázku vyřešili ostatní. Všechny 
došlé odpovědi jsou vyhodnoceny a spočítána dobu od doručení otázky do okamžiku odeslání odpovědi (údaj v 
paměti mobilu). Podle pořadí a správnosti žáci přidělí body (dle počtu zúčastněných škol) a tuto informaci 
odešlou. Každá škola si spočítá své bodové ohodnocení a učitelé ověří telefonickým dotazem, jak se jejich třída 
umístila celkově, tj. kolik kdo získal celkem bodů. V případě nesprávných odpovědí je třeba zaslat soutěžícím i 
řešení. 

Přínos 
Netradiční forma navázání kontaktů mezi stejnými ročníky různých ZŠ. Porovnání vlastních znalostí, možnost 
ovlivňovat práci skupiny. Možnost zahájení další spolupráce. 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 
К odesílání i přijímání otázek a odpovědí prostřednictvím SMS. 

Další aplikace aktivity 
Možno využít při různých předmětech, otázky nemusí být jen vědomostní, ale např. i zjišťování názorů, postojů, 
témata zajímající mladé lidi apod. 

Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní: 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

Integrace 
průřezových témat 

OSV - Sociální rozvoj (Kooperace a kompetice) 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace 
prostorová 

Školní třída 

Organizace časová Do 45 minut 

Vyučovací metoda Komplexní - kooperativní vyučování 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Pořádání ankety s použitím mobilního telefonu 

Autor: Miroslav Strouhal: příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Žije naše rodina zdravě? 

Cíl projektu 

Motivovat žáky 8. ročníku ke změně vlastního životního stylu. Vést žáky к zamyšlení nad způsobem života 
svým a svého okolí. Ukázat efektivní možnost získávání informací prostřednictvím mobilního telefonu. 

1. vyučovací hodina (15 minut) 
Příprava íákovské ankety: 

• vysvětlíme žákům pojem „Zdravý životní styl"; 
• pokusíme se odpovědět si na otázku, jak žijeme my a naši blízcí. 

Vytvoření pravidel pro uspořádání telefonické ankety, organizace příští hodiny 

Přesvědčit rodiče a sourozence, aby nám v průběhu příští vyučovací hodiny telefonicky odpověděli na několik 
otázek. 

Dát doma rodině průvodní dopis (Příloha ľ) a požádat o telefonní číslo na mobilní telefon. Zeptat se, zda budou 
ve středu od 11.00 do 11.30 ochotni odpovědět na naše dotazy. V případě ochoty napsat svoje číslo mobilního 
telefonu na kartičku, zalepit do obálky. Nepodepisovat. 

Ubezpečit respondenty (rodiče, příbuzné), že naše anketa je anonymní. Domluvit se mezi sebou ve třídě na tom, 
kdo přinese do vyučování mobilní telefon. Dohodnout se na uhrazení poplatků, které by neměly být vyšší než 20 
Kč najeden telefon. Požádat žáky, aby přesvědčili sebe i svoje rodiče, že se jim vložené finance vrátí. 

2. vyučovací hodina (45 minut) 

Realizace projektu 

Příprava na anketu - ujasnění si pravidel (15 minut): 

Společnou prací ve skupinách se dohodnout na pěti otázkách, které budou pokládány respondentům (viz Příloha 
2). Každému z nich mohou být z této pětice položeny pouze tři otázky. 

Ujasnit si pravidla vedení telefonického hovoru - stručně se představit, požádat o odpověď na otázky, zeptat se 
na věk a pohlaví - neptat se na jméno. Rozhovor musí být jasný, rychlý a stručný. Položit 3 otázky - odpovědi si 
zapsat do připraveného formuláře. V případě, že volaný odmítne odpovídat - poděkovat a ukončit hovor. 

Každá skupina může volat v jednu dobu pouze jednomu respondentovi. Dalšímu lze zavolat až ve chvíli, kdy 
skončil předcházející rozhovor. Telefonní číslo, na které budou žáci volat, si vylosují vždy před rozhovorem 
(vysvětlit žákům, že v zájmu objektivity chceme minimalizovat rozhovory s vlastními rodinnými příslušníky). 
Pokud náhodou vylosuješ číslo, které znáš a patří někomu z tvé rodiny, vrátíš je zpět. 

Telefonování respondentům, zaznamenání výsledku (20 minut) 

Rozdělit role v týmu - operátor, statistik, vedoucí týmu... 
Zápis získaných informací do záznamových archů. 

Zpracování výsledků (10 minut) 

Každá skupina shrne svoje výsledky (počet telefonátů, věkový průměr respondentů, co zajímavého nám sdělili 
volaní, kolik korun jsme protelefonovali, jak reagovali respondenti na jejich dotazy...). 



Domluvit se na zpracování doma - ve skupinách si připravit podklady pro společný flip skupiny, ze kterého bude 
možné zjistit: 

o kladné a záporné stránky našeho životního stylu, 
o co se dá v našem životním stylu měnit a jak. 

3. vyučovací hodina (45 minut) 
Reflexe - zpětná vazba 

Na základě zpracovaných závěrů prodiskutovat: 

• jaká byla reakce respondentů na telefonický kontakt; 
• myslíte, že jejich odpovědi byly pravdivé a upřímné; 
• přiznali nějaké svoje zlozvyky - kouření, tučná strava, alkohol, krátký spánek, přepracování, stres; 
• jaké koníčky se objevují ve vaší rodině; 
• které další oblasti (kromě našich otázek) by bylo možné zařadit do dalších možných podobných 

výzkumů; 
• myslíte, že je možné v rodině hovořit o změnách našeho životního stylu; 
• jak měnit svůj vlastní životní styl. 

Formou skupinové práce a kooperace odvodit všeobecné závěry, dokončit zpracování flipů. 
Přínos projektu (kromě vyučovacích cílů) 

o naučit se vést konstruktivní rozhovor s cizí osobou; 
o ukázat efektivní možnost využití mobilního telefonu к řešení praktických životních problémů; 
o rozšíření komunikace na úrovni rodina - škola. 

Přílohy: 
Příloha 1 - Dopis pro naše respondenty (rodiče, příbuzné) 
Příloha 2 - Otázky pro respondenty a záznamová kartička 

Stupeň vzdělávání a 
období vzdělávání 

2. stupeň 

Rozvíjené klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní: 

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se 
výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitu a 
účinnou komunikaci s okolním světem 

Kompetence sociální a personální: 

• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

Integrace 
průřezových témat 

OSV - Sociální rozvoj (Komunikace) 

Organizace řízení 
učební činnosti 

Skupinová 

Organizace 
prostorová 

Školní třída 

Organizace časová Blok více hodin 

Vyučovací metoda Aktivizující - diskusní 

Nutné pomůcky a 
prostředky 

Mobilní telefon 



Využití mobilního telefonu ve fyzice - příjem signálu 
Autor: Jan Řasa: příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Popis činnosti 
Demonstrační pokus ve fyzice - dva žáci si zatelefonují, signál se běžně bez problémů šíří prostředím. Prezentují 
ostatním žákům problém, kam schovat (uložit) jeden ze zapnutých mobilů tak, aby nepřijal signál. Mohou 
reagovat na návrhy spolužáků, nebo sami uložit mobil do předem připravených krabic s víkem - dřevěné, 
plastové, plechové, a pokusí se prozvonit. Zjistí, že v uzavřené plechové krabici (např. plechovka od barvy) se 
signál nepřijme (Faradayova klec). Tím demonstrují schopnost různých materiálů propustit elektromagnetické 
záření (900/1800 MHz), nebo možnost snížení intenzity signálu v komplexu železobetonových staveb či 
nedostupnost signálu např. v metru atd. Místo plechovky možno pečlivě zabalit mobil do staniolu, alobalu. Žáci 
by mohli i kouzlit, kdyby si připravili napohled stejné krabice, jednu plechovou, druhou papírovou. 
Doporučuji vše předem vyzkoušet. 

Přínos 

Vlastní aktivita žáků v hodině, jeden z mála pokusů na ZŠ ze sdělovací techniky. 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 

Mobil jako vysílač a přijímač elektromagnetického záření, pomůcka к demonstraci šíření záření. 

Další aplikace ve fyzice 

• aktuální zjištění předpovědi počasí - teplota, atmosférický tlak (při probírání tématu atmosférický tlak) 
• mobil jako kalkulačka - běžné použití 
• dálkové ovládání elektrických spotřebičů - mobil jako iniciátor sepnutí elektrického obvodu 
• reakce sepnutí na zvukový signál (možno poukázat na zneužití mobilu teroristy při iniciaci výbušnin) 

Aplikace v dalších předmětech 
Matematika 
Využití matematických her, např. Total - na displeji se zobrazí čtyři čísla, páté číslo jako výsledek; máme zapsat 
matematické operace, které povedou к výsledku - rychlé zadávání příkladů žákům při procvičování (zjistit 
dopředu, jaké hry mají žáci na mobilech). 
Informatika 
Využití mobilu při výkladu Internetu a Outlooku. 
Zasílání emailu z mobilu, možnost výzkumu doby přenosu zprávy z mobilu do schránky v různých sítích, v 
různých časech, na různé servery. 

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň 

Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence к učení - samostatně pozoruje a experimentuje, 
získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti 
Kompetence к řešení problémů - samostatně řeší problémy; volí 
vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost 
řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů. 

Organizace řízení učební činnosti skupinová 

Organizace prostorová školní třída 

Organizace časová do 45 minut 

Vyučovací metoda aktivizující - heuristická 

Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, různé krabice (např. dřevěná, plastová, plechová) 



Využití mobilního telefonu ve fyzice - šíření zvuku 
Autor: Vlasta Karásková; příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. 

Popis činnosti 

1. Před vyučovací hodinou nenápadně vložím do pootevřené zásuvky katedry ve třídě svůj mobil, který mi v 
úvodu hodiny (po domluvě se sekretářkou) začne zvonit. Dělám, že ho neslyším. Žáci mě na zvonění upozorní. 
Následuje diskuse: Jak víte, že zvoní telefon? Poznáte, kde zvoní ? 

2. Žáci si položí hlavu na lavici a zakryjí si oči. Spolužáci, kteří mají ve škole mobil, stojí s telefonem a 
gestikulací se společně dorozumíváme. Vzájemně se prozvání podle pokynů vyučující. Ostatní ve třídě mají 
uhodnout, který mobil zvonil. 

3. Jak se zvuk od telefonu dostane к vašemu uchu? Je k tomu něco potřeba? Sledujte pozorně pokus, zatím jej 
nekomentujte: 
Jeden mobil dáme pod zvon vývěvy a prozvoníme ho. Částečně vyčerpáme vzduch a opakujeme zvonění. 
Vytvoříme vakuum a zvoníme potřetí. Jak byste porovnali tato tři zvonění? Co způsobilo, že je telefon stále 
méně slyšet? Proč poslední zvonění neslyšíme vůbec? Stalo se něco s telefonem? (diskuse) 

4. Pustíme vzduch pod zvon vývěvy a někdo prozvoní mobil umístěný pod zvonem. Zvonění je v pořádku. Proč 
jsme ho tedy před tím neslyšeli? Co bylo nezbytné pro šíření zvuku? (diskuse) 

5. Telefon přiložený na vnější stranu zavřených dveří třídy necháme zvonit. Slyšíme zvonění telefonu? Pokus 
opakujeme přiložením zvonícího mobilu na kus kovu, žáci přiloží na kov ucho. Vyslovíme závěr: Kdy lépe 
slyšíš zvuky? Šíří-li se vzduchem nebo kovem? 

6. Jakým směrem se od telefonu zvuk šíří? Vymyslete pokus, kterým byste to zjistili. Žáci s mobily udělají 
několik navržených pokusů. S celou třídou dojdeme к závěru z pozorování. 

7. Budeme telefony, které položíme všechny na jednu lavici a prozvoníme je, vždy slyšet? 

Diskuse 
Následuje pokus: Utvoříme z telefonujících dvojice, které si budou vzájemně volat. Volané telefony položíme 
na lavici a obložíme polystyrenem. Volající prozvání telefony a pozorovatelé sledují, jak se změnila slyšitelnost 
telefonů. 
Vysvětlete a řekněte, kde toto zjištění můžete využít v praxi? Uveďte příklady, jak se zvukově izolují místnosti, 
prostranství...? Hledejte příklady ve svém okolí (domácí úkol). 

Přínos 
Větší počet dětí se zapojí do pokusů a aktivně se účastní vyučování. Práci v hodině je třeba dobře zorganizovat a 
všichni účastníci musí pracovat pro společný cíl. Kromě získávání fyzikálních poznatků se žáci učí pracovat 
týmově, respektovat pokyny organizátora. Ve všech pokusech se střídá diskuse a sledování pokusu. Tato střídání 
činností vyžadují od žáků určitou disciplínu. Při naslouchání se musí soustředit, dodržovat instrukce a 
spolupracovat s vyučující i mezi sebou. Cítí odpovědnost za výsledky prováděných pokusů. 
Fyzika je zde prostředkem к nácviku velmi důležitých sociálních dovedností, к rozvoji logického myšlení a 
vyvozování závěrů. 

Úloha mobilního telefonu v aktivitě 

Mobil zde slouží jako zdroj zvuku. Výhodou je, že těchto zdrojů budeme mít ve třídě více. Použitím jiného 
zdroje zvuku toho nedosáhneme. Pokusy žáky vždy velmi baví, a mohou-li je sami přímo provádět, je stav ve 
vyučovací hodině fyziky ideální. Výuka tohoto tématu je s mobilem efektivnější. 



Další aplikace aktivity 

Další pokusy s mobilem lze provádět v tomto tematickém celku při hledání prahu slyšitelnosti a hlasitosti zvuku, 
rozlišení zvuk - hluk - tón, dá se využít pro studium vlastností zvukových vln, hledání zvukových izolantů a 
jejich porovnávání, sledování zvukových vlastností domu či bytu. Žáci si třeba uvědomí, že mobil není pouze 
hračka a není určen jen pro jejich bezpečnost, ale může být pro ně i zdrojem poznání. Žáci využijí své telefony 
jako učební pomůcku a aktivně se zapojí do provádění pokusů. 

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň 

Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence к učení - samostatně pozoruje a experimentuje, 
získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich 
závěry pro využití v budoucnosti 
Kompetence к řešení problémů - samostatně řeší problémy; volí 
vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, 
matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost 
řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 
pokrok při zdolávání problémů. 

Organizace řízení učební činnosti skupinová 

Organizace prostorová školní třída 
specializovaná učebna 

Organizace časová do 45 minut 

Vyučovací metoda aktivizující - heuristická 

Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, vývěva, polystyren, kus kovu 



Jméno učitele: Mgr. Šárka Holečková 
Název a adresa školy: ZŠ a MŠ Stehelčeves, okres Kladno, Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves, tel. 312283146 

kancelar.skolv®,zsms.stehelceves.indos.cz, www.zsms.stehelceves.indos.cz 
Aktivita: celodenní projekt 
Cílová skupina: 3 . - 5 . ročník (málotřídní školy) 
Doba trvání: dopoledne (4. - 5. vyučovacích hodin) 
Předměty: Čj, Ma, PČ, Vv, Prv, VI, 
Téma: SMS - Světový mobilů svátek aneb Známe dobře své mazlíčky? 
POPIS ČINNOSTI 
Motivace: 
Vchod do třídy zdobí název projektu. Děti předem vědí, že dnes si mohou přinést mobilní telefon, že si uděláme 
oslavu „mobilů". Třída je vyzdobena obrázkovými slogany s využitím jiného významu textu. Např.: Dnes si jej 
můžeš nechat zapnutý, (kabát) Bez mobilu ani ránu.(kladivo) Máš dobité baterie? 
Pomůcky: 
Ideální podmínky - každý má mobilní telefon, např. zapůjčený od rodinných příslušníků, není třeba vysoký 
kredit 
Reálné podmínky - majitel mobilu je zakládajícím členem skupiny 
Další pomůcky: 
jednotlivé úkoly do center aktivit rozepsané na kartičkách 
materiály, výtvarné a pracovní pomůcky vztahující se к některým úkolům 
z oblasti umění 
papíry a psací potřeby 
starý i rozbitý telefon (možno získat z bazaru) 
Průběh aktivity: 
1. Mapování 
společná aktivita 
„Známe dobře své mazlíčky?" 
„Co vím o (svém) mobilním telefonu?" 
(Pokud učitel zná telefonní čísla žáků, může jim pro zpestření tyto otázky poslat v úvodu jako SMS, popřípadě 
zavolat některému ze žáků přímo ve třídě nebo před vstupem do třídy.) 
Učitel zapisuje na tabuli jednotlivé postřehy a sdělení žáků. Diskuse směřuje к využití jednotlivých funkcí 
v praxi, jejich smysluplnosti. Žáci si mohou některé činnosti vyzkoušet. 
2. Centra aktivit 
(využití otevřeného vyučování) 
Třída je rozčleněna na tři pracovní prostory uzpůsobené charakteru činností a vybavené potřebnými pomůckami. 
Každý prostor obsahuje i např. rozvěšené jednotlivé úkoly napsané na kartičkách. 
Žáci si vybírají stanoviště i úkoly podle svých schopností a zájmů. Povinností každého žáka je splnit předem 
stanovený základ z každé oblasti ( 1 - 2 úkoly). Další úkoly plní podle volného času. Pokud bychom chtěli, aby 
všichni žáci splnili všechny zadané úkoly, bylo by nutné omezit jejich rozsah, nebo poskytnout další čas. 
Splněné úkoly vyznačují do společné tabulky na velkém papíru zavěšené na magnetické tabuli. Tabulka obsahuje 
jména žáků a názvy úkolů. Výrazně jsou odlišeny tři základní oblasti. 
Po ukončení práce (cca 2 - 3 vyučovací hodiny) žáci si vzájemně předvedou výsledky své práce, vytvořená díla, 
získané poznatky... 

http://www.zsms.stehelceves.indos.cz


Popis aktivity Možnosti propojeni se vzdělávacím 
programem (Zakladli škola) 

Matematika a přírodní vědy 
Počítání s lalkuhčkou na telefonu - záMadní 
operace s velkým čísly. Žakzaznamenává 
výsledky do kartičky s přetaveným pffldady. 
Lze prizpäsobä i jednot! tvým ročníkům. 

5.r. M a - početní výkony s přirazenými čísly 
- užití kapesrího kakulátoru(rozšiř.) 

Vážerí telefonů- porovnávání hmotnosti 
telefonů (tabulka, gaf; dle zkušeno stí i na 
PC). 

Jak fongý e tdefon? -piáce s encyklopediemi 

5.r. Ma - doplňovat tabulky, číst a sestroj o vat 
sloupcový diagam 
4.-5.Г. Př-praktickáměřerí hmotnosti 
(jednotky - ф 
4.-5.Г. P ř - Člověk a technika, příjem 
informací a j ej ich význam pro život lidí 
4.r. Čten-Nedávání informací 
v encyklopediích 

Jak vypadá telefon uvnitř? - rozebrání a 
zkoumání starého telefonu 

Slovní úloha s tematikou tdefonu (provolaný 
kredit, čas, délia hovoru ...). 
VynysH podobnou slovní úlohu o 
telefonování 

3.r. Prv- Lidé a technika - seznámení 
spoičitimas obsluhшjedшduchých 
přístrojů (telefon) 
3.r. Ma - řešení a vytváření slovních úohm 
sčítání a odčítání 

Historie telefonu a telefonování - práce 
s encyklopediemi, vyhledávání na internetu 
Zjistíš den, kdyby mohH mít tele fóry 
opravdu svátek? Proč? 

3.r. Piv-Lidé a technika (rozš. učivo)-
technika drive a dnes, výzmmné osobnosti, 
zajímavosti 
4.-5.Г. VI- po soudit změny způsobu života 
vnovověku, vyložit význam vědy a technika 
pro rozvoj výroby 

Český jazyk a informace 
VymysH básničku o telefbm a telefonován. 3.-5.Г. Ctení a LV - základy Iteraüry poezie 
Přepis, čtení SMS bez diakritity, doplňování 
diakritických znamének do textu (učitel nííže 
p o sät pňpravenou SMS na daný telefon). 

Psaní, Cj - sprámo st, diakritická znaménka, 
čitelnost, kortroh vlastního projevu 

Zápis nových telefonních äsd a jmen do 
seznánu telefonu (abecední řazm) a následné 
vyhledávání Nejprve žák naj ednotlivé 
kartičky získá telefonní čísla svých spokěáků 
- pokud chtějí, nebo poičg e připravená čísla 
vymyšlená učitelem. Kartičky může sestavit 
podle abecedy se zpětnou kontrolou 
v telefotu 
Ú M y m g išťovóní informací (Zjisti 
nej bližší autobus z mší obce do Prahy dnes po 
12. hodině. - Zavolej starostovi a p ozvi jej na 
besedu...) 

Cj - Abeceda, abecední řazení 

3.r. Čj -poi&m stručné informace 
4.r. Čj - výstižně a stručně telefonovat 

Vynysb pnběh na téma: moäié vyičití 
шvínových titulků, j ehož hhvnímhrdinou 
bude mobilní telefon 

3 . r - 5.r. Cj - vypravování 

3. Závody v psaní SMS 
Tato aktivita je zařazena pro zpestření dopoledne. Učitel má na zpětném projektoru připravený text SMS, který 
žáci na čas přepisují. Vítězí ten, kdo napíše nejdelší úsek zprávy za daný časový limit, nebo ten, kdo přepíše 
zprávu jako první. Lze použít stopky na telefonu. Chybné znaky se započítávají do celkového hodnocení. 
4. Závěrečný kruh 
Na závěr dopoledne (poslední hodina), kdy bylo možné neomezeně používat mobilní telefony, žáci společně 
sestavují pravidla pro používání mobilního telefonu ve škole. Pravidla se zapisují na velký formát papíru, kde je 
možné pak formou koláže i vystavit některé práce žáků vytvořené během dopoledne. Plakát se pak vyvěsí ve 
třídě nebo na chodbě školy. 



PŘÍNOS ČINNOSTI 
Cílem je seznámit žáky s možnostmi mobilních telefonů, méně známými funkcemi, v čem se různé typy telefonů 
odlišují, ale i shodují . . . . 
Žáky vytvořená pravidla používání mobilního telefonu ve škole pomáhají nenásilnému zvnitřnění zásad slušného 
a bezpečného chování při používání mobilního telefonu nejen ve škole, ale i na veřejnosti. 
ÚLOHA MOBILNÍHO TELEFONU V AKTIVITĚ 
Mobilní telefon chápou žáci v tomto věku (nejen oni) jako módní záležitost. Často jej nedokáží využít jako 
svého pomocníka, např. když jim ujede autobus, přivolání pomoci při úrazu.... Je to další hračka, kterou jim 
rodiče zakoupili a funkce, které používají, je v tomto názoru utvrzují. Tato aktivita má napomoci žákům 
pochopit rozdíl mezi telefonem - hračkou a telefonem - užitečnou pomůckou, seznámit se s různými funkcemi 
mobilního telefonu, umět jej plně využívat. 
Mobilní telefon v projektu figuruje jako pomůcka к zvládnutí některých úkolů, předmět zkoumání, užitečný 
pomocník nejen pro telefonování, ale také jako inspirace pro vlastní uměleckou tvorbu. 
DALŠÍ APLIKACE AKTIVITY 
Jednotlivé úkoly a náměty použité v centrech aktivit, lze zařadit samostatně i do běžných vyučovacích hodin. 
Vhodné je také využití psaní SMS bez diakritiky, jejich čtení a následné doplňování použít při práci s dětmi se 
SPU. 

Varianty: 
Název aktivity: Mobilem propojeni 
Potřebný čas: 3 vyučovací hodiny 
Velikost skupiny: Třídní kolektiv 
Potřeby, pomůcky: Fólie s textem (viz popis/postup), mapy světa, noviny a časopisy 
Cíle: Student vyvodí obecné závěry o propojenosti dnešního světa a uvede klady a zápory 

globalizace 

1) Aktivita Mobil 
Učitel se studentů zeptá, kdo má mobilní telefon a iniciuje brainstorming o kladech a záporech jejich 

užívání. Všechny odpovědi zaznamenává na tabuli. 
Společně se studenty diskutuje otázky: Z čeho se telefon skládá? Z čeho se jednotlivé části vyrábějí? 

Kde se tyto suroviny získávají? Kde se telefony sestavují? Kdo je nejvýznamnějším výrobcem? Kdo má z 
prodeje největší profit? 

Učitel promítne následující text: 
Mobilní telefony obsahují zlato (hlavní oblasti těžby jsou v JAR nebo v Rusku, měď (Chile, Papua Nová Guinea), 
nikl (Kanada), koltan (Austrálie, Kanada, Brazílie, Kongo). 
Anténa může být vyrobena v Hong Kongu, základová deska v Malajsii, mikrofon a baterie v Číně, počítačové 
čipy v Japonsku nebo Německu. Display může být z Jižní Koreji, klávesnice z Taiwanu. Mobilní telefony jsou 
sestavovány např. v Irsku, Německu nebo Mexiku. 

Ve společné diskusi si se studenty odpoví na otázky: Co jsme si na příkladu mobilního telefonu 
dokumentovali? Vyplývají z toho nějaké obecnější závěry? Napadají vás výhody a nevýhody propojení světa? 
Způsobuje tento fakt někomu problémy? Kde a jak? 
2) Popis světa 

Všichni studenti obdrží mapu světa, za úkol mají popsat svět se zaměřením na člověka a společnost. 
3) Sumarizace kritérií pro popis světa 

Na základě jednotlivých popisů světa studenti společně s učitelem formulují kritéria pro popis světa 
(např. rozdělení podle náboženství, podle úrovně příjmu, podle způsobu obživy, podle politických režimů, atd.). 
4) Práce ve skupinách 

Studenti ve skupinách hledají v nejrůznějších novinách a časopisech články dokazující existenci kritérií 
pro popis světa, v těchto článcích hledají zmínky o závislosti a propojenosti různých oblastí světa a různých 
dimenzí rozvoje. 
5) Diskuse - Vzájemná závislost a propojenost ve světě 

Studenti na základě práce v hodinách diskutují nad pozitivy a negativy vzájemné závislosti a 
propojenosti ve světě, nad pozitivy a negativy globalizace. 
Zpětná vazba: 

Pro ověření dílčích cílů jsou vybrány diskuse. Diskuse v rámci aktivity Mobil umožňuje učiteli 
zhodnotit, zda studenti jsou schopni vyvodit obecné závěry o propojenosti světa. Závěrečná diskuse ověří, zda 
studenti jsou schopni uvést pozitiva a negativa globalizace. 



4. Podrobnější informace ke kapitole číslo 4 
Co je to SAR? 

SAR je zkratka z anglického Specific Absorption Rate, česky specifická míra absorpce. V případě 

mobilních telefonů1 SAR vyjadřuje množství radiofřekvenčního záření absorbované lidským tělem při užívání 

mobilního telefonu. Hodnota SAR se vyjadřuje jako Watt na kilogram [W/kg], Přičemž parametr udávaný u 

mobilních přístrojů je měrný lokálně absorbovaný výkon [W/kg (10g)]. 

Podrobnější informace o SAR a bezpečném užívání mobilních telefonů by se měly najít u konkrétního 

výrobce, většinou v uživatelské příručce к danému modelu mobilního telefonu, případně na webových stránkách 

výrobce2. Uváděny by měly být hodnoty, které výrobce deklaruje jako naměřené v souladu s metodikou platnou 

EU. U většiny současných telefonů se hodnoty pohybují v rozmezí od 0,65 do 0,9 W/kg. 

Pro mobilní telefony jsou stanoveny limitní hodnoty SAR, které nesmí být překročeny. Neexistuje 

jednotný standard, proto se limitní hodnoty SAR v jednotlivých zemích nebo částech světa mohou lišit.3 

Region / 
Country 

— Reference to — 
Reference to SAR limit Limit 

Region / 
Country 

SAR measuremant protocol 
Reference to SAR limit Limit 

Europe 
European Specification ICNIRP Guidelines 1998 

2.0 W/Kgin lOgof 
tissue 

Europe 
ES 59005 (1998)</FONT< td> (ICNIRP 1998) 

2.0 W/Kgin lOgof 
tissue 

Australia 

Australian Communications 
Authority (АСА) Standard Australian Standard AS/NZS 

2772.1 1.6 W/Kg in 1 g of tissue Australia 
(АСА RS 1999) 

Australian Standard AS/NZS 
2772.1 1.6 W/Kg in 1 g of tissue 

US 

Federal Communications 
Commission (FCC) American Standard ANSI 

C95.1 (ANSI 1992) 1.6 W/Kg in lg of tissue US 

Guidelines (FCC 1997) 

American Standard ANSI 
C95.1 (ANSI 1992) 1.6 W/Kg in lg of tissue 

V Evropě platí limit 2 Watty na kilogram v průměru na 10 g tkáně - 2 W/kg (10g4). V České republice 

je tento limit zakotven ve vládním nařízení č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.5 

Podle odborníka na elektromagnetické pole ing. Jana Musila ze Státního zdravotního ústavu v Praze je 

limit 2 watty na jeden kilogram příliš benevolentní. (LN, 2001). 

Testy SAR se provádějí standardizovanými metodami s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované 

úrovni ve všech frekvenčních pásmech, uvádí se nejvyšší naměřená hodnota. Měření je prováděno při různých 

polohách mobilního telefonu vzhledem к uživateli - u hlavy a na těle. 

1 Obecně jde o množství energie absorbované hmotou s definovanými vlastnostmi vztažené na jednotku 
hmotnosti. 
2 httpV/sar.nokiaxom/sar/index.isp. 
3 http://www.sarvalues.com/what-is-sar.html 
4 Platí pro hlavu a trup, pro končetiny je povolena hodnota 4 W/kg (10g). 
5 Nařízení vlády z 22. listopadu 2000, č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Sbírka 
zákonů, Česká republika, ročník 2000, částka 139, str. 7582-7621. 

http://www.sarvalues.com/what-is-sar.html


5. Teddyfone - mobilní telefon pro nejmenší 
Přístroj, jak napovídá název, má tvar medvídka. Pro děti je zajímavý právě svým provedením a velmi 

snadným ovládáním. Prezentován je jako opravdu bezpečný telefon, speciálně navržený a určený pro užívání 

dětmi. 

£ E 
Charakteristika a ovládání 

Přístroj je doporučován dětem od 3 do 10 let. V okamžiku zapnutí telefon zavrní a probliknou LED 

diody v uších. Diody mají různé barvy (modrá, červená, zelená) a indikují různé stavy telefonu. Ovládá se čtyřmi 

tlačítky s přednastavenými čísly - tzv. rychlé volby. Např. máma, táta, prarodiče nebo kamarád/ka. Přístroj nemá 

displej, proto si děti nemohou nahrávat, stahovat a posílat vyzváněcí tóny, hry nebo nevhodné obrázky a 

fotografie. 

Funkce 

o Rodičovská hesla proti zneužití (aktivní odposlech, volání) 

o Možnost sledování dítěte na dálku 

o Lze přijímat běžné příchozí i odchozí hovory (omezeno na 4 čísla) 

o Automatické odeslání 3 SMS zpráv v případě nouze, tzv. SOS tlačítko 

o Vícebarevná LED indikace stavu telefonu 

o Pošlete SMS a on Vám sám zavolá 

o Při vybití baterie pošle rodičům SMS 

Parametry 

* GSM pásmo 900 / 1800MHz 

* rozměry: 97 x 62 x 28mm 

* hmotnost: 80g včetně baterie 

* doba hovoru: 90 min 

* pohotovostní doba: 100 hodin 

* baterie: 3,7V / 600mAh, Li-lon 

* provozní teplota -20°C až 65°C 

* SAR: 0,162 w/kg 

Balení obsahuje: mobilní telefon, nabíječku, kapsička se šňůrkou na krk, uživatelský manuál v českém 

jazyce. 

www.teddyfone.cz 

http://www.teddyfone.cz

