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1 Úvod 

Z historického pohledu je zřejmé, že zavádění jakýchkoli technologií do 

běžného života společnosti má zásadní význam pro změnu kvality života, 

pracovních postupů a způsobů přijímání nových poznatků, které jsou v těchto 

technologiích implementovány. Není tomu jinak i v oblasti využívání 

informačních a komunikačních technologií. Dnes žijeme ve společnosti, která 

se v poměrně velmi krátké době velmi intenzivně vyvíjí a proměňuje. Na 

rozsáhlé změny společenského života má výrazný vliv zejména dynamický 

rozvoj informačních a komunikačních technologií, díky němuž se mění 

charakteristika řady činností lidí. Moderní technologie uplatňují své přednosti 

ve všech oblastech života současné společnosti. Některé specifické činnosti 

v oblasti průmyslu, zdravotnictví finančnictví a dalších oborech dnes nelze bez 

používání těchto technologií realizovat buď vůbec, nebo velmi obtížně 

s neúměrným časovým a finančním zatížením. Obzvláště pak velmi rychlý 

rozvoj a dostupnost sítě Internet, který umožňuje velmi snadný přístup 

k informacím a aplikacím zcela zásadně ovlivňuje způsob myšlení a práce 

současné mladé generace.  

Celospolečenské změny ovlivněné využíváním moderních technologií se 

zákonitě odráží také ve sféře vzdělávání a školství. Potřeba vzdělávání v oblasti 

informačních a komunikačních technologií vychází z primárních potřeb 

společnosti. Absolvent musí být po ukončení vzdělávacího procesu informačně 

gramotný. Schopnost používat moderní technologie se stává podmínkou 

úspěšného zařazení jedince do společnosti, podobně jako schopnost číst, psát 

a počítat. Kromě toho lze potenciál informačních a komunikačních technologií 

využít pro zkvalitnění výukových procesů. Proto se současné vzdělávací 

systémy snaží integrovat využívání informačních a komunikačních technologií 

do výuky, což se ne vždy daří v souladu s aktuálními trendy. Obtíže spojené 

s využíváním informačních a komunikačních technologií ve sféře školství jsou 

spojeny právě s neuvěřitelně rychlým vývojem těchto technologií, za kterým 

bude vzdělávací systém vždy zaostávat. Navíc se v této oblasti projevuje 

digitální propast mezi studenty a jejich učiteli, neboť vývoj informačních 
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a komunikačních technologií v časovém úseku odpovídajícímu jedné generaci, 

znamená v této oblasti vývojový posun, který nemá v jiných oborech 

konkurenci.  

Se vstupem informačních a komunikačních technologií do života společnosti 

však vyvstává i celá řada problémů, které lze charakterizovat z několika 

různých pohledů. Zejména excesivní využívání těchto technologií přináší 

somatické potíže, které byly tématem řady výzkumů, jejichž výsledky byly 

následně publikovány v odborných pramenech. 1  V souvislosti s vlivy 

informačních a komunikačních technologií je rovněž zmiňována problematika 

závislostí, kyberšikany a dalších negativních jevů.2 

Cílem této diplomové práce je identifikace a analýza problémů v souvislosti 

s rozvojem, dostupností a tím i intenzivnějším používáním informačních 

a komunikačních technologií a jejich negativním dopadem na výchovu 

a vzdělávání.  

Diplomová práce je členěna do několika částí. Po úvodním vymezení 

výzkumného pole, cílů a metod k jejich dosažení je v teoretické části věnována 

pozornost vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální, 

komunikační a kognitivní schopnosti dítěte v kontextu s výchovou 

a vzděláváním. Teoretická část je zpracována metodou obsahové analýzy 

                                                           
1 HBSC. HBSC [online]. 1982 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: www.hbsc.org 

Syndrom karpálního tunelu. www.podruce.cz [online]. [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.podruce.cz/poradna/pocitacove-nemoci/syndrom-karpalniho-tunelu 
Pro instituce: Pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří zasahují do vzdělávacího 
procesu dětí. Sdetmiprotiobezite [online]. 2013 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=21 
 

2 MAŘÍKOVÁ, Markéta. Netholismus: Závislost na internetu. BURIAN, Jan. [online]. V Praze: 
Lidové noviny, 1992 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.kafe.cz/sex-a-
vztahy/psychologie/netholismus-zavislost-na-internetu-728.aspx 
VÝZKUM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČESKÝCH DĚTÍ NA INTERNETU 2013. In: VÝZKUM 
RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ČESKÝCH DĚTÍ NA INTERNETU 2013 [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. 
Dostupné z: http://www.prevence-info.cz/vyzkum/vyzkum-rizikoveho-chovani-ceskych-deti-
na-internetu-2013 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014. In: Výzkum rizikového 
chování českých dětí v prostředí internetu 2014 [online]. 2014 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: 
http://www.prevence-
info.cz/sites/default/files/users/9/bezpecny_internet2014_prezentace_socialni_site.pdf 
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odborné literatury, výzkumů a uskutečněných vědeckých experimentů 

souvisejících s danou problematikou a interpretací výsledků těchto rozborů. 

Empirická část diplomové práce je věnována ověřování validity vybraných 

zjištění učiněných v teoretické části týkajících se vlivu informačních 

a komunikačních technologií na vývoj vnímání, myšlení a paměti dítěte a s tím 

spojenou problematiku vzdělávání a výchovy. Tato část je řešena výzkumným 

šetřením s využitím kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod. Na 

základě dotazníkového šetření v rámci výzkumných oblastí je oslovena 

komunita pedagogických pracovníků z různých typů školských zařízení, jsou 

identifikovány základní problémy spojené s využíváním informačních 

a komunikačních technologií. Výsledkem práce je zpracování výsledků 

teoretického i empirického výzkumu z oblasti negativního působení 

informačních a komunikačních technologií na výchovu a vzdělávání, na 

základě kterých jsou doporučena řešení pro výchovu dětí v rodinách 

a pedagogickou praxi.  
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2 Vymezení výzkumného pole, cílů a úkolů práce 

2.1 Výzkumné pole 

Výzkumným polem diplomové práce je oblast negativních důsledků 

plynoucích z intenzivního využívání informačních a komunikačních 

technologií promítající se ve sféře výchovy a vzdělávání. Diplomová práce se 

tedy zabývá poměrně úzkou oblastí negativních vlivů spojených s využíváním 

informačních a komunikačních technologií, které mají přímou souvislost 

s myšlením, pamětí, sociálním vnímáním, chováním a emočním prožíváním 

dítěte. V kontextu s tímto záměrem nelze opomenout ani problematiku 

závislostí, která s negativním působením informačních a komunikačních 

technologií v oblasti vzdělávání též úzce souvisí. Předmětem zájmu diplomové 

práce je zejména vliv technologií na dítě v souvislosti s rozvojem myšlení 

a vnímání světa. Výchozí hypotézy negativního ovlivňování vývoje myšlení 

dětí informačními a komunikačními technologiemi jsou analyzovány na 

základě dosavadních poznatků a výsledků realizovaných vědeckých 

experimentů. Zpracované materiály se týkají hlavně oblasti vlivu technologií 

na paměť, pozornost, sociální komunikaci v psaném i mluveném projevu dětí 

a problematiku závislostí.  

Obsahově lze problematiku spojenou se stále intenzivnějším používáním 

informačních a komunikačních technologií v kontextu se vzděláváním rozdělit 

do čtyř základních oblastí. První oblastí jsou studie zaměřené na somatické 

potíže 3  vzniklé intenzivním používáním informačních a komunikačních 

technologií, které se následně promítají do kvalit osobního života i života 

v sociálním kontextu. Z těchto poznatků se generuje druhá rozsáhlá oblast, 

která je zaměřena na vliv technologií v sociální sféře,4 a to zejména v sociální 

                                                           
3 KRÁL, Jaroslav. Počítače a zdraví. Zpravodaj ÚVT MU Bulletin pro zájemce o výpočetní 

techniku na Masarykově univerzitě [online]. 2011, č. 5 [cit. 2015-02-15]. Dostupné z: 
http://ics.muni.cz/bulletin/articles/413.html 
ZLATUŠKA, Jiří. Počítače a zdravotní rizika. Zpravodaj ÚVT MU Bulletin pro zájemce o 
výpočetní techniku na Masarykově univerzitě [online]. 1994, č. 5 [cit. 2015-02-15]. Dostupné 
z: http://ics.muni.cz/bulletin/articles/516.html#pozn1 

4 Kraut, R., Patterson, M. et al. (1998). Internet Paradox. A Social Technology That Reduces 
Social Involvement and Psychological Well-Being. dostupné z: 
http://www.cs.cmu.edu/~kiesler/publications/PDFs/kraut98-InternetParadox.pdf 
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interakci a komunikaci. Třetí oblast je pak dána vlivem technologií na psychiku 

člověka, 5  která má v mnoha ohledech přímý vliv na kognitivní schopnosti 

jedince, a čtvrtou oblastí je úroveň integrace technologií do vzdělávacího 

systému6. 

V diplomové práci jsou na základě jejího tematického zaměření formulovány 

následující výzkumné problémy, které jsou definovány formou otázek. Na 

základě formulace výzkumných problémů jsou pak stanoveny výzkumné cíle 

práce, které jsou naplňovány pomocí specifikovaných výzkumných metod.  

  

                                                                                                                                                         
SULER, John. The Psychology of Cyberspace [online]. 2002 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: 
http://users.rider.edu/~suler/psycyber/psycyber.html 

 
5 GROHOL, John. Internet Addiction Guide. Psychcentral.com [online]. 2012 [cit. 2015-02-21]. 

Dostupné z: http://psychcentral.com/netaddiction/ 
EDWARDS, Paul N. Physical Effects. Http://pne.people.si.umich.edu/ [online]. 2013 [cit. 
2015-02-22]. Dostupné z: http://pne.people.si.umich.edu/kellogg/011.html 

6 Informační a komunikační technologie ve škole. In: BRDIČKA, Bořivoj. Informační a 
komunikační technologie ve škole: pro vedení škol a ICT metodiky : [metodická příručka 
[online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2010 [cit. 2015-02-24]. ISBN 
9788087000311. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/vup/ICT_ve_skole.pdf 
Úroveň ICT v základních školách v ČR tematická zpráva, září 2009. In: Csicr.cz [online]. 2009 
[cit. 2015-02-26]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/85156-uroven-ict-v-zakladnich-
skolach-v-cr 
BRDIČKA, Bořivoj. ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise. 
Spomocnik.rvp.cz [online]. 2013 [cit. 2015-02-27]. Dostupné z: 
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17547/ 
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2.2 Výzkumné problémy 

Hlavní výzkumný problém 

HVP: Jaké jsou negativní dopady používání informačních a komunikačních 

technologií na rozvoj vnímání, myšlení a komunikace dítěte v kontextu 

s výchovou a vzděláváním na základní škole a jaké jsou možnosti jejich 

ovlivnění pedagogickými prostředky? V souvislosti s tímto hlavním 

výzkumným problémem vyvstává několik následujících dílčích výzkumných 

problémů. 

Dílčí výzkumné problémy 

DVP1: V jakých směrech a situacích ovlivňujících výchovu a vzdělávání se 

projevuje negativní dopad využívání informačních a komunikačních 

technologií?  

DVP2: Které negativní dopady spojené s využíváním informačních 

a komunikačních technologií jsou ovlivnitelné pomocí dostupných 

pedagogických prostředků.?  

DVP3: Jakým způsobem lze eliminovat negativní vlivy informačních 

a komunikačních technologií v oblasti výchovy a vzdělávání pomocí 

dostupných pedagogických prostředků a metod? 

  



14 
 

2.3 Výzkumné cíle 

Hlavní výzkumný cíl 

HVC: Hlavním výzkumným cílem je identifikovat a analyzovat problémy 

spojené s negativními vlivy intenzivního využívání informačních 

a komunikačních technologií a důsledky těchto vlivů ve sféře výchovy 

a vzdělávání. 

Dílčí výzkumné cíle 

DVC1: Identifikovat a analyzovat jevy, které jsou v kontextu s výchovou 

a vzděláváním negativně ovlivňovány informačními a komunikačními 

technologiemi. 

DVC2: Identifikovat aktivity, které mají v kontextu s používáním informačních 

a komunikačních technologií negativní dopady na schopnost vzdělávat se 

a jsou ovlivnitelné pomocí pedagogických prostředků. 

DVC3: Navrhnout řešení a postupy vedoucí k eliminaci negativních vlivů 

informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání dětí na 

základních školách a doporučení metod a postupů pro pedagogickou praxi.  
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2.4 Výzkumné metody 

Z hlediska metodologie jsou pro naplnění stanovených cílů použity jak metody 

teoretické tak empirické. V první teoretické části práce je provedena analýza 

východisek práce založená na studiu primárních i sekundárních zdrojů a jejich 

interpretaci, kde je zkoumán vliv používání technologií v souvislosti se 

vzděláváním v jednotlivých oblastech avizovaných ve vymezení výzkumného 

pole. Smyslem této analýzy je přispět k naplnění cílů DVC1 a částečně DVC2. 

Z teoretických metod jsou tedy v první části práce aplikovány metody 

analyticko-syntetické a pro splnění cíle DVC3 metody induktivně deduktivní. 

Kvantitativní metoda empirické části je pak zaměřena na explorativní 

a deskriptivní výzkum formou dotazníkového šetření v komunitě 

pedagogických pracovníků různých typů škol a jeho následného vyhodnocení. 

Pro kvalitativní výzkum byla zvolena metoda pozorování na vybrané základní 

škole, zaměřená na analýzu situací, ve kterých používání informačních 

a komunikačních technologií přímo narušuje proces výuky i situací, které 

naznačují určitý stupeň závislostí na těchto technologiích. Empirická část 

přispívá ke splnění cílů DVC1, DVC2 a DVC3  
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3. Teoretická část 

Z historického pohledu lze usoudit, že myšlení a chování lidí je ovlivňováno 

nejrůznějšími stimuly vyplývajícími ze začlenění jednotlivce v konkrétní 

společnosti. Mezi takové ovlivňující faktory patří kulturní tradice, politické 

uspořádání, nejrůznější náboženství a zájmová uskupení a v neposlední řadě 

také společenská pozice jednotlivce ve skupině. Ne jinak je tomu v informační 

společnosti,7 kde chování a myšlení lidí ovlivňují informační a komunikační 

technologie, což se stává globálním celospolečenským problémem.8 Z obsahu 

tohoto zdroje vyplývá, že v současné společnosti mají informační 

a komunikační technologie9 vliv na způsob myšlení a chování lidí. Otázkou 

tedy zůstává, zda má intenzivní využívání informačních a komunikačních 

technologií na respondenta pozitivní či negativní účinek. O pozitivech nástupu 

moderních informačních technologií nelze pochybovat. Technologie postupně 

pronikají takřka do všech oborů lidské činnosti, vznikají nová povolání, jiná 

zanikají a jsou technologiemi nahrazovány. Účelně využívané informační 

a komunikační technologie tedy přinášejí do života civilizované společnosti 

nové kvality, bez kterých by nebyl další rozvoj možný. Na tomto místě je nutné 

připomenout, že zdaleka ne všechny technologie jsou využívány účelně 

a obzvláště intenzivní propagace a obsedantní prosazování nových technologií 

do oblastí kde není jejich využití podpořeno dokonalou metodikou a koncepcí 

integrace, může přinášet problémy a následné negativní důsledky. Takovou 

oblastí je i sféra vzdělávání ve všech jeho podobách, tedy informálním, 

formálním a neformálním.10 

  

                                                           
7 Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracování, 

uchovávání a přenosu informací. JIŘÍ ZLATUŠKA. Informační společnost [online]. Brno, 2011 
[cit. 2014-06-24]. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/122.html 

8 BOŘIVOJ BRDLIČKA. Vliv technologií na rozvoj lidského myšlení [online]. Praha, 1998 [cit. 
2014-06-24]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/hmind/vlivtnam.htm 

9 „ICT zahrnuje jakýkoliv produkt, který bude ukládat, načítat, manipulovat, přenášet nebo 
přijímat informace elektronicky v digitální podobě.” 4. RILEY, Jim. ICT - What is it?. In: 
RILEY, Jim. ICT - What is it? [online]. 2010, 23.09.2012 [cit. 2014-08-09]. Dostupné z: 
http://tutor2u.net/business/ict/intro_what_is_ict.htm 

10 Typy vzdělávání. In: Typy vzdělávání [online]. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 
2015 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: 
http://userfiles.nidm.cz/file/K2/Prokop/Typy_vzdelavani.pdf 
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3.1 Somatické problémy  

Vliv informačních technologií na fyzické zdraví člověka zdánlivě nesouvisí 

s problematikou vstupu těchto technologií do oblasti vzdělávání. Přesto lze 

např. s odvoláním na Maslowovu hierarchii potřeb11 , kde na prvních dvou 

postech jsou fyziologické potřeby a potřeby bezpečí, do nichž lze zahrnout 

i fyzické zdraví, a kognitivní potřeby až na pozici předposlední a poslední 

konstatovat, že zdravotní potíže jakéhokoli druhu velmi negativně ovlivňují 

schopnost člověka přijímat nové poznatky a vzdělávat se. Při běžném 

používání informačních technologií se žádné zdravotní komplikace zpravidla 

nedostaví. Ovšem jiná situace nastává při jejich excesivním využívání. S tím je 

spojena celá řada somatických problémů, někdy bohužel trvalého charakteru. 

3.1.1 Syndrom z opakovaného přetěžování 

Je nespecifickým syndromem spíše známým pod anglickým názvem Repetitive 

strain injury (RSI)12 nebo Repetitive Motion Syndrome (RMS), který je velmi 

často dáván do spojitosti s intenzivním využíváním informačních technologií. 

Tento syndrom je charakterizován nespecifickými příznaky, jako je například 

bolest krční páteře, bolesti hlavy, problémy se zrakem, bolest svalů horních 

končetin, zvýšená potivost nebo pocity mravenčení a brnění. Pokud těmto 

příznakům není věnována pozornost, přerůstají v dále uvedené specifické 

problémy, které lze diagnostikovat. 

3.1.2 Syndrom karpálního tunelu 

Karpální tunel je úzká štěrbina na vnější straně zápěstí, na kterou přiléhají 

zápěstní kůstky a zápěstní vaz. Touto štěrbinou procházejí do dlaně šlachy 

a mediánní nerv. Tento nerv přenáší impulsy z mozku do palce, ukazováčku, 

prostředníčku a části prsteníčku. Syndrom karpálního tunelu 13  je jedním 

z nejčastějších útlakových syndromů, který vzniká permanentním stlačením 

                                                           
11 BOEREE, George. ABRAHAM MASLOW. Http://webspace.ship.edu/ [online]. 2006 [cit. 2015-

02-28]. Dostupné z: http://webspace.ship.edu/cgboer/Maslow.html 
12 Repetitive strain injury (RSI). Repetitive strain injury (RSI) - NHS Choices [online]. 2015 [cit. 

2015-03-07]. Dostupné z: http://www.nhs.uk/Conditions/Repetitive-strain-
injury/Pages/Introduction.aspx 

13 Syndrom karpálního tunelu. In: Lékaři-online.cz - Informace půl zdraví [online]. 2010 [cit. 
2015-03-07]. Dostupné z: http://www.lekari-online.cz/ortopedie/zakroky/ruka-karpalni-
tunel  
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mediánního nervu, k němuž dochází nejčastěji přetížením. Syndrom karpálního 

tunelu je dle výzkumů jednou z nejčastějších nemocí z povolání. V České 

republice jím trpí asi 35 000 obyvatel a jeho výskyt stále přibývá.14 Nejvyšší 

výskyt je u zaměstnání, při kterých převažuje práce na počítači. Pokud není 

práce na počítači z ergonomického hlediska15 v pořádku, dochází k trvalému 

tlaku na zápěstí, čímž dojde ke zbytnění vazu kryjícího karpální tunel a tím se 

začne utlačovat nerv. Zanedbání příznaků tohoto syndromu, kterými jsou 

brnění, mravenčení, pálení, bolesti palce, ukazováčku a prostředníčku, ztuhlost 

a otok zápěstí, může mít trvalé následky. 

3.1.3 Text neck syndrom 

Je onemocnění krční páteře vznikající při nepřirozeném sklonu hlavy, který je 

typický při práci s mobilním telefonem. V současné době už nejde jen o psaní 

krátkých textových zpráv (SMS), ale s nástupem chytrých telefonů a na nich 

instalovaných aplikací, mnoho lidí svůj mobil téměř nepouští z ruky. Málokdo 

si přitom uvědomí, jak nepřirozený sklon při této činnosti jeho hlava má. 

Studie16 prokázaly, že převážná většina lidí (více než 90 procent) má při psaní 

zpráv hlavu vychýlenou kupředu o 10 i více stupňů. Následky jsou borcení 

krční páteře a blokování nervů. U člověka totiž hlava nakloněná nepřirozeně 

dopředu o každého 2,5 centimetru zvyšuje váhovou zátěž krku o 4,5 kilogramu. 

Syndrom Text neck nelze v žádném případě podceňovat. Dean Fishman 17 se 

o něm vyjadřuje jako o globální epidemii. Z 6 miliard lidí na světě, více než 

4 miliardy vlastní a využívají mobilní telefony. Textové zprávy se staly 

dominantní formou komunikace. Více než jedna miliarda textových zpráv je 

odesílána každý měsíc na celém světě. V průměru tráví Američané 2,7 hodiny 

denně komunikací prostřednictvím svých mobilních telefonů a ještě více času 

a sledováním filmů na svých mobilních zařízeních, hledáním na webu 

a používáním mnoha dalších aplikací. Syndrom Text neck se neomezuje pouze 
                                                           
14 Syndrom karpálního tunelu. www.podruce.cz [online]. [cit. 2014-03-07]. Dostupné z: 

http://www.podruce.cz/poradna/pocitacove-nemoci/syndrom-karpalniho-tunelu/ 
15 Ergonomie. In: Ergonomie počítačového pracoviště [online]. 2000 [cit. 2015-03-07]. 

Dostupné z: http://marlib.cmsps.cz/ergonomie/ergonomie.html 
16 CANNON, Steven. Do you have text neck?. Family Chiropractor Northern Beaches near 

Manly-Chiropractic Clinic [online]. 2012 [cit. 2015-03-07]. Dostupné z: 
http://www.neurohealthchiro.com.au/do-you-have-text-neck-2026 

17 FISHMAN, Dean. TEXT NECK INSTITUTE. TEXT NECK: A Global Epidemic [online]. 2014 [cit. 
2015-03-07]. Dostupné z: http://text-neck.com/ 
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na psaní textových zpráv a excesivním využívání mobilních telefonů. Lidé 

všech věkových kategorií tráví nespočet hodin denně shrbení nad mnoha typy 

přenosných zařízení, jakými jsou tablety, PDA, MP3, herní konzole, e-čtečky 

apod. Mezi hlavní potíže spojené s Text neck syndromem je bolest krku, 

ramen, zad, paží, prstů, rukou, zápěstí a loktů, stejně jako bolesti hlavy a pocit 

necitlivosti a brnění horních končetin. Pokud se neléčí, Text neck syndrom 

může způsobit vážné trvalé poškození nejen krční páteře. Byl prokázán vliv 

i na gastrointestinální systém, vitální kapacitu plic a v neposlední řadě na 

výživu a stimulaci mozku.18 

3.1.4 Syndrom počítačového vidění 

O vlivu počítačového monitoru na zrak existuje spousta studií a mýtů.19 Dosud 

není objektivně prokázána souvislost mezi prací na počítači, respektive 

sledování monitoru a poškozením zraku.  To ovšem neplatí o syndromu 

                                                           
18 Heads Up: Are You Developing “Text Neck”?. Posture Problems: Are You Developing "Text 

Neck"? [online]. 2014 [cit. 2015-03-19]. Dostupné z: 
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/12/27/text-neck-posture.aspx 
FISCHMAN, Dean. Your Body is Sending You a Message. The Text Neck Institute - Business 
Center In Plantation, FL USA :: Your Body is Sending You a Message [online]. 2015 [cit. 2015-
03-19]. Dostupné z: http://text-neck.com/did-you-know-/your-body-is-sending-you-a-
message.html 

19 Vliv práce s počítačem na zrak. Vliv práce s počítačem na zrak [online]. 2012 [cit. 2015-03-
08]. Dostupné z: http://doplnek.com/content/vliv-prace-s-pocitacem-na-zrak 
STACH, Jan. 3D obraz poškozuje zrak – Rozmach současných 3D technologií je zdraví škodlivý 
- Nepoužívejte je!. 3D obraz poškozuje zrak – Rozmach současných 3D technologií je zdraví 
škodlivý - Nepoužívejte je! [online]. 2011 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://www.ddworld.cz/aktuality/periferie/3d-obraz-poskozuje-zrak-rozmach-soucasnych-
3d-technologii-je-zdravi-skodlivy-nepouzivejte-je.html 
Oči a počítač. Oči a počítač - Vidění.cz [online]. 2014 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://www.videni.cz/oko/31-oci-a-pocitac 
Bacha! Tímhle si skutečně kazíš oči. Bacha! Tímhle si skutečně kazíš oči - Krásná.cz - Holky 
holkám! [online]. 2012 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://krasna.nova.cz/clanek/tvujsvet/bacha-timhle-si-skutecne-kazis-oci.html 
BROŽ, Josef. Počítače a zdravotní problémy. Počítače a zdravotní problémy | Svět hardware 
[online]. 2006 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: http://www.svethardware.cz/pocitace-a-
zdravotni-problemy/13626 
KRČMÁŘ, Petr. Ohřejte studené světlo svého monitoru a šetřete oči. Ohřejte studené světlo 
svého monitoru a šetřete oči - Root.cz [online]. 2014 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://www.root.cz/clanky/ohrejte-studene-svetlo-sveho-monitoru-a-setrete-oci/ 
Děti trápí poruchy očí, je to kvůli počítačům a tabletům?. Děti trápí poruchy očí, je to kvůli 
počítačům a tabletům? | uLékaře.cz [online]. 2013 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://www.ulekare.cz/clanek/deti-trapi-poruchy-oci-je-to-kvuli-pocitacum-a-tabletum-
17088 
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počítačového vidění CVS (Computer Vision Syndrome). 20  Syndrom 

počítačového vidění je podobný výše uvedenému syndromu karpálního tunelu 

nebo dalším potížím, které jsou způsobené opakovaným, neúměrným 

namáháním jedné části těla. „Při práci za počítačem se jedná o soustavnou 

činnost beze změny polohy těla a jsou při ní kladeny velké nároky na vidění. 

Využívána je především velmi krátká pracovní vzdálenost od 30 do 80 cm, 

častá změna pohledu mezi monitorem, předlohou a klávesnicí - to má za 

následek extrémní námahu nitroočních svalů, které jsou bez přestávky neustále 

zapojené do činnosti. Nepříjemné jsou také odlesky od obrazovky, zapnutá 

klimatizace, nevhodné osvětlení, nesprávné sezení. Příčiny vzniku syndromu 

počítačového vidění jsou tedy přetěžování očních svalů, nekorigovaná vada 

zraku snížená frekvence mrkání při soustředěném pohledu, nevhodné osvětlení, 

odlesky na displeji, nevhodná vzdálenost monitoru, špatné držení těla při práci 

a kombinace těchto faktorů. Jde tedy o problém pramenící z kombinace 

nepřirozeného napětí očních svalů a specifického držení těla při práci na 

počítači. Jako nejčastější příznaky jsou uváděny unavené a zarudlé oči, pocit 

suchých očí, pálení očí, rozmazané vidění, dvojité vidění, bolesti hlavy 

a bolesti v oblasti krční páteře a ramen. Syndrom počítačového vidění nelze 

v žádném případě podceňovat. Nedávné výzkumy21 prováděné National Eye 

Institute prokazují souvislost s prevalencí krátkozrakosti o více než 60 %. 

3.1.5 Vliv elektromagnetického pole na mozkovou tkáň 

Je obecně známo že elektromagnetické záření určitých frekvencí má schopnost 

ovlivnit tkáň savců. Záleží samozřejmě rovněž na intenzitě záření a na době 

                                                           
20 HAZARIKA, Ajit Kumar. Computer Vision Syndrome. In: [online]. 2014 [cit. 2015-03-08]. ISSN 

2349-1604. Dostupné z: 
http://www.smu.edu.in/content/dam/manipal/smu/documents/Journal%20issue%202/Co
mputer%20Vision%20Syndrome.pdf 
Computer Vision Syndrome. Computer Vision Syndrome [online]. [cit. 2015-03-08]. 
Dostupné z: http://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/protecting-
your-vision/computer-vision-syndrome?sso=y 
Syndrom počítačového vidění. FRIČ, Jaromír. OPTI - PROJECT S.R.O. Sdružení optiků [online]. 
2012 [cit. 2015-03-08]. Dostupné z: 
http://www.sdruzenioptiku.cz/sdruzenioptiku/fr.asp?tab=sdruzenioptiku&id=84&burl=&pt=
AK 

 
21 HEITING, Gary a Larry K. WAN. Children and Computer Vision Syndrome. In: Computer 

Vision Syndrome and Children - AllAboutVision.com [online]. 2014 [cit. 2015-03-08]. 
Dostupné z: http://www.allaboutvision.com/cvs/children-computer-vision-syndrome.htm 
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expozice. Poměrně dlouhou dobu byly zpracovávány různé odborné studie22, 

které vliv záření o frekvencích které využívají mobilní a bezdrátové informační 

technologie popíraly nebo naopak potvrzovaly. Světová zdravotnická 

organizace (WHO) zadala několik výzkumných projektů23, jejichž cílem bylo 

získání dostatečného množství poznatků k definitivnímu rozhodnutí, zda kromě 

dvou zjištěných krátkodobých účinků expozice elektromagnetického pole ve 

frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 GHz (ohřívání tkáně těla a dráždění nervové 

soustavy) existují účinky dlouhodobé, vyvolávající závažná onemocnění 

spojená zejména s mozkovými nádory, eventuálně účinky ovlivňující 

kognitivní schopnosti. Závěry těchto výzkumů však kromě zjištění že teplo 

a indukované proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole 

může poškodit zdraví, neprokázaly žádný další negativní vliv. Nejnovější 

výzkumy a vědecké studie 24  však poodhalují problematiku přímého vlivu 

vysokofrekvenčního záření na mozkovou tkáň, konkrétně na buňky tvořící 

stěnu mozkových cév. Při dlouhodobém působení frekvencí používaných 

mobilními telefony o hodnotách těsně pod evropskými limity (2 Watty na 

kilogram hmoty), buňky tvořící stěnu mozkových cév začaly slábnout. Mohou 

omezit pevnost stěny natolik, že umožní proudění nebezpečných látek 

obsažených v krvi do mozku. Škodliviny pak zpomalují jeho výživu, zásobení 

kyslíkem, rozrušují další buňky a rušena jsou i nervová zauzlení v mozku což 

                                                           
22 Čím škodí mobilní telefony našemu zdraví. In: Čím škodí mobilní telefony našemu zdraví 

[online]. 2004 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: http://www.celostnimedicina.cz/cim-skodi-
mobilni-telefony-nasemu-zdravi.htm  
Vliv mobilních telefonů na lidské zdraví - odborná studie. In: Vliv mobilních telefonů na lidské 
zdraví - odborná studie [online]. 2005 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.celostnimedicina.cz/vliv-mobilnich-telefonu-na-lidske-zdravi-odborna-
studie.htm 

23 Health Risk Assessment [online]. 1973 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://www.who.int/peh-emf/research/health_risk_assess/en/ 
Electromagnetic fields and public health: mobile phones [online]. 2014 [cit. 2015-03-10]. 
Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/ 
 

24 SALFORD, Leif G., Arne E. BRUN, Jacob L. EBERHARDT, Lars MALMGREN a Bertil R. R. 
PERSSON. Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM 
Mobile Phones. In: Environmental Health Perspectives [online]. 2003-01-29, s. 881-883 [cit. 
2015-03-10]. ISSN 0091-6765. DOI: 10.1289/ehp.6039. Dostupné z: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/ 
HARBO POULSEN, Aslak, Egon STENAGER, Christoffer JOHANSEN, Joan BENTZEN, Søren 
FRIIS, Joachim SCHÜZ a Jun-ichi KIRA. Mobile Phones and Multiple Sclerosis – A Nationwide 
Cohort Study in Denmark. In: PLoS ONE [online]. 2012-4-30, e34453- [cit. 2015-03-10]. ISSN 
1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0034453. Dostupné z: 
http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0034453 
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může mít za následek například sklerózu nebo Parkinsonovu nemoc. Možné 

nádorové onemocnění potvrzují i nové řecké vědecké studie25, které identifikují 

negativní změny některých důležitých proteinů v mozku zvířat. Obzvláště jsou 

zasaženy hypotalamus, mozeček a čelní lalok, což jsou oblasti ovlivňující 

učení, paměť a další funkce. Potvrzení vlivu elektromagnetického záření 

mobilních komunikačních zařízení na člověka související s uvedenými 

výzkumy lze ztotožnit například s přehledovým grafem znázorňujícím růst 

zhoubných nádorů mozku v České republice za období 1997 až 2011, kde 

poměrně přesně koresponduje skokový nárůst těchto onemocnění s nástupem 

mobilních technologií a mírné snížení v letech kdy nastupovala opatření 

zaručující určité limity nebo byly zaváděny modernější úspornější technologie. 

graf 1 Růst zhoubných nádorů mozku v ČR 

 

Závěry výzkumů uvádí, že narušování stěn mozkových cév v důsledku 

elektromagnetického záření působícího opakovaně po delší dobu může 

znamenat zdravotní riziko vlivem molekul nežádoucích látek akumulujících se 

v mozku. K těmto závěrům se přiklání i odborné studie26  Н. И. Хорсева, 

                                                           
25 FRAGOPOULOU, Adamantia a Lukas MARGARITIS. Greek Researchers Show Crucial Regions 

of the Brain Related to Learning, Memory, Alzheimer’s Impacted by Whole Body EMF 
Exposure in Animals. In: Greek Researchers Show Crucial Regions of the Brain Related to 
Learning, Memory, Alzheimer’s Impacted by Whole Body EMF Exposure in Animals | 
electromagnetichealth.org [online]. 2012 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/mice-proteome/ 

26 ХОРСЕВА, ГРИГОРЬЕВ a ГОРБУНОВА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕТЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ. In: Important New Russian Research on Cell Phone Radiation's Effect on 
Cognitive and Other Functions in Children | electromagnetichealth.org [online]. 2010 [cit. 
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Ю. Г. Григорьев, a Н. В. Горбунова  z Institution of the Russian Academy of 

Sciences, N. M. Emanuel Institute of Biochemical Physics a Russian Academy 

of Sciences, které navíc zmiňují i související problematiku snížení kognitivních 

schopností, nárůst poruch vnímání a zvýšenou únavu. Výsledky těchto studií 

jsou obzvláště alarmující, neboť výzkumným vzorkem bylo 196 dětí ve věku 

od 7 do 12 let, které aktivně užívaly po čtyři roky mobilní komunikační 

zařízení.  

3.1.6 Obezita 

Problematika obezity školou povinných dětí a s ní spojené somatické problémy 

je stále aktuálnější. Do základních škol v současné době nastupuje 25 % dětí 

s nadváhou a 8 % s obezitou a v průběhu školní docházky se počet obézních 

dětí zdvojnásobí.27 Výskyt obezity kromě dědičných predisposic přímo souvisí 

s životním stylem28. To se samozřejmě netýká pouze stravovacích návyků, ale 

rovněž pohybových aktivit. Dle studie Světové zdravotnické organizace Health 

Behaviour in School-age Children (HBSC), která sleduje životní styl školáků 

ve 43 zemích světa, trpí obezitou pětina chlapců a desetina dívek školního 

věku.  Stejný zdroj rovněž uvádí ve své zprávě29 z roku 2010, že přibližně 

25 % patnáctiletých školáků tráví u počítače v průměru více než šest hodin 

denně. To znamená nárůst oproti studii z roku 2003 z 30 % na 80 %. Excesivní 

využívání médií a informačních technologií narůstá rovnoměrně s věkem. 

Zatímco v jedenácti letech stráví u počítače méně než 2 hodiny každá druhá 

                                                                                                                                                         
2015-03-10]. Dostupné z: http://electromagnetichealth.org/wp-
content/uploads/2011/11/Message-1.pdf 
ХОРСЕВА, ГРИГОРЬЕВ a ГОРБУНОВА. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕТЕЙПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ. In: Important New Russian Research on Cell Phone Radiation's Effect on 
Cognitive and Other Functions in Children | electromagnetichealth.org [online]. 2010 [cit. 
2015-03-10]. Dostupné z: http://electromagnetichealth.org/wp-
content/uploads/2011/11/Message-2.pdf 

27 Pro instituce: Pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, kteří zasahují do vzdělávacího 
procesu dětí. Sdetmiprotiobezite [online]. 2013 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
http://sdetmiprotiobezite.cz/?page_id=21 

28 GOGOLOVÁ, Gabriela a Vladislava ZAVADILOVÁ. OBEZITA U DĚTÍ VE ŠKOLNÍM VĚKU. In: 
OBEZITA U DĚTÍ VE ŠKOLNÍM VĚKU [online]. 2013 [cit. 2015-03-10]. ISSN 1804-2740. 
Dostupné z: http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2013-
01/2_gongolova_zavadilova.pdf 

29 KALMAN, Michal, Erik SIGMUND, Dagmar SIGMUNDOVÁ, Zdeněk HAMŘÍK, Luděk BENEŠ, 
Dana BENEŠOVÁ a Ladislav CSÉMY. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. 
In: HBSC ČESKÁ REPUBLIKA 2010 [online]. 2010 [cit. 2015-03-10]. ISBN 978-80-244-2986-1. 
Dostupné z: http://hbsc.upol.cz/download/narodni_zprava_zdravi_ziv_styl.pdf 
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dívka, v patnácti letech jen každá čtvrtá. Mezi chlapci je to v jedenácti letech 

každý třetí a v patnácti letech jen šestý/sedmý. Podobně 6 a více hodin stráví 

u počítače jen každá patnáctá jedenáctiletá dívka, ale v patnácti letech už každá 

šestá. U chlapců je tento extrém dynamičtější. Každý šestý chlapec v jedenácti 

letech, ale už každý třetí v patnácti letech. Poslední průzkum30 prázdninových 

aktivit, který iniciovala Asociace amatérských sportovců ČR, byl uskutečněn 

v lednu 2014 ve 43. školách mezi 2 188 respondenty. Tento průzkum ukazuje, 

že většinu obvyklého prázdninového dne, děti strávily sledováním televize, 

hraním počítačových her či jiných herních konzolí a v neposlední řadě pouhým 

brouzdáním na internetu. Podle průzkumu u počítače dokázaly sedět v průměru 

dvě až tři hodiny denně, další dvě hodiny věnovaly sledování televize a jen 

jednu hodinu jim zabral pohyb. Žebříčku oblíbenosti nejfrekventovanějších 

prázdninových činností vévodí opět počítač, hry a televize. Podobná data 

potvrzuje výzkum prováděný v roce 2012 kolektivem autorů Univerzity 

Palackého ve spolupráci s Univerzitou Pavla Josefa Štefánika. 31  Kromě 

somatických potíží přináší obezita do života dítěte i psychosociální 

komplikace, což má přímý vliv na vzdělávací potenciál jedince. Britská 

studie32 zveřejněná v březnu 2014, ve které autoři zkoumali 74 chlapců a dívek 

ve věku 7 až 9 let, z nichž měla polovina vysoký BMI, prokazuje přímou 

souvislost dětské obezity s kognitivními procesy v negativním slova smyslu. 

Ukázalo se, že obéznější děti měly zhruba o 15% pomalejší reakční časy než ty 

štíhlé a zároveň vyšší četnost špatných odpovědí. Jiný výzkum33 prokazuje, že 

stigmatizace dětí s obezitou se v třídním kolektivu zvyšuje, a to i přesto, že 

obezita je stále častějším společenským jevem. Vůči obézním dětem se ze 

                                                           
30 PRŮZKUM AAS ČR POTVRDIL, MÍSTO SPORTU POČÍTAČ A TELEVIZE. Asociace amatérských 

sportů České republiky [online]. 2014 [cit. 2015-03-10]. Dostupné z: 
https://www.aascr.cz/pruzkum-aas-cr-potvrdil-misto-sportu-pocitac-a-televize/ 

31  HAMŘÍK, Zdeněk, Michal KALMAN, Daniela BOBÁKOVÁ a Erik SIGMUND. SEDAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL A PASIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ. In: SEDAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A 
PASIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ [online]. 2012 [cit. 2015-03-10]. 
Dostupné z: http://telesnakultura.upol.cz/index.php/telesnakultura/article/view/132/165 

32 The Negative Association of Childhood Obesity to Cognitive Control of Action Monitoring 
[online]. 2014 [cit. 2015-03-10]. ISSN 1460-2199. Dostupné z: 
http://cercor.oxfordjournals.org/content/24/3/654.full 

33 VČELAŘOVÁ, Hana a Marcela BENDOVÁ. Hodnocení několika adolescentních dětí s 
nadváhou a obezitou ze strany významné vrstevnické skupiny jako součást jejich běžné 
sociální reality. Výzkum: Včelařová H, Bendová M. [online]. 2014 [cit. 2015-03-11]. Dostupné 
z: http://www.psychosom.cz/?page_id=3186&print=print 
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strany kolektivu projevují častěji prvky antipatie, které nezřídka přecházejí do 

různých forem šikany. Obézní dítě má dle uvedené zprávy horší společenský 

status než integrované dítě s viditelným tělesným postižením. Lze tedy usoudit, 

že problematika intenzivního a excesivního využívání informačních 

a komunikačních technologií souvisí s problémy i v sociální sféře. 
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3.2 Problematika v sociální oblasti  

Vzdělávací proces probíhá vždy prostřednictvím interaktivity ve smyslu 

komunikace člověka se strojem eventuálně technologickým zařízením nebo 

sociální interakce člověka s člověkem nebo skupinou lidí. Právě v pojetí 

interakce je fyzický kontakt face to face stále častěji zastupován komunikací 

prostřednictvím informačních technologií, což se negativně odráží v několika 

faktorech ovlivňujících kvalitu vzdělávacího procesu. Komunikace mladých 

lidí prostřednictvím technologií se od běžné komunikace tváří v tvář výrazně 

liší, což způsobuje následné problémy s verbální komunikací v reálném 

sociálním prostředí. Komunikace prostřednictvím technologií se omezuje na 

velmi krátké věty (vliv SMS), zpravidla obsahující slangový nebo vulgární 

výraz. Východisko této situace spočívá ve skutečnosti, že v kyberprostoru mají 

uživatelé svou virtuální identitu, kde takovýto druh komunikace nikdo neřeší. 

Nedostatky verbální komunikace nevznikají pouze následkem aktivního 

využívání technologických komunikačních prostředků, ale také pasivním 

přijímáním informací zprostředkovaných informačními a komunikačními 

technologiemi. Média 34  prezentují statistiky, kde až třicet procent dětí trpí 

poruchou řeči, která je ve významné míře způsobena právě nevhodným 

používáním informačních technologií. K tomuto procentuálnímu vyjádření se 

rovněž přiklání Zuzana Kaplanová z Národního ústavu pro vzdělávání. 

S problematikou využívání informačních a komunikačních technologií 

v kontextu se sociální sférou nesouvisí pouze oblast komunikace ale i další 

nebezpečné asociální jevy, které negativně ovlivňují nejen vzdělávací proces 

ale také psychický stav, případně samotnou existenci recipienta. 

  

                                                           
34 Mladá fronta. Praha: Mafra, 18.7.2013. ISSN 1210-1168. 
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3.2.1 Internetový paradox 

V sociální interakci realizované prostřednictvím informačních 

a komunikačních technologií dochází k neočekávanému efektu. Ve snaze 

komunikaci zrychlit, zpřístupnit a zkvalitnit dochází paradoxně k opačnému 

efektu, který je charakterizován oslabením sociálních vazeb kterou popisuje ve 

svém prvotním výzkumu z roku 1998 Robert Kraut35 . Revidovaný výzkum 

z roku 2001 36  sice částečně popírá negativní důsledky zjištěné předchozím 

výzkumem, ovšem je třeba konstatovat, že tento výzkum byl prováděn s jiným 

vzorkem respondentů, tudíž nemůže být zaručena reliabilita.  Nicméně i tento 

revidovaný výzkum potvrdil přítomnost stresových faktorů při elektronické 

komunikaci a prohloubení negativních účinků zjištěných prvním výzkumem 

zejména u respondentů, kteří neměli dostatečně silné sociální dovednosti 

získané mimo virtuální prostor, což koresponduje se sociálními dovednostmi 

komunity školou povinných dětí. Vzniká tedy situace, že žáci užívající 

komunikační technologie sice navazují jejich prostřednictvím sociální vztahy 

snáze, avšak tyto vztahy jsou velmi povrchní. V reálném životě pak jsou tito 

uživatelé při konfrontaci face to face neschopní kvalitní sociální vztah navázat. 

Internetový paradox lze tedy shrnout do následující myšlenky Petra Saka. 

„Nové technologie, které jsou vyvíjeny proto, aby umožnily lepší spojení mezi 

lidmi, u mnoha lidí, kteří s nimi denně pracují, vyvolávají pravý opak. Izolují je 

od přátel, od rodiny, od přímého mezilidského styku; nahrazují jej virtuálním 

společenstvím s omezenými možnostmi mezilidské komunikace.“37 

                                                           
35 KRAUT, Robert, Michael PATTERSON, Vicki LUNDMARK, Sara KEISLER, MUKOPHADHYAY a 

William SCHERLIS. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement 
and psychological well-being?. In: Internet paradox: A social technology that reduces social 
involvement and psychological well-being? - psycnet.apa.org [online]. 1998 [cit. 2015-03-
11]. Dostupné z: 
http://kraut.hciresearch.org/sites/kraut.hciresearch.org/files/articles/kraut98-
InternetParadox.pdf 

36 KRAUT, Robert, Bonka BONEVA, Jonathon CUMMINGS, Sara KEISLER, Vicki HELGESON a 
Anne CRAWFORD. Internet Paradox Revisited. In: Internet Paradox Revisited [online]. 2001 
[cit. 2015-03-11]. Dostupné z: 
http://repository.cmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=hcii 

37 SAK, Petr. Člověk a vzdělání v informační společnosti. 1. vydání. Praha : Portál, 2007. 290 s. 
ISBN 978-80-7367-230-0. s. 179. 
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3.2.2 Vliv sociálních sítí 

Sociální komunikace realizovaná prostřednictvím informačních 

a komunikačních technologií prochází neustálým dynamickým vývojem. 

V posledních letech je stále oblíbenější formou komunikace prostřednictvím 

sociálních sítí, což sebou přináší mnoho výhod v kontextu s rychlostí přenosu 

informací ale i spoustu negativních stránek v souvislosti s možnostmi těchto 

fenoménů. Pro účely vzdělávání mohou mít sociální sítě určitý přínos hlavně 

z důvodu rychlého sdílení informací v určité zájmové skupině. Jak však 

vyplývá z průzkumu38, sociální sítě přímo orientované pro vzdělávací účely se 

do povědomí široké veřejnosti téměř nedostaly. Rizika využívání sociálních sítí 

lze kategorizovat z různých pohledů od negativních vlivů na psychiku člověka, 

které popisuje profesorka Synaptické farmakologie na Lincoln College 

v Oxfordu, zabývající se fyziologií mozku Susan A. Greenfield39, přes narušení 

nebo absenci reálných sociálních vztahů,40 až po negativní asociální jevy, které 

se z reálného světa přenesly do kyberprostoru díky eventualitě jejich 

jednodušší aplikace v souvislosti s možností vytvoření virtuální identity zcela 

popírající identitu reálnou. Právě těmito jevy a jejich souvislostí se sociálními 

sítěmi se zabývají další části diplomové práce, neboť tyto fenomény mohou 

velmi negativně ovlivnit jedince v procesu vzdělávání. 

  

                                                           
38 Forman, J. – Využití sociálních sítí ve vzdělávání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné 

online na http://44504.vyplnto.cz 
39 The Guardian. [on-line]. WINTOUR, Patrick. Facebook and Bebo risk ´infantilising´ the 

human mind. February 24, 2009. [cit. 2015-03-14]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/uk/2009/feb/24/social-networking-site-changing-childrens-
brains 

40 More relationships are ending via Facebook, survey finds. In: More relationships are ending 
via Facebook, survey finds [online]. 2010 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: 
http://www.inquisitr.com/75923/facebook-breakup-survey/ 
Zajímavá studie: Facebook má vliv na vztahy! Jak je ovlivňují zveřejněné fotky?. In: Zajímavá 
studie: Facebook má vliv na vztahy! Jak je ovlivňují zveřejněné fotky? - tn.cz [online]. 2013 
[cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/zajimava-studie-
facebooku-ma-vliv-na-vztahy-jak-je-ovlivnuji-zverejnene-fotky.html 
Sdílení fotografií nám může zničit společenský život, tvrdí studie. In: Sdílení fotografií nám 
může zničit společenský život, tvrdí studie - iDNES.cz [online]. 2013 [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: http://ona.idnes.cz/sdileni-fotografii-nam-muze-znicit-spolecensky-zivot-pf7-
/vztahy-sex.aspx?c=A130903_154235_vztahy-sex_brv 
Kolářová, A. – Vliv sociálních sítí na partnerské vztahy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné 
online na http://15986.vyplnto.cz 
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3.2.3 Kyberstalking 

Pojem kyberstaking 41 lze definovat jako stalking (pronásledování) 

prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Je charakterizován 

chováním, zahrnujícím opakované a vytrvalé pokusy o navázání nevyžádaného 

kontaktu či komunikace, jež u oběti vzbuzuje obavy a nejistotu. Toto chování 

je často provázené silným agresivním nábojem. Na rozdíl od klasického 

stalkingu v reálném prostředí se kyberstalker 42  nemusí nacházet v blízkosti 

oběti, ale může díky technologiím útočit kdykoli a odkudkoli. Tím samozřejmě 

stoupá možnost zintenzivnění útoků. Ke své trestné činnosti43  kyberstalkeři 

využívají veškeré elektronické komunikační prostředky, jakými jsou email, 

textové zprávy SMS, instant messaging programy (Skype,Messenger,ICQ) 

a  ociální sítě, k opakovanému a dlouhodobému zasílání obtěžujících zpráv. 

Rozšíření kyberstalkingu koresponduje s nástupem sociálních sítí. Prostředí 

sociálních sítí je pro kyberstalkera polem, kde lze nejsnáze získávat informace 

o oběti, které následně zneužije pro svou činnost. Mohou sloužit nejen 

k vyhledání oběti a následnému obtěžování ale i k získání poměrně citlivých 

údajů, které potenciální oběť na sociálních sítích sdílí v podobě fotografií, 

zájmů, pohybu, účasti na akcích a podobně. Díky těmto informacím může 

kyberstalker vyvolat u oběti pocit že je reálně sledována. Informace 

zveřejňované potenciálními oběťmi na sociálních mají velmi často charakter 

osobní až intimní, což je dáno zejména nedostatečnou prevencí na poli osvěty. 

Mnohdy uživatelé neznají ani obecné zásady ochrany svého soukromí.44 

  

                                                           
41 Co je to Kyberstalking ..? Bezpečný-Net - Nebezpečné komunikační praktiky - Co je to 

Kyberstalking..? [online]. 2009 [cit. 2015-03-15]. Dostupné z: http://www.bezpecny-
net.estranky.cz/clanky/nebezpecne-komunikacni-praktiky/kyberstalking.html 

42 E. MULLEN, Paul, Michele PATHÉ a Rosemary PURCELL. The management of stalkers. The 
management of stalkers | BJPsych Advances [online]. 2001, (335) [cit. 2015-03-15]. DOI: 
10,1192 / apt.7.5.335. Dostupné z: http://apt.rcpsych.org/content/7/5/335.full 

43 Trestní zákoník: Hlava X: Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. In: Trestní zákoník 
- Část II. - Hlava X. - Díl 5 - Trestné činy narušující soužití lidí [online]. 2009 [cit. 2015-03-15]. 
Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-
zakonik/cast2h10d5.aspx 

44 Facebook – místo, kde prodáváme své soukromí!. Facebook – místo, kde prodáváme své 
soukromí! - Policie České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-04-1]. Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/facebook-misto-kde-prodavame-sve-soukromi.aspx 
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3.2.4 Sexting  

Pojem sexting45 lze definovat jako rozesílání textových nebo obrazových zpráv 

či videa se sexuálním obsahem prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií. Tato data jsou následně zveřejňována prostřednictvím sociálních 

sítí nebo slouží k vydírání oběti. Obětí sextingu se může stát kdokoliv, 

kdo  zašle nebo sdílí prostřednictvím informačních technologií obsah intimního 

charakteru. Bohužel nejohroženější věkovou skupinou jsou děti a dospívající 

mládež. 46  Dospívající mládež ve snaze objevovat a navazovat nové virtuální 

vztahy publikují na sociálních sítích své intimní fotografie s nadějí jejich 

ocenění potenciálním partnerem. Tím se vystavují vysokému riziku nejen 

vydírání a zneužívání těchto materiálů ale i ohrožení budoucích reálných 

vztahů případně riziku ztráty zaměstnání. Z výzkumného projektu E-Bezpečí47 

realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci v roce 2014, který byl 

zaměřen na rizikové chování českých dětí ve věku 11 – 17 let na internetu 

                                                           
45 Sexting: Co je to sexting? Nebuď oběť! | Rizika internetu a komunikačních technologií 

[online]. 2010 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.nebudobet.cz/?cat=sexting 
46 KOPECKÝ, Kamil. Tragický případ sextingu z USA. Tragický případ sextingu z USA [online]. 

2011 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.e-
bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/254-tragicky-pipad-sextingu-z-usa 
COCKROFT, Steph. Children as young as TEN caught 'sexting': Two schoolboys cautioned 
after sending X-rated photos to classmates on mobile apps. 
Http://www.dailymail.co.uk/news/article-3097068/Children-young-TEN-caught-sexting-
Two-schoolboys-cautioned-sending-X-rated-photos-classmates-mobile-apps.html [online]. 
2015 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3097068/Children-young-TEN-caught-sexting-Two-schoolboys-cautioned-sending-X-rated-
photos-classmates-mobile-apps.html 

47 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014. In: Výzkum rizikového 
chování českých dětí v prostředí internetu 2014 [online]. 2014 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sezn-1202-0301-wdms/files/BI2014_vyzkum.pdf47 
Sexting: Co je to sexting? Nebuď oběť! | Rizika internetu a komunikačních technologií 
[online]. 2010 [cit. 2015-04-04]. Dostupné z: http://www.nebudobet.cz/?cat=sexting 

47 KOPECKÝ, Kamil. Tragický případ sextingu z USA. Tragický případ sextingu z USA [online]. 
2011 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://www.e-
bezpeci.cz/index.php/temata/sexting/254-tragicky-pipad-sextingu-z-usa 
COCKROFT, Steph. Children as young as TEN caught 'sexting': Two schoolboys cautioned 
after sending X-rated photos to classmates on mobile apps. 
Http://www.dailymail.co.uk/news/article-3097068/Children-young-TEN-caught-sexting-
Two-schoolboys-cautioned-sending-X-rated-photos-classmates-mobile-apps.html [online]. 
2015 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3097068/Children-young-TEN-caught-sexting-Two-schoolboys-cautioned-sending-X-rated-
photos-classmates-mobile-apps.html 

47 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014. In: Výzkum rizikového 
chování českých dětí v prostředí internetu 2014 [online]. 2014 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sezn-1202-0301-wdms/files/BI2014_vyzkum.pdf 
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vyplývá, že 7,81 % dětí (z toho 47 % chlapců a 53 % dívek) umístilo svou 

„sexy“ fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí, na 

internet. Dalších 12,14 % respondentů (z toho 60 % chlapců a 40 % dívek) 

takový materiál někomu přes internet/mobilní telefon poslalo. Na otázku: 

„Umístil někdy tvůj internetový známý/kamarád na internet tvoji ‚sexy‘ 

fotografii nebo video, na kterých jsi částečně svlečený/á nebo úplně nahý/á? 

9,86 % dotázaných odpovědělo kladně. V reálných číslech to znamená 

2 784 potenciálně ohrožených dětí ze vzorku 28 232 dotazovaných. 

3.2.5 Kyberšikana 

Kyberšikanu charakterizuje agresivní používání informačních a komunikačních 

technologií k šikanování, ponižování nebo trýznění jednotlivců i skupin. Má 

různé formy zahrnující výše uvedený kyberstalking a sexting, publikaci 

zesměšňujícího záznamu, outing48, falšování identity, ponižování, pomlouvání, 

vyloučení z virtuální komunity apod. Kombinací „klasické“ šikany 

a kyberšikany je pak poměrně nový velmi nebezpečný fenomén happy 

slapping49. U běžné kyberšikany nedochází k přímému fyzickému napadání, 

jedná se však o psychický teror, zesměšňování, útlak apod. To ovšem 

neznamená, že by kyberšikana byla méně nebezpečná. Z charakteristiky 

kyberšikany lze předpokládat naopak větší reálné nebezpečí pro oběť, než je 

tomu u šikany tváří v tvář. Zatímco u běžných forem šikany je agresor poměrně 

snadno identifikovatelný, má zpravidla fyzickou převahu a projevy jeho aktivit 

jsou pouhým pozorováním snadno zjistitelné, u kyberšikany tomu tak není. 

Domnělá anonymita kyberprostoru způsobuje rychle rostoucí trend tohoto 

negativního jevu a dává možnost stát se agresorem komukoli. Velkým 

problémem kyberšikany je zejména intenzita a doba trvání agrese. Zatímco 

u klasické šikany může oběť útok, jeho intenzitu a trvání předpokládat nebo 

odhadnout, u kyberšikany to možné není. Útok může být veden kdykoli, 

odkudkoli a s dobou trvání i několik měsíců. Dalším problémem jsou takzvaní 

                                                           
48 Outing – fotografování a natáčení oběti v intimních a trapných situacích, například při 

převlékání nebo na toaletě, a následné zveřejnění takových materiálů, nejčastěji na 
internetu. 

49 Happy slapping – z fyzického napadení oběti je pořízen videozáznam pomocí kamery nebo 
častěji mobilního telefonu a ten je následně šířen prostřednictvím PAN sítí nebo internetu. 
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sekundární útočníci, což jsou diváci a šiřitelé.50 Dle realizovaných výzkumů51 

má s některými projevy kyberšikany negativní zkušenost téměř 

51% dotazovaných.  

3.2.6 Informační technologie a agresivita 

Na souvislost mezi intenzitou používání informačních technologií a agresivitou 

se i na základě četných výzkumů52 názory různí. Na správný pohled na tuto 

problematiku je nutné nejprve rozlišit pojem agresivita a agrese. Zatímco 

agresivita je rysem chování, tedy zvnitřněním modelů chování a morálních 

priorit, agresí se rozumí pouze momentální chování, tedy reakce člověka na 

určitý podnět. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že veškeré dosavadní 

výzkumy uvažují spíše v rovině agrese. Zkoumat dlouhodobý dopad násilí 

v médiích včetně počítačových her na agresivní projevy je z pohledu metodiky 

náročné. Z toho důvodu zatím neexistuje žádná relevantní studie zabývající se 

vlivem násilí a agresivity šířené prostřednictvím informačních 

a komunikačních technologií na změnu charakterových vlastností člověka. 

Obecně lze říci, že se z konzumentů násilných a agresivních scén nestávají 

potenciální pachatelé násilných trestných činů, ovšem tolerance k násilí 

a agresivitě se v krátkodobém horizontu projevuje zcela nepochybně. Toto 

tvrzení podporuje například výzkum Scotta Cunninghama, Benjamina 

Engelstättera, Michaela R. Warda 53  nebo Bobo doll experiment Alberta 

                                                           
50 PREVENCE - Kyberšikana. PAPEŽOVÁ, Zdeňka. PREVENCE - Kyberšikana - Policie České 

republiky [online]. 2011 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: 
http://www.policie.cz/clanek/prevence-kybersikana.aspx 

51 SZOTKOWSKI, René, Kamil KOPECKÝ a Veronika KREJČÍ. Nebezpečí internetové 
komunikace IV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 177 s. ISBN 978-
80-244-3911-2. 
Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014. In: Výzkum rizikového 
chování českých dětí v prostředí internetu 2014 [online]. 2014 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/sezn-1202-0301-wdms/files/BI2014_vyzkum.pdf 

52 Television and Video Violence: Video Game Violence. Violence in the Media — Psychologists 
Study TV and Video Game Violence for Potential Harmful Effects [online]. 2013 [cit. 2015-05-
28]. Dostupné z: http://www.apa.org/action/resources/research-in-action/protect.aspx 
Violent Video Games: Myths, Facts, and Unanswered Questions. ANDERSON,. Violent Video 
Games: Myths, Facts, and Unanswered Questions [online]. 2003 [cit. 2015-05-28]. Dostupné 
z: http://www.apa.org/science/about/psa/2003/10/anderson.aspx 
A longitudinal study of the association between violent video game play and aggression 
among adolescents. Willoughby, Teena; Adachi, Paul J. C.; Good, Marie Developmental 
Psychology, Vol 48(4), Jul 2012, 1044-1057. 

53 CUNNINGHAM, Scott, Benjamin ENGELSTÄTTER a Michaela R. WARDA. UNDERSTANDING 
THE EFECTS OF VIOLENT VIDEO GAMES ON VIOLENT CRIME. In: Understanding the Effects of 
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Bandury. 54  Ve vztahu informačních technologií a agresivity existuje tedy 

nebezpečný jev, popisovaný téměř ve všech výzkumech, který má trvalejší 

charakter změny chování a tím je posunutí meze tolerance vůči násilí. Poměrně 

podrobně tuto problematiku popisuje MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. 

Ladislav Csémy.55  

Tabulka 1 Desenzitizace vůči násilí během násilných her 

Opakující se hraní násilných her spojené s pozitivním emočním obsahem, hudbou, 
s humorem, odměna za násilné chování, rostoucí intenzita násilných podnětů, když 

dítě přechází k hrám určeným pro starší ročníky 
� 

Vyhasnutí strachu z násilí 
� � � � � 

Podceňování 
závažnosti 

zranění 

Menší 
pozornost 

násilí 

Nižší soucit 
s oběťmi 

Přesvědčení, že 
násilí je normální 

Odsuzování 
násilí klesá 

� � � � � 
Nižší ochota pomoci obětem násilí a odkládání případné pomoci. Vyšší 

pravděpodobnost zahájení agresivního chování, závažnější forma agrese, delší trvání 
agresivního chování. 

Vazba mezi informačními technologiemi a agresivitou souvisí se zneužíváním 

technologií jako prostředku a nástroje agrese, jak je uvedeno výše. Informační 

a komunikační technologie tedy přímo agresivitu neovlivňují, stávají se však 

prostředkem k realizaci agrese.  

S odkazem na Maslowovu hierarchii potřeb lze předpokládat, že absence 

bezpečí u obětí útoků prostřednictvím informačních technologií zásadně 

ovlivňuje psychiku člověka a tím i jeho kognitivní schopnosti. 

                                                                                                                                                         
Violent Video Games on Violent Crime by Scott Cunningham, Benjamin Engelstätter, Michael 
R. Ward :: SSRN [online]. 2011 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: 
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=4980020990931050940840020090690930700
28083066008012016111002122081101122119073069096121054122119001002048075098
07209102806700103108704700304307507711112010209007406506900306401106609802
8004069115073112109025093104086124070096086064123029072007017&EXT=pdf&TYP
E=2 

54 MCLEOD, Saul. Bobo Doll Experiment. In: Bobo Doll Experiment | Simply Psychology 
[online]. 2014 [cit. 2015-05-28]. Dostupné z: http://www.simplypsychology.org/bobo-
doll.html 

 
55 NEŠPOR, Karel a Ladislav CZÉMY. Zdravotní rizika počítačových her a videoher. In: 

Zdravotní rizika počítačových her a videoher [online]. 2007 [cit. 2015-05-28]. 

Dostupné z: http://www.drnespor.eu/PCgam6.doc 
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3.3 Vliv technologií na psychiku člověka a kognitivní schopnosti 

Informační a komunikační technologie svým potenciálem přímo vybízejí 

k využití pro rozvoj kognitivních schopností. Příkladem může být 

programované učení B. F. Skinnera, S. L. Presseyho a N. A. Crowdera.56 Ani 

oblast psychologie a mentálního vývoje nezůstává bez podpory těmito 

technologiemi.57 V teoretické rovině lze předpokládat zejména pozitivní vliv 

informačních technologií v této oblasti, ovšem praktické zkušenosti a výzkum 

se k takovému předpokladu staví poněkud skepticky. Hlavní problém spočívá 

ve způsobu využívání těchto technologií a v jejich nekoncepční integraci do 

života člověka. V otázce přístupu k informačním technologiím je nutné 

zohlednit především věk a mentální vyzrálost dítěte. Komerční vliv ovšem tuto 

otázku staví do pozadí. 58  Informační a komunikační technologie jsou 

především nástrojem59 a proto je nutné na ně jako na nástroj nahlížet. Jako 

každý jiný nástroj je lze využít, zneužít. Smysluplným používáním slouží ku 

prospěchu a naopak s nevhodným používáním přichází negativní dopady. 

  

                                                           
56 Programmed instruction. Programmed instruction - EduTech Wiki [online]. 2009 [cit. 2015-
05-29]. Dostupné z: http://edutechwiki.unige.ch/en/Programmed_instruction 
57 HNILICOVÁ, Jana a Martin ŠRÁMEK. Počítač jako komunikační paralela. Počítač jako 
komunikační paralela : Pomůcky : Dobromysl [online]. 2012 [cit. 2015-05-29]. Dostupné z: 
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=372 
Technologie pro lidi s mentálním znevýhodněním. Technologie pro lidi s mentálním 
znevýhodněním : Pomůcky : Dobromysl [online]. 2012 [cit. 2015-05-29]. Dostupné z: 
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1578 
MAREK, Vlastimil. Neurotechnologie. Neurotechnologie : Pomůcky : Dobromysl [online]. 2012 
[cit. 2015-05-29]. Dostupné z: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=55 
HAVLÍČKOVÁ, Věra, Diana ŠLAMPOVÁ a Lukáš ŠLAMPA. Jak využívat informační a komunikační 
technologie u žáků s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. In: Jak 
využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a 
poruchami autistického spektra [online]. 2011 [cit. 2015-05-29]. Dostupné z: 
http://autiste.cz/data/ICT_meto_ls_v6.pdf 
58 Baby Einstein Recall: Refunds Offered on Educational DVD. Http://education-
portal.com/articles/Baby_Einstein_Recall_Refunds_Offered_on_Educational_DVDs.html 
[online]. 2009 [cit. 2015-05-29]. Dostupné z: http://education-
portal.com/articles/Baby_Einstein_Recall_Refunds_Offered_on_Educational_DVDs.html 
59 DOSTÁL, Jiří. EDUCATIONAL SOFTWARE AND COMPUTER GAMES- TOOLS OF MODERN 
EDUCATION. In: EDUCATIONAL SOFTWARE AND COMPUTER GAMES- TOOLS OF MODERN 
EDUCATION [online]. 2009 [cit. 2015-05-29]. ISSN 1803-537X. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.164.4054&rep=rep1&type=pdf 
Počítač ako nástroj informačnej spoločnosti. Počítač ako nástroj informačnej spoločnosti 
[online]. 2006 [cit. 2015-05-29]. Dostupné z: http://referaty.aktuality.sk/pocitac-ako-nastroj-
informacnej-spolocnosti/referat-6750 
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 3.3.1 Závislost  

Z lékařského pohledu lze závislost definovat jako: „stav, při kterém absence 

látky nebo jiného podnětu vyvolává v organismu fyzické nebo duševní obtíže. 

Vzniká při opakovaném nebo chronickém užívání látky, ale i při určité činnosti, 

která přináší nadměrné uspokojení.“60 Tato definice ovšem může zahrnovat 

i pocit hladu, což nemá se závislostí nic společného. Přesnější vymezení pojmu 

závislosti dle světové zdravotnické organizace WHO, jež definuje závislost 

jako: „skupinu fyziologických, behaviorálních a kognitivních fenoménů, v nichž 

užívání nějaké látky nebo třídy látek má u daného jedince mnohem větší 

přednost, než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více“ uvažuje pouze závislost 

látkovou. Závislost na informačních technologiích je závislostí nelátkovou 

neboli závislostí technologickou 61 , která má velice blízko ke gamblerství, 

kleptomanii a závislosti na sexu.62 Z neurobiologického pohledu je základem 

závislosti tzv. dopaminová hypotéza. 63  Odměňující efekt vychází 

z dopaminového systému neuronálních sítí, organismus je přirozeně směrován 

k odměně a k vyhnutí se nelibosti.  Zvýšený výdej dopaminu do oblasti nucleus 

accumbens (součást limbického systému) a prefrontálního kortexu způsobuje 

libost, spoluúčast center paměti a stresových systémů. Na závažnost závislosti 

poukazuje skutečnost, že uvedená dopaminová hypotéza je jedna z možných 

hypotéz pro závažná psychická onemocnění, jakými je např. schizofrenie. 

Právě neurobiologický náhled na problematiku závislostí nejlépe objasňuje 

nejčastější projevy závislostí na informačních komunikačních technologiích, 

jakými jsou Internet addiction disease,64 Video game addiction,65 Obsessive-

compulsive disorder,66 FOMO (fear of missing out)67 a phantom ringing68 

                                                           
60 GÖHLERT, Fr. - Christoph, KÜHN, Frank. Od návyku k závislosti. 1.vyd. Praha : Euromedia 
Group, k. s. – Ikar, 2001. (str. 20) 
61 VACEK, Jaroslav. Nelátkové závislosti: Technologické závislosti. Technologické závislosti - 
Klinika adiktologie [online]. 2014 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 
http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/566/5158/Technologicke-zavislosti 
62 GRUENER, Wolfgang. Treatment for Internet addiction suggested. Treatment for Internet 
addiction suggested | TG Daily [online]. 2007 [cit. 2015-06-01]. Dostupné z: 
http://www.tgdaily.com/trendwatch-features/33445-treatment-for-internet-addiction-
suggested 
63  FIŠARA, Zdeněk. Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Praha: Grada, 2009, s. 237. ISBN 
8024727374. 
64 YOUNG, Kimberly S. Internet addiction: symptoms, evaluation and 

treatment.Innovations in clinical practice: A source book, 1999, 17: 19-31. 
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Na internetových stránkách kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze je 

problematika definice závislosti na internetu obohacena o rozlišení tří 

základních typů. „Obecně se závislost na internetu definuje jako nadměrné 

používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, 

sociální, pracovní nebo školní komplikace. Výzkumy ukázaly, že si člověk 

nevybuduje „závislost na internetu“ obecně, ale spíše na konkrétních 

internetových aplikacích nebo webech. Mezi nejnávykovější aplikace či webové 

stránky patří ty, které umožňují obousměrnou komunikaci. 

Odborníci rozlišují 3 základní typy závislosti na internetu: 

a) Závislost na online hrách 

Nejčastěji se jedná o tzv. multiplayer RPG online hry, čili hry na hrdiny pro 

více hráčů. Tyto hry umožňují tisícům hráčů na celé planetě sejít se ve stejný 

čas na stejném místě ve virtuálním fantazijním světě. Mezi ty nejčastěji uváděné 

v souvislosti se závislostí patří World of Warcraft nebo Lineage. 

b) Závislost na online komunikaci 

Do této kategorie spadají uživatelé internetu, kteří tráví většinu času online 

komunikací, ať už se skutečnými, či pouze s internetovými přáteli. Může jít  

o e-mail, chatroomy, diskusní fóra, ICQ, Skype nebo různé sociální sítě typu 

Facebook, Twitter, Myspace a Lide.cz. 

c) Závislost na stránkách s pornografickým obsahem 

Sem patří soustavní návštěvníci webových stránek s pornografickým 

obsahem.“ 69 
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Nejohroženější skupinou snadno podléhající závislostem na informačních 

a komunikačních technologiích jsou zejména osamělí lidé a teenageři.70 Právě 

u skupiny školou povinných dětí se problematika závislostí negativně promítá 

do vzdělávacího procesu. V realitě školní třídy se závislost na technologiích 

projevuje zejména jako obsedantně kompulzivní porucha 71 , kdy nutkavá 

myšlenka zda se něco „důležitého“ nepřihodilo na sociální síti, nutí žáka 

zkontrolovat mobilní telefon i uprostřed vyučovací hodiny. Ani další formy 

projevu závislosti jako je FOMO72 efekt, kdy má žák neustálý pocit že mu 

unikají „důležité“ informace poskytované pomocí nepřetržitého on-line 

připojení nebo syndrom falešného zvonění73 při kterém má žák reálný pocit že 

mu v kapse vibruje telefon, nezůstávají v realitě školního vyučování v pozadí. 

Veškeré uvedené projevy závislosti na informačních a komunikačních 

technologiích zcela zjevně narušují soustředění a pozornost žáka v edukačním 

procesu, které jsou nezbytné pro efektivní učení a jsou tak původci negativního 

dopadu na vzdělávání. 
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3.3.2 Pozornost 

V otázce vlivu informačních a komunikačních technologií na pozornost je 

nutné nahlédnout do oblasti vývojové psychologie. Problémy spojené 

s pozorností se neobjevují náhle až ve školním věku, nýbrž mají reálný základ 

již v raném dětství. Dle Piagetovy teorie kognitivního vývoje 74  probíhá 

kognitivní vývoj nespojitě s tím, že některé relativně významné posuny 

umožňují rozlišovat jednotlivá stadia úrovně poznání. Piaget nastiňuje ve své 

teorii způsob, jakým člověk v průběhu svého vývoje poznává a jak pracuje se 

získanými informacemi. Již v prvním senzomotorickém stádiu (od narození do 

dvou let) dochází k rozvoji motoriky, řečových schopností, základních 

sociálních dovedností a emoční percepce, 75  kdy dítě potřebuje co možná 

největší počet reálných stimulů, které tyto schopnosti a dovednosti rozvíjejí. 

Realita současnosti však vystavuje i takto malé děti přímému i nepřímému 

vlivu informačních a komunikačních technologií, které reálné stimuly staví do 

pozadí a narušují tak přirozený vývoj. Je to dáno nejen snadnou dostupností 

těchto technologií ale i návyky některých rodičů, jejich pracovními potřebami 

a často malou zkušeností s výchovou dětí a jejich momentálními potřebami. 

Nemusí se jednat pouze o přímé sledování nějakého typu média, ale negativní 

vliv na vývoj dítěte má i televize na pozadí, jak je prezentováno výzkumy 

prováděnými týmem Marie Evans Schmidt.76    Z těchto výzkumů vyplývá 

negativní vliv zapnutého televizoru v přítomnosti velmi malých dětí. Přestože 

se na děti na televizi přímo nedívaly (vysílaly se pořady pro dospělé 

a reklamy), pouze na ni maximálně jednou za minutu upřely letmý pohled, 

hrály si po kratší dobu. Nemohly se tolik soustředit a svou hru často 

přerušovaly. Tato zjištění vedou k závěru, že televizor v pozadí má negativní 

vliv na pozdější kognitivní vývoj dětí. 
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Aktivní sledování nějaké formy informačního média a jeho vliv na kognitivní, 

psychomotorický a sociální vývoj dětí do tří let zmiňuje celá řada výzkumů 

realizovaných předními pediatry. Jak prezentuje oficiální časopis americké 

pediatrické akademie „Pediatrics“ 77  , až 90% rodičů uvádí, že jejich děti 

mladších dvou let sledují nějakou formu elektronických médií a třetina dětí 

mladších tří let má televizi ve svém dětském pokoji. Rodiče tuto aktivitu 

vnímají jako bezpečnou činnost svých dětí, zatímco například připravují večeři, 

řeší on-line problémy v zaměstnání, nebo dělají domácí práce. Někteří rodiče 

věří, že určité programy jsou velmi důležité pro zdravý vývoj a vzdělávání 

jejich dítěte. Několik výzkumů uvedených v dokumentu opravdu potvrzuje 

pozitivní vliv těchto vzdělávacích programů v oblasti rozvoje sociálních, 

jazykových a dokonce i některých školních dovedností, ovšem pouze u dětí 

starších dvou let. Výsledky těchto výzkumů korespondují se zákonitostí 

psychického vývoje, konkrétně ze zákona časové posloupnosti. „Zákon časové 

posloupnosti vyjadřuje nevratnou shodu posloupnosti vývojových změn, které 

se projevují shodným sledem vývojových fází. Žádná z nich nemůže být 

přeskočena. Předcházející stupeň vytváří předpoklady pro realizaci vývojových 

úkolů stupně následujícího.” 78  K jednoznačně negativním důsledkům vlivu 

médií na vývoj dítěte se přiklání ve svém příspěvku79 prof. MUDr. Vladimír 

Mihál, CSc, kde konkrétně zmiňuje přímý vliv na rozvoj řeči, rozvoj fantazie, 

koncentrace, a schopnost hrát si. V souvislosti s vývojem dítěte a vlivem 

informačních technologií na budoucí problémy s pozorností upozorňuje 

několik dalších článků, z nichž některé80 dokonce uvádějí i souvislost s ADHD. 

Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je z odborného pohledu spíše 

záležitostí genetickou. 81  Něco jiného je ovšem ADHS 82  (Acute Digitale 

                                                           
77 Media Use by Children Younger Than 2 Years (Pediatrics, 2011) 
78 NOVOTNÁ, Lenka, Miloslava HŘÍCHOVÁ a Jana MIŇHOVÁ. Vývojová psychologie. 4. vyd. 
Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. 12,13. ISBN 9788026101154. 
79 MIHÁL, Vladimír. Dopad televize na vývoj dítěte. In: Dopad televize na vývoj dítěte [online]. 
2012 [cit. 2015-06-05]. Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1416931630.pdf 
80 Jaké faktory ovlivňují udržet pozornost dětí? Jaké faktory ovlivňují udržet pozornost dětí? - 
znalost - rahnsinger.com [online]. 2015 [cit. 2015-06-05]. Dostupné z: 
http://www.rahnsinger.com/jake-faktory-ovlivnuji-udrzet-pozornost-deti/ 
 
81 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - Syndrom poruchy pozornosti s 
hyperaktivitou, hyperkinetická porucha. ADHD, hyperaktivita [online]. 2015 [cit. 2015-06-05]. 
Dostupné z: http://www.aminocure.cz/adhd/ 



40 
 

Hightech Syndrome), který již s technologiemi úzce souvisí. Za příčinu 

rapidního nárůstu tohoto syndromu je považováno enormní životní tempo, 

psychické přemotivování a přepínání, přesycení informacemi a dynamickými 

impulzy.  Právě rychlé životní tempo a požadavky nejvyššího možného 

výkonu, mohou u dětí vzbudit pocit, že zvládat více úkolů najednou vede 

k lepším výsledkům. Tato myšlenka inspiruje i mnohé vrcholné manažery83 

k názoru, že je velmi efektivní zvládat více věcí současně, čímž se zvýší 

produktivita práce. Schopnost tzv. multitaskingu byla před několika lety 

dokonce jedním ze základních požadavků na pracovní pozici. Mýtus, že člověk 

zvládne vědomě dělat dvě a více věcí současně vyvrátila moderní neurověda 

a psychologie řadou četných výzkumů. 84  Mozek člověka je uzpůsoben se 

vědomě soustředit na jednu činnost. Ve skutečnosti je tedy „pocit“ zvládání 

více úkolů současně pouhým přepínáním mezi jednotlivými úkoly, které vede 

k opačnému efektu, tedy ztrátě soustředění, snížení výkonu a vyčerpání. 85 

Neustálé přepínání mezi jednotlivými činnostmi vede ke zpomalení všech 

reakcí o několik desetin sekundy. Mozek totiž nestřídá pouze řešení úloh ale 
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také zaměření pozornosti. Neurovědci identifikovali tento problém jako 

„reaction-time switching costs.“86 Multitasking tedy snižuje výkon při větší 

energetické zátěži organismu, vede k větší chybovosti, povrchnímu 

zpracovávání informací, 87  omezuje funkci dlouhodobé i krátkodobé paměti 

a v souvislosti s přetěžováním mozku vede dle studie Dr. Glenna Wilsona 

z roku 2005 88  k dočasnému snížení IQ až o 10 bodů, což je více než 

dvojnásobek v porovnání s použitím marihuany, kdy pokles činil 4 body. 

S problematikou multitaskingu souvisí i fenomén pojmenovaný jako slepota 

z nepozornosti 89  (inattentional blindness), který nastává při přetíženosti 

člověka podněty. Projevem je, že si člověk nevšimne zcela viditelného stimulu, 

který je pro danou situaci nečekaný. Například v prezentaci baletu přejde po 

pódiu klaun. Tento jev byl využit v nejrůznějších televizních soutěžích. Slepota 

nepozornosti je také jedním z hlavních důvodů zákazu používání mobilního 

telefonu při řízení vozidla v silničním provozu, neboť omezení pozornosti 

a soustředění při této činnosti má fatální následky. 
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3.3.3 Čtení  

Význam čtení pro mentální rozvoj dítěte je z psychologického pohledu 

nenahraditelný. Čtení rozvíjí fantazii, slovní zásobu, podněcuje emoce, vytváří 

kulturní povědomí a formuje a vychovává člověka. Velmi významnou roli 

v procesu vzdělávání má kvalita čtení. Pouhé konstatování skutečnosti 

o klesající tendenci zájmu dětí o čtení vyplývající z průzkumů90  zohledňuje 

kvantitativní pohled na tuto problematiku, ovšem nevypovídá o schopnostech, 

dovednostech a znalostech, které respondenti četbou získávají. Dle uvedených 

průzkumů je „hlavním důvodem pro nečtenářství konstatování, že čtení 

„nebaví“, silnou konkurencí jsou jiné aktivity – film, televize, internet, 

Facebook a počítačové hry.“91 Takový pohled staví informační a komunikační 

technologie do pozice faktoru negativně ovlivňujícího kognitivní rozvoj dítěte, 

neboť jsou upřednostňovány před klasickou četbou. Tento pohled je ovšem 

zavádějící, neboť informační technologie poskytují nepřeberné množství 

elektronicky zpracovaného textu, který číst lze. Na problematiku čtení 

v kontextu s informačními technologiemi je nutné nahlédnout z pozice 

kvalitativních výzkumů, které řeší schopnosti vnímání a zpracování textu. 

Kvalita čtení („špatné čtení má devastující následky pro vzdělání dítěte 

a v současnosti i pro pracovní uplatnění dospělého. Do určité míry souvisí 

i s životní spokojeností v dospělosti“) 92  je tedy rozhodujícím faktorem pro 

kognitivní a sociální rozvoj zatímco kvantitě lze přisoudit rozvoj slovní zásoby. 

Negativní vliv informačních technologií na kvalitu čtení lze přisoudit faktu, že 

způsob čtení on-line textů se výrazně liší od čtení textů tištěných. Od 

hieroglyfů je lidský mozek zvyklý číst lineárně, od první stránky knihy až do 

konce. Čím častěji čtenář zpracovává elektronické texty, tím více čte 
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nelineárně, povrchně a bez hlubšího porozumění.93Způsob čtení elektronického 

textu popisuje studie Jakoba Nielsena,94 kde byl za pomoci speciální techniky 

zaznamenáván pohyb očí při čtení webových stránek. Touto metodou bylo 

zjištěno, že čtenář neuvěřitelnou rychlostí skenuje obsah stránky ve tvaru 

písmene F.  

Obr. 1. Pohyb očí při čtení webové stránky95  

 

Jiný způsob čtení vyžaduje jiný způsob myšlení. Namísto soustředění na obsah 

textu čtenář hledá klíčová slova, přeskakuje na části textu, o kterých se 

domnívá, že jsou nejzajímavější nebo nejhodnotnější. Čte selektivně, 

nepozorně a na text se dostatečně nesoustředí. Neustálé vyhodnocování částí 

obsahu je pro mozek nesmírně energeticky náročné. V porovnání se čtením 

identického textu v tištěné podobě, jsou čtenáři online médií rychleji unaveni 

                                                           
93 LIU, Ziming. Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over 
the past ten years. In: The Journal of documentation [online]. 2005 [cit. 2015-06-07]. ISSN 
0022-0418. Dostupné z: 
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94 Useit.com. [on-line]. NIELSEN, Jakob. F-Shaped Pattern For Reading Web Content. April 17, 
2006. [cit. 2015-06-07]. Dostupné na www: 
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a pociťují větší míru stresu. 96  Čtení tištěného média je z tohoto pohledu 

výhodnější pro učení a porozumění textu.97 Čtení elektronického textu prochází 

zcela odlišnými strukturami mozku, proto může být méně poutavé, pohlcující 

a méně uspokojivé.98  Právě tento fenomén vede k povrchnosti bez hlubšího 

porozumění při zpracovávání textu on-line. Největším problémem 

zařaditelným do této kategorie je přenos čtenářských návyků získaných při 

čtení on-line do reality,99 kdy je nutné zpracovávat seriózní texty vyžadující 

hlubší zpracování informací.100 Nabízeným řešením této problematiky může 

být hloubkové čtení101 (deep reading), které představila neuroložka Maryanne 

Wolfová. 
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3.3.4 Myšlení, paměť, digitální demence 

Myšlení je aktivní, vědomý a pozornost vyžadující proces, který je podkladem 

některých typicky lidských schopností, jakými sou například řeč, tvořivost 

a kreativita. 102  Právě rozvoj těchto tří výhradně lidských schopností, tedy 

rozvoj myšlení koresponduje s konstruktivistickým přístupem k vyučování. 

Informační technologie nabízejí nepřeberné množství podnětů a aktivit, které 

jsou právě pro konstruktivistické pojetí výuky103 přímo předurčeny. Toto pojetí 

výuky je z pohledu moderní pedagogiky nejefektivnější pro rozvoj paměti, 

myšlení a kognitivních schopností. Způsob používání informačních 

a komunikačních technologií však vede spíše k opačnému efektu, tedy 

devastaci myšlení a paměti. Jak nastiňuje ve své publikaci “Digitální demence” 

německý psychiatr a psycholog Manfred Spitzer, je tento efekt způsoben 

samotným principem informačních technologií, které byly z historického 

pohledu sestrojeny pro ulehčení duševní práce, stejně jako jiné stroje byly 

vynalezeny pro ulehčení práce fyzické. V jednom rozhovoru pro deník Kurier 

prohlásil: “Když používáte auto, atrofují vám svaly. Když používáte GPS, 

atrofuje Vám mozek.”Z principu vyplývá, že orgán, který se méně používá 

díky pomocným technologiím, postupně zakrňuje a ztrácí na kvalitativní 

hodnotě své funkce. Problém degenerace myšlení a paměti ovšem nelze takto 

jednoduše dávat do souvislosti s informačními technologiemi. S odvoláním na 

výše prohlášení Manfreda Spitzera lze konstatovat, že pokud používáme auto 

účelně, správně a po dobu nezbytně nutnou, svaly neatrofují. Analogie 

s informačními technologiemi je zřejmá. Vliv informačních a komunikačních 

technologií na rozvoj nebo degeneraci intelektu tedy nelze přisoudit 

technologiím jako takovým, ale způsobu jejich používání.  

Zatímco v devadesátých letech bylo používání informačních technologií 

výsadou poměrně úzké komunity lidí, kteří pro jejich užívání museli vykazovat 

určité specifické znalosti. Využívání těchto technologií směřovalo téměř 

výhradně k tvůrčí činnosti. Dnes jsou tyto technologie dostupné téměř 
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každému a slouží převážně ke konzumaci vytvořeného obsahu. Současná 

generace uživatelů informačních technologií nemusí mít pro jejich využívání 

žádné znalosti. Od toho se odvíjí, k jakým účelům tyto technologie používají 

a jaké z tohoto užívání plynou rizika104.  

Pro rozvoj myšlení je důležitá aktivní tvořivost, která v kontextu s řečí 

předurčuje, že tvorba textu (psaní) je ideální pro správný vývoj myšlení. 

V souvislosti s informačními technologiemi se však tvorba textu zužuje 

převážně na jeho kopírování, přesouvání a doplňování připravených 

šablon.105Aktivní tvorba textu je stejně jako čtení důležitá pro rozvoj slovní 

zásoby a bohatosti jazyka. Přímou souvislost jazykové úrovně a neuronální 

strukturou mozku popisuje kvantová psychologie. “Čím více různých slov, 

odlišných kontextů, tím dokáže mozek mnohem přesněji zachytit 

časoprostorové hranice a jejich změnové rozdíly.”  Podrobněji řečeno: 

“Bohatost jazyka, a jeho schopnost utvářet kontextové vazby, se neodráží 

pouze v tom, že nám dovoluje přesně do těch nejmenších detailů popsat to, co 

můžeme vidět, ale i v hustotě a bohatosti strukturace interakčního potenciálu 

našich neuronálních okruhů. Zpětně nám hustota provázanosti této sítě 

umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat mnohem přesnější a detailnější 

časoprostorové změny podnětově informačního prostředí.” 106  Na souvislost 

používání počítačů s poklesem jazykových dovedností poukazuje ve svém 

příspěvku “Vliv jazyka počítačů na slovní zásobu žáků na prvním stupni ZŠ” 

Diana Svobodová. “Také mluvený projev dětí celkově “chudne”, děti hůře 

vyslovují, mají menší slovní zásobu a nejsou pohotové, mají-li vyprávět. Řeč 

“počítačových dětí” bývá někdy charakterizována následujícími způsoby: má 

pomalé reakce na slovní pokyn - mluví zrychleně, zbrkle, drmolí - je unavený/á, 
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nervózní, má tik - vyjadřuje se heslovitě, jednoslovně, používá cizí termíny, 

kterým nerozumí - žije v umělém světě, neumí se zapojit do kolektivu.”107  

Dalším specifikem informačních technologií a médií obecně je vliv na myšlení 

prostřednictvím obsahu sdělení. Nerozvinuté kritické myšlení uživatelů dává 

prostor pro vliv médií na poli jejich vnímání reality. Vliv médií včetně 

informačních technologií na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku 

a životní styl je nesporný, jak dokládají data z empirického výzkumu 

provedeného technikou časového snímku. 108   Jirák a Köpplová sumarizují 

funkce médií ve vztahu k publiku dle Ball-Rokeachové a DeFleura následovně: 

1. "média řeší nejednoznačnost a odstraňují nejistotu (zužují škálu 

výkladů jednotlivých situací); 

2. formují postoje; 

3. nastolují témata; 

4. rozšiřují soustavu „pravd", o jejichž platnosti jsou lidé přesvědčení, 

a tím, že předvádějí hodnotové střety, objasňují platnost hodnot ve 

společnosti."109   

O obsahové stránce sítě internet v souvislosti s kritickým myšlením se vyjádřil 

i emeritní vědec z Massachusettského technologického institutu Joseph 

Weizenbaum. "Není ničím jiným než obrovským hnojištěm, v němž lze jen tu 

a  tam objevit perly. Aby však k tomu došlo, musí uživatel umět klást správné 

otázky."110 Obsahovou stránkou informačních médií a jejím vlivem na postoje 

a názory uživatelů se zabývá nejnovější výzkum 111  Pew Internet 
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z 1. června  2015, ze kterého plyne, že většina uživatelů internetu v Americe 

zakládá politické postoje a názory právě na informacích získaných na 

Facebooku. 

Manipulativní schopnost informačních technologií posunul do další dimenze 

výzkum112 vědců ze stanfordské univerzity pod vedením Jeremyho Bailensona, 

který ověřoval vliv virtuální reality na vnímání ve fyzické realitě. 

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy zaznamenávat, uchovávat, 

a následně si i vybavit informace. 113  Paměť člověka tedy úzce souvisí 

s potřebou informaci zaznamenat, uchovat a následně si ji vybavit. V kontextu 

s využíváním informačních technologií však tato potřeba rapidně klesá, což se 

v konečném důsledku projevuje na zhoršení krátkodobé i dlouhodobé paměti. 

Vlivem dostupnosti informací člověk již necítí potřebu si cokoli pamatovat, 

neboť potřebné informace má díky technologiím neustále k disposici. 

Problematikou lidské paměti v souvislosti s informačními technologiemi se 

zabýval výzkum New York Columbia University114  prováděný týmem pod 

vedením Betsy Sparrow, který jednoznačně prokázal negativní vliv těchto 

technologií na paměť ve smyslu oslabení schopnosti zapamatovat si fakta jako 

důsledek spoléhání na snadné vyhledání potřebných údajů pomocí 

informačních technologií. Spojitost paměti s možností snadné dostupnosti 

informace lze historicky nalézt i v prosté přípravě taháku na písemnou práci. 

Rozdíl je ovšem v tom, že takovouto přípravou autor využil čtení, analýzu, 

syntézu a tvořivé psaní, čím v konečném důsledku ani tahák nepotřeboval, 

neboť si díky uvedeným činnostem obsah zapamatoval. S technologickým 

pokrokem však tato příprava mizí a pouhým vyhledáním potřebné připravené 
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informace paměť ztrácí na kapacitě. Příkladem mohou být databanky, 

elektronické diáře a mobilní telefony, které zapříčiňují absenci potřeby 

pamatovat si data schůzek, telefonní čísla apod. S příchodem „chytrých“ 

telefonů a mobilních zařízení, které jsou schopné být 24. hodin denně on-line 

se pak vytrácí potřeba pamatovat si cokoli. 

Demence je vážné duševní onemocnění, které vzniká v průběhu života člověka 

až po ukončení rozvoje jeho kognitivních funkcí, tedy u člověka staršího dvou 

let, kdy k rozvoji kognitivních funkcí už došlo.115 Demence jako onemocnění 

je uváděna v kontextu s Alzheimerovou chorobou, kde nejrizikovějším 

faktorem je věk. „Demence může být i důsledkem řady neurologických 

a interních nemocí (endokrinní nemoci, avitaminózy, neléčená cukrovka 

a podobně). Některé typy těchto demencí jsou dobře ovlivnitelné léčbou.“116 

Příčinná souvislost mezi demencí v pojetí uvedených definic a užíváním 

informačních technologií není prokázána. Do souvislosti s informačními 

technologiemi lze demenci připouštět z hlediska jejích příznaků, jakými jsou 

poruchy paměti, neschopnost racionálního myšlení, neklid, nervozita, 

agresivita, nespavost, euforie, deprese, změny chování, poruchy nálady, 

dezorientace časem, dezorientace místem, snížení inteligenčních funkcí 

a nadměrná spavost. Právě takové příznaky se stále častěji objevují u mladších 

generací netrpících žádným z výše uvedených onemocnění. Jediným faktorem 

schopným ovlivnit uvedené symptomy u mladé generace tak zůstávají 

informační technologie. Souvislost informačních technologií s příznaky 

demence definuje termín „Digitální demence“, který vznikl na základě studie 

této problematiky uskutečněné v Jižní Koreji. Tato země patří ve využívání 

digitálních technologií v populaci k předním ve světovém měřítku. Digitální 

demence je definována jako: „závady a poruchy v poznávání, mentálních 

schopnostech a dovednostech, způsobené extrémní a dlouhodobou závislostí na 

elektronických zařízeních, např. závady a poruchy soustředění pozornosti 

a samostatnosti myšlení i ve schopnosti a dovednosti zapamatovat si některé 
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důležité detaily (např. číslo svého telefonu nebo velkou násobilku)“ 117 

Publikace Manfreda Spitzera 118  popisuje problematiku digitální demence 

z několika různých pohledů, podpořených uskutečněnými výzkumy. Kniha 

sumarizuje poznatky vlivu technologií na lidskou psychiku, paměť a kognitivní 

schopnosti. Negativní vliv informačních technologií na člověka respektive 

„digitální demence“ je dle všech dostupných studií způsobena jejich 

nadužíváním nebo nevhodným využíváním. K tomuto názoru se přiklání  

i Dr. Carolyn Brockington z St. Luke’s Roosevelt Medical Center v New York 

City ve svém rozhovoru s Dr. Manny Alvarez.119 Naštěstí digitální demence na 

rozdíl od demence „stařecké“ nemusí mít trvalý charakter. Na rozdíl od 

Manfreda Spitzera, který doporučuje technologie odstranit z učeben, což je 

nereálné, neurolog Carolyn Brockington nabízí jednoduché a reálné řešení 

tohoto problému: 

1. „Používejte hlavu. Získávejte informace z vašeho mozku, namísto 

obracení se na vyhledávání na Google, pokud si momentálně nemůžete 

na něco vzpomenout. Sedněte si, soustředit se a vzpomeňte si. 

2. Otevřete knihu. Je prokázáno, že čtení knihy vede ke zlepšení retence 

paměti, spíše než elektronický text. 

3. Naučte se nový jazyk. Koncentrace nutná k této činnosti pomáhá mozku 

více pracovat, což má vliv na růst intelektu. 

4. Hrajte na hudební nástroj. Hra na nástroj vyžaduje použití obou 

hemisfér mozku, čímž napomáhají jeho posílení a vyvážení.  

5. Udržujte fyzickou kondici. Tělesné cvičení zvyšuje průtok krve 

a urychluje transport životně důležitých živin do mozku. 

                                                           
117 KOHOUTEK, Rudolf. Pojem digitální demence. Digitální demence - ABZ.cz: slovník cizích slov 
[online]. [cit. 2015-06-12]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/slovo/digitalni-demence 
118 SPITZER, Manfred. Digitální demence. 1. vyd. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7. 
119 Digital dementia: The memory problem plaguing teens and young adults. Digital dementia: 
The memory problem plaguing teens and young adults | Fox News [online]. 2013 [cit. 2015-
06-12]. Dostupné z: http://www.foxnews.com/health/2013/08/15/digital-dementia-memory-
problem-plaguing-teens-and-young-adults/ 
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V podstatě, musíme dělat vše, co může vést ke zdravé restrukturalizaci nebo 

"přepojování" našich mozků. Musíme trávit méně času spoléháním na 

technologie a více času se spoléháním na náš mozek.“120 

Problematika negativního působení informačních a komunikačních technologií 

v kontextu s jejím nevhodným používáním a nadužíváním na kognitivní 

schopnosti a celkové zdraví je prokázána mnoha výzkumy. Obzvláště závažný 

je tento problém u dětí, které jsou po fyziologické stránce stále ve vývinu. Na 

rozdíl od dospělé populace tak mohou nevhodně používané technologie u dětí 

způsobit nevratné změny. Na tento problém poukazuje Miloš Filip, ředitel 

společnosti Prefa kompozity na konferenci technických mateřských škol, který 

preferuje u dětí rozvoj technického myšlení, představivosti a manuální 

zručnosti. Ve svém příspěvku doslova vyzval rodiče k ochraně svých dětí před 

digitální demencí.121 Technickému a tvořivému myšlení dětí mateřských škol 

se věnuje projekt Mates.122  

                                                           
120 GWINN, Jessica. Overuse of Technology Can Lead to ‘Digital Dementia’. Overuse of 
Technology Can Lead to ‘Digital Dementia’ [online]. 2013 [cit. 2015-06-12]. Dostupné z: 
http://www.alzheimers.net/2013-11-12/overuse-of-technology-can-lead-to-digital-dementia/ 
121 Hrozí dětem digitální demence? Projekt je učí myslet technicky a kutit. Hrozí dětem 
digitální demence? Projekt je učí myslet technicky a kutit - iDNES.cz [online]. 2015 [cit. 2015-
06-16]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/technicka-vychova-predskolaku-technicke-materske-
skolky-pzl-/deti.aspx?c=A150608_224035_deti_haa 
122 MATES Technické mateřské školy [online]. 2013 [cit. 2015-06-16]. Dostupné z: 
http://www.technicke-ms.cz/ 
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4. Empirická část 

Záměrem empirického výzkumu bylo ověření validity vybraných zjištění 

učiněných v teoretické části týkajících se vlivu informačních a komunikačních 

technologií na vývoj vnímání, myšlení a paměti dítěte a s tím spojenou 

problematiku vzdělávání a výchovy. Pro účely empirického výzkumu byly 

použity celkem čtyři výběrové soubory, které byly vybrány podle 

charakteristických potřeb aplikovaných výzkumných metod, použitých při 

výzkumném šetření. 

Jako výzkumné metody pro ověření vybraných informací identifikovaných 

v teoretické části byly zvoleny pozorování a dotazníkové šetření. Metoda 

pozorování měla za cíl zjištění míry rizika závislostí na informačních 

a komunikačních technologiích popisovaných v teoretické části 3.3.1 

v prostředí základní školy. Tato metoda přispěla k naplnění výzkumného cíle 

HVC, DVC1 a DVC2. Metoda dotazníkového šetření ověřovala vlivy 

intenzivního využívání informačních a komunikačních technologií a důsledky 

těchto vlivů ve sféře výchovy a vzdělávání, čímž panila výzkumné cíle HVC, 

DVC1 a DVC2. Otevřená otázka na konci dotazníkového šetření pak vedla 

k naplnění výzkumního cíle DVC3. 

4.1 Charakteristika a popis výběrových souborů 

Pro potřeby naplnění cílů práce byly v její empirické části aplikovány metody 

kvalitativního a kvantitativního pedagogického výzkumu. 

Soubor 1. je tvořen žáky základní školy Májová z Ostrova v Karlovarském 

kraji. Tento výběrový soubor respondentů byl použit při metodě kvalitativního 

pozorování. Při pozorování se jednalo o celkový počet 428 subjektů od prvního 

do devátého ročníku, tedy žáků ve věkovém rozpětí šest až patnáct let. 

Pro potřeby kvantitativného výzkumu formou dotazníkového šetření bylo 

osloveno celkem 1200 mateřských, základních a středních škol ČR. Členění 

škol na mateřské, základní a střední reflektuje potřebu rozdílných otázek 

dotazníkového šetření pro mateřské školy a možnost srovnání mezi školami 

základními a středními.  



53 
 

Soubor 2. Pedagogičtí pracovníci mateřských škol: 

• Jihočeský kraj 

• Karlovarský kraj 

• Praha 

• Ústecký kraj  

Celkem osloveno 400 respondentů. 

Soubor 3. Pedagogičtí pracovníci základních škol:  

• Karlovarský kraj 

• Moravskoslezský kraj 

• Olomoucký kraj 

• Praha 

Celkem osloveno 400 respondentů. 

Soubor 4. Pedagogičtí pracovníci střeních škol: 

• Karlovarský kraj 

• Královo Hradecký kraj 

• Pardubický kraj 

• Praha 

• Ústecký kraj 

• Vysočina 

• Zlínský kraj 

Celkem osloveno 400 respondentů. 
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4.2 Výzkumné předpoklady 

Před realizováním empirické části diplomové práce byly stanoveny následující 

výzkumné předpoklady, jež v realitě ověřují validitu poznatků získaných 

v teoretické části diplomové práce. 

P1: Nevhodné využívání a snadná dostupnost informačních a komunikačních 

technologií je předpokladem pro riziko vzniku závislosti. 

P2: Nevhodné využívání informačních a komunikačních technologií má 

negativní dopad na slovní zásobu a úroveň verbální komunikace. 

P3: Preference komunikaci prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií má negativní dopad na reálné sociální vztahy. 

P4: Nadužívání informačních a komunikačních technologií negativně ovlivňuje 

fyzické zdraví. 

P5: Nevhodné využívání informačních a komunikačních technologií zvyšuje 

riziko patologických jevů. 

P6: Nadužívání informačních a komunikačních technologií má negativní vliv 

na paměť, vnímání a zpracovávání informací. 

P7: Negativní dopady vstupu informačních a komunikačních technologií do 

vzdělávání lze pomocí pedagogických prostředků částečně eliminovat. 
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4.3 Průběh výzkumu a aplikované metody 

4.3.1 Pozorování 

První metodou uskutečněného pedagogického výzkumu bylo pozorování žáků 

vybrané školy. Cílem pozorování byla identifikace závislosti na mobilních 

komunikačních zařízeních, mobilních herních konzolách a mobilních 

mediálních přehrávačích. Ve zvolené škole je používání uvedených zařízení 

striktně zakázáno školním řádem s důsledky kázeňského postihu definovaného 

v kritériích hodnocení chování. Za laskavé spolupráce kolegů z pedagogického 

sboru bylo pozorování uskutečněno v průběhu celého školního roku od 

1. 9. 2014 do 5. 6. 2015. Při pozorování nebylo rozlišováno, zda se jedná 

o používání uvedených technologií v přímém vyučování či nikoli. Záznam 

výsledků pozorování ve formě počtu výskytů použití zakázaného zařízení byly 

průběžně zaznamenávány do incidenčního archu.  

4.3.2 Dotazníkové šetření 

Kvantitativně orientovanou výzkumnou metodou při zjišťování reálného stavu 

týkajícího se problematiky negativních důsledků informačních 

a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání, bylo dotazníkové 

šetření realizované v komunitě pedagogických pracovníků mateřských, 

základních a středních škol. 

Technologicky byl dotazník koncipován do elektronické formy prostřednictvím 

webové aplikace Google Formulář (Forms). Po vyplnění a následném odeslání 

dotazníku respondentem dojde k jeho uložení do online tabulkového 

kalkulátoru v cloudovém prostoru odkud je možné data exportovat do 

nejrůznějších formátů zpracovatelných běžnými kancelářskými aplikacemi. 

Distribuce dotazníku proběhla celkem ve dvaceti etapách prostřednictvím 

běžné elektronické pošty. Ačkoli Google Forms umožňuje přímé sdílení 

a distribuci, forma elektronické pošty byla zvolena z důvodu větší 

důvěryhodnosti z pohledu potencionálního respondenta, kterou zaručovala 

doménová část adresy školského zařízení. Dotazník byl koncipován jako 

anonymní. 
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Pro zajištění maximální návratnosti dotazníku, byl spolu s adresou jeho 

umístnění, přiložen průvodní dopis se žádostí o spolupráci na výzkumu a další 

redistribuci dalším pedagogickým pracovníkům 

Struktura dotazníku  

Dotazníkové šetření (příloha 2) obsahuje celkem 35 otázek, které jsou však 

rozčleněny dle charakteru instituce, v níž respondent působí jako pedagogický 

pracovník. První otázka má tedy charakter rozdělovníku a má za úkol směřovat 

respondenta na otázky vhodné pro daný typ školy. Následuje druhá otázka 

společná pro všechny tři typy institucí. Tato otázka ještě nemá přímou 

souvislost se zkoumanou problematikou, je pouze informativní a zjišťuje délku 

pedagogické praxe respondentů. Výzkumné předpoklady pak řeší pět otázek 

pro institut mateřské školy, z nichž jsou první čtyři označeny jako povinné 

a poslední nepovinná. Pro základní školy řeší problematiku informačních 

a komunikačních technologií ve vzdělávání celkem dvanáct otázek, z nichž je 

povinných jedenáct a pro střední školu celkem čtrnáct otázek, z nich povinných 

je třináct. Otázky pro základní a střední školy jsou shodné z důvodu porovnání 

situace s ohledem na věkový rozdíl žáků. Pro střední školy jsou pouze 

doplněny dvě rozšiřující otázky. 
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4.4 Výsledky výzkumného šetření 

4.4.1 Výsledky pozorování žáků 

Cílem pozorování bylo zjistit, v jaké míře se projevuje závislost na mobilních 

telefonech a mobilních elektronických zařízeních v komunitě žáků základní 

školy. Vlastní pozorování bylo zahájeno 10. 9. 2014, po úvodním poučení žáků 

o bezpečnosti, seznámení s řády učeben a školním řádem. Všichni žáci školy 

byli prokazatelně seznámeni s pravidly týkajícími se používání mobilních 

telefonů, a dalších mobilních elektronických zařízení. V roli pozorovatelů byli 

všichni pedagogičtí pracovníci školy, pro které bylo pozorování součástí 

pracovní náplně v rámci kontroly dodržování školního řádu žáky. Kromě 

případných kázeňských postihů, vyučující zaznamenávali počet výskytů 

porušení školního řádu v bodě týkajícího se používání mobilních technologií na 

připravený arch založený v třídní knize. Tento arch byl každý kalendářní měsíc 

vyhodnocen a součty výskytů používání mobilních technologií zaznamenány 

do výsledné přehledové tabulky. 
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Tabulka 2 Výsledná přehledová tabulka pozorování 
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1. A 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 

1. B 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

2. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. B 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 

3. A 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 

3. B 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 

4. A 2 1 1 0 3 1 0 0 1 3 12 

4. B 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

5. A 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 6 

5. B 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 5 

6. A 3 2 4 6 3 1 0 4 6 3 32 

6. B 1 4 1 0 0 2 5 2 3 5 23 

7. A 4 0 0 1 0 5 1 0 2 2 15 

7. B 5 2 3 6 3 4 9 7 3 2 44 

8. A 9 5 18 10 7 12 8 8 13 4 94 

8. B 6 2 8 3 4 29 21 25 28 12 138 

9. B 22 9 14 17 8 7 13 20 47 15 172 

Σ 

 
54 28 50 51 32 63 60 67 104 51 560 

Výsledky naznačují vzrůstající tendenci rizika závislosti úměrně s věkem. Dále 

popsáno v části 5.1. 
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4.4.2 Výsledky dotazníkového šetření 

Respondenti 

Na jakém typu školy učíte? 

 
graf 2 EMP Typ školy 

 

Tabulka 3 EMP Typ školy 

 

Rozsah základního souboru výzkumného vzorku při dotazníkovém šetření byl 

391 respondentů z 1 200 oslovených, což znamená návratnost dotazníku 

32,6 %. Návratnost  jednotlivých výběrových souborů: 

• Soubor 2. Osloveno 400, vráceno 140 = 35 %. 

• Soubor 3. Osloveno 400, vráceno 132 = 33 %. 

• Soubor 4. Osloveno 400, vráceno 119 = 29,8 %. 

Systém distribuce dotazníku předpokládal vzhledem k žádosti v průvodním 

dopisu o další redistribuci, vývoj návratnosti dotazníku jako průběh 

kvadratické funkce, v horším případě průběh lineární. Tento předpoklad však 

nebyl naplněn. Distribuce dotazníku byla přepracována rozesláním dávky 

120 respondentům vždy, když měla návratnost klesající tendenci. Tímto 

způsobem bylo možné i lépe regulovat cílové skupiny respondentů a dosáhnout 

tak rovnoměrnějšího rozložení odpovědí všech tří typů školských zařízení. 

Vznikl tak výzkumný vzorek 35,8 % respondentů z řad pedagogických 

pracovníků mateřských škol, 33,8 % respondentů ze základních škol a 30,4 % 

respondentů ze středních škol. 
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Délka pedagogické praxe 

Mateřská škola Základní škola Střední škola 

graf 3 EMPM Praxe 

 

graf 4 EMPZ Praxe 

 

graf 5 EMPS Praxe 

 
Tabulka 4 EMPM Praxe 

 

Tabulka 5 EMPZ Praxe 

 

Tabulka 6 EMPS Praxe 

 

Z přehledových grafů a tabulek vyplývá, že délka praxe pedagogických 

pracovníků převažuje u všech typů školských zařízení více než deset let, což je 

dostatečně dlouhá doba k relevantnímu posouzení faktorů ovlivňujících kvalitu 

vzdělávání. Konkrétní procentuální zastoupení jednotlivých školských zařízení 

s praxí pedagogických pracovníků delší než deset let:  

• MŠ – 70,8 % 

• ZŠ – 87,1 % 

• SŠ – 67,6 % 
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Mateřské školy 

1. M 

Ztotožňujete se s tvrzením, že děti tráví s informačními technologiemi 

neúměrně mnoho času? 

graf 6 EMPM Čas dětí s IT 

 

Tabulka 7 EMPM Čas dětí s IT 

 

Výzkumná otázka 1. M zjišťuje názor pedagogických pracovníků mateřských 

škol, na množství času, který tráví děti s informačními a komunikačními 

technologiemi. Čas, po který jsou takto malé děti vystaveny působení 

informačních a komunikačních technologií je rizikovým faktorem pro vznik 

somatických potíží a snižování pozornosti a soustředění, jak je popsáno 

v teoretické části 3.1 a 3.3. Z uskutečněného průzkumu vyplývá, že 

87.8 % pedagogických pracovníků vnímá čas dětí trávený s informačními 

a komunikačními technologiemi jako neúměrně vysoký (souhrn odpovědí spíše 

souhlasím, zcela souhlasím).  
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2. M 

Čemu dávají děti přednost? 

graf 7 EMPM Priority dětí 

 
Tabulka 8 EMPM Priority dětí 

 

Výzkumná otázka 2. M zkoumá preference zájmů dětí v mateřské škole. 

Z výsledků vyplývá, že děti upřednostňují aktivity spojené s technologiemi 

v 76.4 %. Nutno podotknout, že na tento procentuálním podílu má značný vliv 

průzkum v mateřských školách v Praze. Do okamžiku oslovení pražských 

mateřských škol převládaly jednoznačně tvořivé činnosti, modelování, 

malování a společenské hry v kolektivu. 
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3. M 

Má používání informačních technologií vliv na zhoršující se kvalitu 

verbální komunikace dětí? 

graf 8 EMPM Kvalita verbální komunikace 

 

Tabulka 9 EMPM Kvalita verbální 
komunikace 

 

Otázka 3. M zjišťuje validitu výzkumů z teoretické části 3.2 strana 25, které 

prezentují česká média. Na základě výsledků tohoto průzkumu v mateřských 

školách lze konstatovat, že výzkumy uváděné v teoretické části práce 

korespondují s průzkumem zjištěnými fakty. V otázce zhoršující se kvality 

verbální komunikace vlivem informačních a komunikačních technologií spíše 

nebo zcela souhlasí 82,8 % respondentů. 
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4. M 

Má používání informačních technologií vliv na zhoršující se krátkodobou 

paměť dětí? 

graf 9 EMPM Krátkodobá paměť 

 

Tabulka 10 EMPM Krátkodobá paměť 

 

Otázka 4. M koresponduje s teoretickou částí 3.3.4 strana 48 a má za úkol 

ověřit vliv informačních technologií na krátkodobou paměť dětí. Ačkoli 

s negativním vlivem spíše souhlasí nebo souhlasí 75,8 % respondentů, narůstá 

procento pedagogů, kteří spíše nesouhlasí, případně nemohou posoudit. Tato 

situace je dána zkvalitněním práce s technologiemi a sporným posuzováním 

vlivu na paměť u takto malých dětí.  
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Základní školy a střední školy 

1. ZS 

Ztotožňujete se s tvrzením, že žáci tráví s informačními technologiemi 

neúměrně mnoho času 

Základní školy 

 
graf 10 EMPZ Čas dětí s IT 

 

Tabulka 11 EMPZ Čas dětí s IT 

 

Střední školy 

graf 11 EMPS Čas dětí s IT 

 

Tabulka 12 EMPS Čas dětí s IT 

 

Výzkumná otázka 1. ZS zjišťuje názor pedagogických pracovníků základních 

a středních škol, na množství času, který tráví děti s informačními 

a komunikačními technologiemi a koresponduje s teoretickou částí 3.1 a 3.3. 

Z uskutečněného průzkumu vyplývá, že 92,5 % pedagogických pracovníků ZŠ 

a 87,1 % pedagogických pracovníků ZŠ vnímá čas dětí trávený s informačními 

a komunikačními technologiemi jako neúměrně vysoký (souhrn odpovědí spíše 

souhlasím, zcela souhlasím). V porovnání s MŠ (87.8 %) lze konstatovat, že 

nejohroženější skupinou jsou žáci základních škol. 
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1. S 

Mají podle Vašeho názoru informační technologie vliv na celkové fyzické 

zdraví žáků? 

Střední školy 

graf 12 EMPS Fyzické zdraví 

 

Tabulka 13 EMPS Fyzické zdraví 

  

 

Otázka 1. S týkající se vlivu informačních a komunikačních technologií je 

koncipována pouze pro střední školy z důvodu nedokončeného fyzického 

vývoje žáků mateřských a základních škol. Vliv je tedy nejlépe zjistitelný až 

u žáků středních škol a starších. Výsledky průzkumu potvrzují teoretická 

východiska v části 3.1. Z oslovených respondentů se 85,5 % vyjádřilo ve 

smyslu negativního vlivu informačních technologií na celkové fyzické zdraví 

žáků.  
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2. ZS 

Děti navzájem tváří v tvář komunikují méně, upřednostňují komunikaci 

prostřednictvím informačních technologií. 

Základní školy 

graf 13 EMPZ komunikace s IT 

 

Tabulka 14 EMPZ komunikace s IT 

 

Střední školy 

 
graf 14 EMPS komunikace s IT 

 

Tabulka 15 EMPS komunikace s IT 

 

Otázka 2. ZS ověřuje závěry teoretické části 3.2.1 ve sféře sociálních 

dovedností a sociální komunikace. Na základě závěrů empirického výzkumu 

lze konstatovat shodu s teoretickou částí. S tvrzením, že žáci upřednostňují 

komunikaci prostřednictvím technologií před komunikací face to face se 

ztotožňuje 85,6 % respondentů z komunity pedagogů základních škol 

a 75,3 % respondentů z komunity respondentů středních škol. Z uvedených 

zjištění vyplývá, že žáci základní školy jsou i v tomto směru ohroženější 

skupinou. 
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3. ZS 

Má komunikace dětí prostřednictvím informačních a komunikačních 

technologií vliv na kvalitu komunikace a komunikační dovednosti tváří v 

tvář? 

Základní školy 

graf 15 EMPZ kvalita komunikace 

 

Tabulka 16 EMPZ kvalita komunikace 

 

Střední školy 

graf 16 EMPS kvalita komunikace 

 

Tabulka 17 EMPS kvalita komunikace 

 

Otázka 3. ZS navazuje tematicky na otázku 2. ZS a ověřuje vliv na kvalitu 

komunikace a komunikační dovednosti v kontextu s používáním informačních 

a komunikačních technologií. Celkem 78,8 % respondentů z řad základních 

škol a 70,1 % respondentů ze středních škol se shoduje v názoru, že 

komunikace prostřednictvím technologií má negativní dopad na kvalitu 

komunikace, tudíž kvalita komunikace má klesající tendenci. Nutno zdůraznit, 

že procentuální vyjádření u základních škol je i v tomto ohledu vyšší. 
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4. ZS 

Má využívání sociálních sítí (Facebook, Twiter apod.) vliv na reálné 

vztahy v třídním kolektivu? 

Základní školy 

 
graf 17 EMPZ sítě 

  

Tabulka 18 EMPZ sítě 

  

Střední školy 

graf 18 EMPS sítě 

 

Tabulka 19 EMPS sítě 

 

Otázka 4. ZS je svým zaměřením koncipována na ověření výzkumů uvedených 

v teoretické části 3.2.2. Výsledky potvrzují negativní vliv sociálních sítí na 

reálné sociální vztahy v třídních kolektivech. Srovnání odpovědí negativního 

vlivu základní školy 57,6 % a střední školy 47,9 % opět potvrzují jako 

nejrizikovější skupinu žáky základních škol. 
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5. ZS 

Má využívání informačních technologií vliv na agresivní chování žáků? 

Základní školy 

 
graf 19 EMPZ agrese 

  

Tabulka 20 EMPZ agrese 

 

Střední školy 

graf 20 EMPS agrese 

 

Tabulka 21 EMPS agrese 

 

Výzkumná otázka 5. ZS zjišťuje názory pedagogů v souvislosti používání 

informačních technologií a rostoucí agresivitou žáků. Ověřuje obsah teoretické 

části 3.2.6. Zanedbatelné procento respondentů uvádí, že jsou žáci díky 

technologiím méně agresivní. Celkem 37,9 % respondentů ze základních škol 

a 31,6 % respondentů středních škol se shoduje v názoru, že jsou žáci díky 

technologiím agresivnější. Nejzajímavější jsou v tomto případě odpovědi 

„nemohu posoudit“ a „nemá žádný vliv“ v procentuálním vyjádření 

60,6 % základní školy a 67,5 % střední školy, které naprosto přesně 

korespondují se zjištěními v teoretické části, kde je uváděn rozdíl mezi 

agresivitou jako zvnitřněním modelů chování a agresí jako momentální reakci 

na určitý podnět. Zde se projevuje zkušenost respondentů, kteří umí mezi 

těmito jevy rozlišovat.  
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2. S 

Zvyšuje používání informačních technologií rizika a počet výskytů 

urážek, vydírání, šikany a dalších podobných negativních jevů? 

Střední školy 

graf 21 EMPS rizika 

 

Tabulka 22 EMPS rizika 

 

Otázka 2. S je určena opět pouze pro střední školy. Navazuje na otázku 5. ZS 

a koresponduje s teoretickou částí 3.2.6. Volba otázky pouze pro střední školy 

předpokládá ustálený stav v procesu vývoje osobnosti a zkoumá pouze rizika 

agresivity v kontextu s používáním informačních technologií. Celkových 

63,2 % souhlasných odpovědí naznačuje, že i pro žáky ve věku od patnácti do 

osmnácti let je riziko agrese spojené s informačními technologiemi značně 

vysoké. 

  



72 
 

6. ZS 

Vyskytly se ve Vašem okolí situace, při kterých byly Informační 

technologie zneužity? 

 
graf 22 EMPZ situace (ZŠ) 

 

 

 
graf 23 EMPS situace (SŠ) 

 

 

Nejzávažnější zjištění přináší otázka 6. ZS, která monitoruje stav zneužití 

informačních technologií k agresi. Tematicky tato otázka zasahuje do 

teoretické části 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5. Alarmující fakta o počtu zneužití 

informačních technologií svědčí jednoznačně v neprospěch pro možnost 

Tabulka 23 EMPZ situace (ZŠ) 

Tabulka 24 EMPS situace (SŠ) 
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úspěšného edukačního procesu. Celkově v prostředí základních škol vyskytlo 

164 případů zneužití technologií a v prostředí středních škol 116 případů. 

Procentuální vyjádření je v tomto případě irelevantní, neboť respondenti měli 

možnost označit více možností. 
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7. ZS 

Má využívání informačních technologií vliv na slovní zásobu dětí a jejich 

vyjadřování? 

Základní školy 

graf 24 EMPZ slovní zásoba 

 

Tabulka 25 EMPZ slovní zásoba 

 

Střední školy 

graf 25 EMPS slovní zásoba 

 

Tabulka 26 EMPS slovní zásoba 

 

Vliv informačních technologií na způsob vyjadřování a slovní zásobu řeší 

otázka 7. ZS, která ověřuje realitu prezentovanou v teoretické části 3.3.3. 

K negativnímu vlivu technologií na slovní zásobu a způsob vyjadřování se 

přiklání 70,5 % respondentů z řad pedagogů základních škol 

a 79,5 % respondentů s komunity pedagogů středních škol.  
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8. ZS 

Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich pozornost ve škole? 

Základní školy 

graf 26 EMPZ pozornost 

 

Tabulka 27 EMPZ pozornost 

  

Střední školy 

graf 27 EMPS pozornost 

 

Tabulka 28 EMPS pozornost 

 

Otázka 8. ZS ověřuje závěry výzkumů prezentovaných v teoretické části 

3.3.2 v realitě základních a středních škol. Negativní vliv na pozornost žáků 

potvrzuje celkem 60,6 % pedagogů základních škol a 74,4 % pedagogů 

středních škol. Ve vzájemném porovnání je tentokrát vyšší procento u žáků 

středních škol, což může být způsobeno nerozlišením prvního a druhého 

stupně základních škol, kdy na prvním stupni bývá pozornost žáků 

o poznání vyšší a není v takové míře ovlivněna mobilními technologiemi, 

jak vyplývá z pozorování v empirické části, tabulka 2.  
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9. ZS 

Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich paměť? 

Základní školy 

graf 28 EMPZ paměť 

 

Tabulka 29 EMPZ paměť 

   

Střední školy 

graf 29 EMPS paměť 

 

Tabulka 30 EMPS paměť 

 

Problematiku negativního vlivu informačních technologií na paměť 

prezentovanou v teoretické části 3.3.4 doplňuje o reálná zjištění otázka 

9. ZS. Vzhledem ke způsobu využití informačních technologií v realitě 

základních a středních škol především pro podporu edukačního procesu, lze 

předpokládat převážně pozitivní vliv. Bohužel i zde se potvrdilo, že 

pozitivní vliv vidí na základních školách pouhých 14,4 % respondentů a na 

středních školách dokonce 5,1 % respondentů. 
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10. ZS 

Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 

vnímání informací? 

Základní školy 

 

Tabulka 31 EMPZ vnímání 

 

Střední školy 

  

Tabulka 32 EMPS vnímání 

 

Otázka 10. ZS reflektuje na zjištění v teoretické části 3.3.3 a 3.3.4 a zjišťuje 

názory pedagogů na vnímání informací žáky. O povrchním vnímání bez 

hlubšího porozumění obsahu je přesvědčeno 77,3 % pedagogů základních 

škol a 81,2 % pedagogů středních škol. Výsledky tedy korespondují 

s teoretickou částí práce.  

graf 30 EMPZ vnímání 

graf 31 EMPS vnímání 



 

11. ZS 

Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 

zpracování informací?

Tabulka 33 EMPZ zpracování

Tabulka 34 EMPS zpracování

Otázka 10. ZS potvrzuje zjištění v

průzkumu používání informačních a komunikačních technologií 

ovlivňuje způsob zpracování informací ve smyslu tendence kopírovat již 

vytvořené obsahy namísto aktivní tvorby. O této realitě je přesvědčeno 

92,4 % pedagogů základních škol a

graf 32 EMPZ zpracování

graf 33 EMPS zpracování
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Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 

informací? 

Základní školy 

  

EMPZ zpracování 

Střední školy 

  

EMPS zpracování 

Otázka 10. ZS potvrzuje zjištění v teoretické části 3.3.4. Dle výsledků 

používání informačních a komunikačních technologií 

vlivňuje způsob zpracování informací ve smyslu tendence kopírovat již 

vytvořené obsahy namísto aktivní tvorby. O této realitě je přesvědčeno 

% pedagogů základních škol a 90,6 % pedagogů středních škol. 

EMPZ zpracování 

zpracování 

Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 

 

 

teoretické části 3.3.4. Dle výsledků 

používání informačních a komunikačních technologií negativně 

vlivňuje způsob zpracování informací ve smyslu tendence kopírovat již 

vytvořené obsahy namísto aktivní tvorby. O této realitě je přesvědčeno 

90,6 % pedagogů středních škol.  
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5. M, 12. Z, 12. S  

Vaše doporučení vedoucí k eliminaci negativních vlivů informačních 

a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. 

Pro analýzu otevřených odpovědí byla zvolena metoda vytváření trsů, která 

slouží k utváření skupin dle podobnosti určitých jevů. Trsy neboli kategorie 

jsou tvořeny na základě opakujících se výroků v odpovědích respondentů. 

Analýzy otevřených odpovědí metodou vytváření trsů byly generovány tyto 

kategorie: 

5. M 

1. Vliv rodičů v souvislosti s aktivitami dětí v rodinném prostředí. Osvěta 

v této oblasti. (odpovědi 1, 4, 8, 9, 10, 11, 16) 

Příklad: 1. Velice jednoduše bych řekla, používat zdravý rozum, více si s dětmi 

povídat, číst, zpívat a tvořit. Informačních technologií se samozřejmě 

nezříkáme, ale v předškolním věku by si rodiče měli pro své děti, i přes mnohdy 

velké vytížení, najít chvilku, nebo´t tyto chvilky se jim v pozdějším věku zúročí. 

2. Nezavádět informační technologie do mateřských škol, omezit čas 

trávený s těmito technologiemi, věková omezení. (odpovědi 2, 11, 15, 18) 

Příklad: 2. Nezavádět plošně informační technologii do mateřských škol 

a omezit dětem práci z informatikou jen na určitou dobu. 

3. Více četby, rozumné využívání technologií, vyváženost s jinými 

aktivitami, stanovení jasných pravidel. (odpovědi 6, 7, 14, 17, 19) 

Příklad: 7. U předškolních dětí by mělo převažovat mluvené slovo a četba. ICT 

využívat s rozumem. 

4. Problematiku nelze řešit pedagogickými prostředky. (odpověď 3) 

Příklad: 3. Jakákoliv moje doporučení se mi zdají irelevantní, když sám ministr 

školství hodlá zavést plošné užívání tabletů již v první třídě. 
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5. Nezařaditelné, nesouvisející. (odpověď 5, 12) 

Příklad: 12. V oblasti vzdělávání v mateřských školách není vliv informačních 

a komunikačních technologií tak rozsáhlý aby měl zásadní negativní vliv na 

dítě. 

Všechny tvořené odpovědi pedagogických pracovníků mateřských škol jsou 

uvedeny v příloze 3. 

U doporučení vedoucích k eliminaci negativních vlivů informačních 

a komunikačních technologií, pedagogové v mateřských školách jednoznačně 

preferují omezení doby používání těchto technologií, jejich účelné využití 

a jiné reálné aktivity rozvíjející sociální cítění, řeč a motoriku. Významnou část 

negativního působení technologií dávají pedagogové do souvislosti 

k činnostem dětí v prostředí domova. Důležitým prvkem pro kvalitní 

vzdělávání je vyvážení podílu činností s technologiemi a bez nich. 
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12. Z 

1. Vliv rodičů v souvislosti s volnočasovými aktivitami dětí. Posílení 

informační gramotnosti. (odpovědi 4, 5, 15, 26, 35, 36, 41, 44, 45) 

Příklad: 35. Ve využití IT dětmi je velmi rozporuplné téma, jsem rád, že se vy, 

studenti, tomuto tématu věnujete. Děkuji. 

- informovanost rodičů i dětí - jiné volnočasové aktivity - 

legislativa a etika, pozitivní vzory ve společnosti 

2. Nezavádět informační technologie do výuky, kontrola činnosti 

v souvislosti s informačními technologiemi, časová a jiná omezení. 

(odpovědi 1, 2, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 25, 29, 31, 34, 37, 38, 44, 45) 

Příklad: 25. Omezit hraní her (stříleček, "vykrádání", likvidování...), využívat 

pouze k výuce (výukové programy), kreslení, případně vyhledávání informací. 

Neodkládat děti k počítači, aby se samy "zabavily"... 

3. Smysluplné využívání informačních technologií, nepřeceňování jejich 

možností. (odpovědi 8, 9,13, 14, 21, 23, 32, 39, 42, 43, 46) 

Příklad: 21. Komunikační technologie nejsou všemocné. Jejich 
užívání  využívání by se mělo zvažovat rozumně. 

4. Upřednostňovájí jiných aktivit bez informačních technologií. (odpovědi 
18, 20, 28) 

Příklad: 20. Více se věnovat knížkám, sportu, klást dětem na srdce, že ICT jsou 
pouze jejich sluhy, ne pány. 

5. Technologická řešení a zabezpečení. (odpověď 3) 

Příklad: 3. zavést místo internetu, místní lokální síť, využívanou pouze 
pedagogy. V případě internetu zavést kvalitní zabezpečení. Ošetřit užívání 
technologií ve školním řádu. Informační technologiím ve výuce se ale nebránit. 
Sama využívám v každé hodině dějepisu info a kom. technologie. Já osobně 
bych ocenila místo sešitů a učebnic tablet, ale opět by muselo být používání 
v hodinách ošetřeno jak školním řádem, tak zabezpečením 
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6. Problematiku nelze řešit pedagogickými prostředky. (odpověď 12) 

Příklad: 12. tak to je v dnešní době asi už nemožné... 

7. Nezařaditelné, nesouvisející. (odpověď 22, 24, 27, 30, 33, 40) 

Příklad: 40. Patřím již do generace "nadměrného" používání IT a nemyslím, že 

by mě to zásadně negativně ovlivnilo. 

Všechny tvořené odpovědi pedagogických pracovníků základních škol jsou 

uvedeny v příloze 4. 

Pedagogičtí pracovníci základních škol se v doporučeních shodují na 

rozumném, účelném využívání informačních technologií, omezení věkové 

hranice pro určité typy technologií a využívání kvalitních a ověřených zdrojů 

podporujících edukační proces. Stejně jako pedagogové mateřských škol 

zmiňují nevhodné používání technologií v rodinném prostředí. Učitelé považují 

za důležité zvyšování informační gramotnosti žáků i rodičů. 
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12. S 

1. Vliv rodičů v souvislosti s volnočasovými aktivitami dětí. Posílení 

informační gramotnosti. Nastavení jasných pravidel, zpracování 

metodik, dohled a monitoring. (odpovědi 6, 11, 12, 19, 20, 25, 26, 29, 31, 

32, 35, 38) 

Příklad: 26. Stanovení a důsledné dodržování jasných pravidel, kdy a jak ICT 

používat. Dostatečná kontrola činnosti s ICT. Posílení spolupráce a důvěry 

mezi rodiči a pedagogy. 

2. Časová a jiná omezení. (odpovědi 1, 2, 20, 22, 28, 30, 33, 35, 43) 

Příklad: 2. Zrušit a dokonce zakázat tablety ve školách a konečně si přiznat, že 
jediný zájem na jejich zavádění mají firmy! Dosavadní uvedené důvody 
zavádění tabletů považuji za vrchol absurdity, včetně 15 kg vážící brašny 
ministrovy dcery. Zavést veřejnou diskusi o omezení přístupu dětí na facebook 
a o věkové hranici, případně o odpovědnosti provozovatele facebooku za 
důsledky zneužívání "sociálních" sítí. 

3. Smysluplné využívání informačních technologií, nepřeceňování jejich 

možností. (odpovědi 4, 5, 7, 9, 10, 14, 34, 40, 41, 42, 43) 

Příklad: 10. Moderní technologie nám dost přerostly přes hlavu a jsou stále na 
vzestupu. Zakázat je nelze, jedině využívat v rozumné míře ke zvýšení 
atraktivity probírané látky. 

4. Upřednostňovájí jiných aktivit bez informačních technologií. (odpovědi 
8, 28, 37) 

Příklad: 8. Je třeba více používat mluveného slova a přivést děti k tomu, aby 
daleko více četli 

5. Celková vyváženost s jinými aktivitami (odpovědi 15, 40) 

Příklad:  15. Používat technologie v přiměřené míře, více relaxovat sportem 

6. Technologická řešení a zabezpečení. (odpovědi 16, 18) 

Příklad: 18. Uvítal bych možnost vypnutí přístupu na sociální sítě ve školní síti 
v době výuky. Je stále více žáků, kteří místo zadané práce komunikují na soc. 
sítích. Pro některé je to skoro jako droga. Rovněž se šíří názory, proč se mají 
cokoliv učit, když si to mohou najít na internetu. 
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7. Problematiku nelze řešit pedagogickými prostředky. (odpovědi 3, 13, 

21, 22, 27, 36, 39) 

Příklad: 13. Neexistuje nic. Obraz společnosti je obrazem doby. Pokrok 

nezastavíme, stejně tak jako nezastavíme degeneraci společnosti. Paní Pohlová 

měla v lecčems pravdu. 

8. Zamezení vlivu třetích stran (odpověď 17) 

Příklad: 17. Nechat to na školách. Nech školy do ničeho netlačí stát 

9. Nezařaditelné, nesouvisející. (odpověď 23, 24) 

Příklad: 24. Otázky jsou zavádějící a odpovědi mohou při statistickém 
vyhodnocení vést k mylné analýze. Zdraví MV 

Všechny tvořené odpovědi pedagogických pracovníků středních škol jsou 

uvedeny v příloze 5. 

Pedagogičtí pracovníci středních škol se v doporučeních shodují stejně jako 
pedagogové škol základních na rozumném, účelném využívání informačních 
technologií, omezení věkové hranice pro určité typy technologií a využívání 
kvalitních a ověřených zdrojů podporujících edukační proces. Za důležitý 
prvek v zavádění informačních technologií považují kvalitní koncepci 
oproštěnou od komerčních vlivů. 
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5. Shrnutí výsledků empirické části 

5.1 Shrnutí pozorování 

Cílem pozorování bylo ověření míry závislosti žáků základní školy na 

mobilních informačních a komunikačních technologiích prezentovanou 

v teoretické části 3.3.1. Pozorováním byl zjišťován počet interakcí žáků 

s technologiemi i přes riziko kázeňského postihu, který je definován kritérii 

hodnocení chování a podpořen zakotvením zákazu používání těchto technologií 

ve školním řádu. Pozorováním byla zjištěna narůstající tendence k závislosti 

vzhledem k rostoucímu věku žáků. Ve většině případů byly interakce 

s technologiemi zaznamenány u stále stejných jednotlivců. Nárůst interakcí 

v 8. B. v únoru a následujících měsících byl způsoben příchodem nové žákyně 

do této třídy. Projevy závislosti u této žákyně byly natolik intenzivní, že byla 

doporučena návštěva psychologa. 

5.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo ověření poznatků získaných v teoretické 

části práce. Z vyhodnocení odpovědí jednoznačně vyplývá potvrzení výsledků 

výzkumů prezentovaných v teoretické části. Informační a komunikační 

technologie mají vzhledem ke způsobu jejich používání jednoznačně negativní 

vliv na vzdělávací proces. Potvrzení poznatků uváděných v teoretické části 

3.3.3, konkrétně způsob čtení a vnímání textu nastalo při samotné distribuci 

dotazníku, kde byli na konci textu průvodního dopisu respondenti požádáni 

o přeposlání dotazníku kolegům. Předpokládaný vývoj návratnosti dotazníku 

by měl v ideálním případě průběh kvadratické funkce, v horším případě průběh 

lineární. Jak však dokazuje graf 34 znázorňující průběh návratnosti odpovědí 

za den, k nárůstu návratnosti docházelo vždy pouze v den odeslání dotazníku 

a v den následující.  
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graf 34 počet odpovědí za den 
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6. Vyhodnocení výzkumných předpokladů 

Výzkumný předpoklad P1, který avizoval riziko vzniku závislosti v kontextu 

s nevhodným používáním a snadnou dostupností informačních 

a komunikačních technologií byl potvrzen pozorováním výskytu interakcí žáků 

základní školy s těmito technologiemi. I přes riziko kázeňského postihu žáci 

nedokázali použití technologií odolat celkem v 560. případech za školní rok 

2014 – 2015. 

Výzkumný předpoklad P2 směřoval pozornost na negativní dopad nevhodného 

využívání informačních a komunikačních technologií na slovní zásobu 

a úroveň verbální komunikace. Uvedená problematika byla obsahem 

dotazníkového šetření, konkrétně otázky 3. M a 7. ZS, kde 77,2 % respondentů 

potvrdilo negativní vliv. 

Předmětem výzkumného předpokladu P3 byl negativní dopad preference 

komunikace prostřednictvím informačních a komunikačních technologií na 

reálné sociální vztahy. Touto oblastí se zabývala otázka 4. ZS dotazníkového 

šetření. Celkově tento předpoklad jednoznačně potvrdilo 52,6 % respondentů. 

Výzkumný předpoklad P4 prognózuje negativní vliv nadužívání informačních 

a komunikačních technologií na fyzické zdraví řeší výzkumná otázka 

1. S. Tento předpoklad v dotazníkovém šetření potvrdilo 85,5 % respondentů. 

Nevhodné využívání informačních a komunikačních technologií zvyšuje riziko 

patologických jevů je výzkumným předpokladem P5. Výzkumná otázka 6. ZS 

dotazníkového šetření odpovídá na problematiku zneužití informačních 

a komunikačních technologií vůči jiné osobě. Z odpovědí vyplývá, že se 

v pouhých 23,1% takové jevy nevyskytly. Na základních a středních školách 

tedy reálně existuje 76,9 % případů zneužití technologií proti člověku ve formě 

kyberšikany, sextingu apod. 

Výzkumný předpoklad P6 avizuje negativní vliv nadužívání informačních 

a komunikačních technologií na paměť, vnímání a zpracovávání informací. 

Touto oblastí se zabývá dotazníkové šetření v otázkách 4. M, 9. ZS, 10. ZS 

a 11. ZS. Předpoklad potvrzuje celkem 69,5 % respondentů. 
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Výzkumný předpoklad P7 vycházel z tvrzení, že negativní dopady vstupu 

informačních a komunikačních technologií do vzdělávání lze pomocí 

pedagogických prostředků částečně eliminovat. Tento předpoklad je potvrzen 

částí dotazníkového šetření 5. M, 12. Z a 12. S, kde respondenti prezentovali 

doporučení vedoucí k eliminaci negativních vlivů 

informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. Z názorů 

pedagogických pracovníků mateřských, základních i středních škol lze získat 

podnětné informace, které mohou přispět k eliminaci negativních vlivů 

informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání i když někteří 

respondenti byli k této otázce poměrně skeptičtí. 
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7. Závěr 

Diplomová práce se snažila objasnit problematiku negativních vlivů 

informačních a komunikačních technologií v kontextu s výchovou 

a vzděláváním. Hlavním výzkumným cílem HVC bylo identifikovat 

a analyzovat problémy spojené s negativními vlivy intenzivního využívání 

informačních a komunikačních technologií a důsledky těchto vlivů ve sféře 

výchovy a vzdělávání. Dílčími cíli DVC1, DVC2 a DVC3 pak bylo 

identifikovat jevy a aktivity, které mají v kontextu s používáním informačních 

a komunikačních technologií negativní dopady na schopnost vzdělávat se 

a možnost eliminace těchto jevů a aktivit pomocí dostupných pedagogických 

prostředků. K naplnění cílů diplomové byly použity teoretické i empirické 

metody. 

Teoretická část diplomové práce analyzovala problematiku negativního 

působení informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání ze tří 

stěžejních pohledů, které s tématem vzdělávání úzce souvisí a to z hlediska 

fyzického zdraví, sociálních potřeb a kognitivních schopností člověka. Tím 

byly naplněny cíle práce HVC, DVC1 a DVC2. Analýza teoretických 

východisek, která identifikovala okruhy problémů spojených s informačními 

technologiemi v oblasti vzdělávání, byla následně potvrzena v empirické části, 

zejména dotazníkovým šetřením v řadách pedagogických pracovníků.  

Empirická část ověřila prostřednictvím kvalitativních i kvantitativních 

výzkumných metod podklady získané v teoretické části. Veškeré získané 

poznatky v teoretické části byly praktickou částí potvrzeny. Z empirické části 

byly generovány názory pedagogických pracovníků směřující k řešení dílčího 

výzkumného problému DVP3 a naplnění dílčího výzkumného cíle DVC3. 

Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol ve svých 

odpovědích na otázku možnosti eliminace negativních jevů spojených 

i informačními technologiemi pedagogickými prostředky nejčastěji preferují 

posílení informační gramotnosti a to nejen u žáků, ale i u rodičů 

a pedagogických pracovníků, omezení práce i informačními technologiemi 

zajemína z časového hlediska a smysluplné využívání těchto technologií 

zejména k aktivní tvořivé činnosti. 
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Pro alespoň částečnou eliminaci negativních vlivů informačních 

a komunikačních technologií na vzdělávací potenciál populace je teny nutné 

posílit informační gramotnost žáků, rodičů i pedagogických pracovníků, omezit 

používání technologií na dobu nezbytně nutnou, stanovit věkovou hranici pro 

konkrétní typy technologií a obecně využívat technologie v rozumné míře. 

Tato doporučení lze doplnit o vytvoření podrobných metodik pro práci 

s informačními technologiemi a využívat tyto technologie k účelu, pro který 

byly původně vytvořeny, tedy k usnadnění aktivní intelektuální práce. 
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Příloha 1. 

Dobrý den vážená kolegyně, vážený kolego. Dovolte, abych Vás touto cestou 

požádal o několik málo minut Vašeho času, které budou přínosem pro výzkum 

vlivu informačních technologií na výchovu a vzdělávání v rámci mé diplomové 

práce. Kliknutím na odkaz zobrazíte anonymní on-line dotazník (max. 14 

otázek) o jehož vyplnění prosím. Zároveň bych Vás chtěl požádat o přeposlání 

tohoto e-mailu svým kolegům pedagogům, aby mohlo být osloveno co nejvíce 

respondentů.  Děkuji za spolupráci. 

Bc. Luděk Petráň 
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Příloha 2. 

Vliv vstupu ICT do výchovy a vzdělávání 
Průzkum v komunitě pedagogických pracovníků *Povinné pole 

1. V jakém typu školy učíte? * 
 

� Mateřská 
škola 

� Základní 
škola 

� Střední 
škola 

Vliv vstupu ICT do výchovy a vzdělávání (MŠ) 
Mateřská škola 

2. Délka Vaší pedagogické praxe? * 
 

� 0 - 2 roky 
� 3 - 5 let 
� 6 - 10 let 
� 11 - 15 let 
� 16 - 20 let 
� 21 - 30 let 
� Více než 30 let 

 
3. Ztotožňujete se s tvrzením, že děti tráví s informačními 

technologiemi neúměrně mnoho času? * 
televize, DVD, MP3,počítač, mobil, tablet 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím 
� zcela souhlasím 
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4. Čemu dávají děti přednost? * 

Aktivity, které děti upřednostňují 
Zaškrtněte více možností. 

� Společenské hry v kolektivu 
� Samostatné hraní s klasickou hračkou 
� Malování, modelování, tvořivé činnosti 
� Sledování televize nebo DVD 
� Samostatné hry pomocí informačních technologií 
� Kolektivní hry pomocí informačních technologií 

� Jiné: 

5. Má používání informačních technologií vliv na zhoršující se kvalitu 
verbální komunikace dětí? * 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím 
�  zcela souhlasím 

6. Má používání informačních technologií vliv na zhoršující se 
krátkodobou paměť dětí? * 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím  
� zcela souhlasím 

7. Vaše doporučení vedoucí k eliminaci negativních vlivů 
informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. 
Napište prosím Váš názor. 
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Vliv vstupu ICT do výchovy a vzdělávání (ZŠ) 
Základní škola 

8. Délka Vaší pedagogické praxe? * 

� 0 - 2 roky 
� 3 - 5 let 
� 6 - 10 let 
� 11 - 15 let 
� 16 - 20 let 
� 21 - 30 let 

� Více než 30 let 

9. Ztotožňujete se s tvrzením, že žáci tráví s informačními 
technologiemi neúměrně mnoho času * 
televize, DVD, MP3,počítač, mobil, tablet 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím 
� zcela souhlasím 

10. Děti navzájem tváří v tvář komunikují méně, upřednostňují 
komunikaci prostřednictvím informačních technologií. * 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím 
� zcela souhlasím 

11. Má komunikace dětí prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií vliv na kvalitu komunikace 
a komunikační dovednosti? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 

12. .Má využívání sociálních sítí (Facebook, Twiter apod.) vliv na 
reálné vztahy v třídním kolektivu? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Sociální sítě nemají vliv na reálné vztahy 

� Nemohu posoudit 
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13. Má využívání informačních technologií vliv na agresivní chování 
žáků? * 

� Ano jsou díky používání technologií agresivnější. 
� Ano jsou díky používání technologií méně agresivní. 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 

14. Vyskytly se ve Vašem okolí situace, při kterých byly Informační 
technologie zneužity? * 
Zaškrtněte více možností. 

� žák vůči žákovi 
� žák vůči učiteli 
� cizí osoba vůči žákovi 
� takové situace se nevyskytly 

� Jiné: 

15. Má využívání informačních technologií vliv na slovní zásobu dětí 
a jejich vyjadřování? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 

16. Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich pozornost ve 
škole? * 

� Ano pozitivně 
� Ano negativně 
� Nemohu posoudit 

� Nemají žádný vliv 

17. Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich paměť? * 

� Ano pozitivně 
� Ano negativně 
� Nemohu posoudit 

� Nemají žádný vliv 
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18. Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 
vnímání informací? * 

� Ano, žáci vnímají informace povrchně, aniž by se snažili jim 
porozumět. 

� Ano, žáci lépe rozumí informacím, spíše se snaží jít do hloubky. 

�  Ne, informační technologie nemají vliv na způsob vnímání informací. 

19. Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 
zpracování informací? * 

� Ano, žáci mají tendenci kopírovat již vytvořené obsahy. 
� Ano, žáci mají tendenci vytvářet nové obsahy na základě získaných 

poznatků. 

� Ne, informační technologie nemají vliv na způsob zpracování 
informací. 

20. Vaše doporučení vedoucí k eliminaci negativních vlivů 
informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. 
Napište prosím Váš názor. 
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Negativa vstupu ICT do výchovy a vzdělávání (SŠ) 
Střední škola 

21. Délka Vaší pedagogické praxe? * 

� 0 - 2 roky 
� 3 - 5 let 
� 6 - 10 let 
� 11 - 15 let 
� 16 - 20 let 
� 21 - 30 let 

� Více než 30 let 

22. Ztotožňujete se s tvrzením, že děti tráví s informačními 
technologiemi neúměrně mnoho času * 
televize, DVD, MP3,počítač, mobil, tablet 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nedokážu posoudit 
� spíše souhlasím 
� zcela souhlasím 

23. Mají podle Vašeho názoru informační technologie vliv na celkové 
fyzické zdraví žáků? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 

� Nemají vliv 

24. Má využívání sociálních sítí (Facebook, Twiter apod.) vliv na reálné 
vztahy v třídním kolektivu? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Sociální sítě nemají vliv na reálné vztahy 

� Nemohu posoudit 

25. Děti navzájem tváří v tvář komunikují méně, upřednostňují 
komunikaci prostřednictvím informačních technologií. * 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím  

� zcela souhlasím 
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26. Má využívání informačních technologií vliv na agresivní chování 
žáků? * 

� Ano jsou díky používání technologií agresivnější. 
� Ano jsou díky používání technologií méně agresivní. 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 

27. Zvyšuje používání informačních technologií rizika a počet výskytů 
urážek, vydírání, šikany a dalších podobných negativních jevů? * 

� zcela nesouhlasím 
� spíše nesouhlasím 
� nemohu posoudit 
� spíše souhlasím 

� zcela souhlasím 

28. Vyskytly se ve Vašem okolí situace, při kterých byly Informační 
technologie zneužity? * 
Zaškrtněte více možností. 

� žák vůči žákovi 
� žák vůči učiteli 
� cizí osoba vůči žákovi 
� takové situace se nevyskytly 

� Jiné: 

29. Má komunikace dětí prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií vliv na kvalitu komunikace 
a komunikační dovednosti? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 

30. Má využívání informačních technologií vliv na slovní zásobu dětí 
a jejich vyjadřování? * 

� Ano pozitivní 
� Ano negativní 
� Nemohu posoudit 

� Nemá žádný vliv 
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31. Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich pozornost ve 
škole? * 

� Ano pozitivně 
� Ano negativně 
� Nemohu posoudit 

� Nemají žádný vliv 

32. Ovlivňují informační technologie v rukou žáků jejich paměť? * 

� Ano pozitivně 
� Ano negativně 
� Nemohu posoudit 

� Nemají žádný vliv 

33. Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 
vnímání informací? * 

� Ano, žáci vnímají informace povrchně aniž by se snažili jim porozumět. 

� Ano, žáci lépe rozumí informacím, spíše se snaží jít do hloubky. 

� Ne, informační technologie nemají vliv na způsob vnímání informací. 

34. Ovlivňuje využívání informačních technologií dětmi jejich způsob 
zpracování informací? * 

� Ano, žáci mají tendenci kopírovat již vytvořené obsahy. 
� Ano, žáci mají tendenci vytvářet nové obsahy na základě získaných 

poznatků. 

� Ne, informační technologie nemají vliv na způsob zpracování 
informací. 

35. Vaše doporučení vedoucí k eliminaci negativních vlivů 
informačních a komunikačních technologií v oblasti vzdělávání. 

Napište prosím Váš názor. 
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Příloha 3. 

1. Velice jednoduše bych řekla, používat zdravý rozum, více si s dětmi 

povídat, číst, zpívat a tvořit. Informačních technologií se samozřejmě 

nezříkáme, ale v předškolním věku by si rodiče měli pro své děti, i přes 

mnohdy velké vytížení, najít chvilku, nebo´t tyto chvilky se jim v 

pozdějším věku zúročí. 

2. Nezavádět plošně informační technologii do mateřských škol a omezit 

dětem práci z informatikou jen na určitou dobu. 

3. Jakákoliv moje doporučení se mi zdají irelevantní, když sám ministr 

školství hodlá zavést plošné užívání tabletů již v první třídě. 

4. Pokud dítě tráví u počítače přiměřený čas a využívá vhodné programy, 

je to velký přínos. Bohužel děti mají doma hodně nevhodné hry a i ve 

veřejných programech, kdy si dítě zadá např."Hry"jsou k mání velmi 

vulgární a hrubé hry. Doporučovala bych, aby rodiče kontrolovali, co 

si děti vybraly a správce webů, aby nedovolil nevhodné hry vložit. 

5. Opravdu zjistit, zda ten vliv je tak markantní, nebo zda jde o kliše. 

6. Nastavit dětem pravidla při využívání informačních technologií. 

7. U předškolních dětí by mělo převažovat mluvené slovo a četba. ICT 

využívat s rozumem. 

8. Myslím, že sami rodiče by především měli jít dětem příkladem a neměli 

by trávit na informačních technologiích tolik času. Měli by také s dětmi 

trávit čas aktivně, venku, vymýšlet výlety, komunikovat s nimi. V MŠ 

žádné technologie nemáme, pouze pouštím občas písničky, vše ostatní 

vynechávám. Vidím, že děti jsou zvyklé každý den po školce si vzít 

tablet, ipad a podobné věci a trávit u nich čas, zatímco rodiče 

odpočívají. Rodiče dětem kupují tyhle drahé věci, technologie, značkové 

oblečení, kroužky, ale neuvědomují si, že to neznamená, že dítěti dávají 

lásku a svůj čas. Je vidět, jak tím některé děti trpí. Dost dětí má již 

téměř závislost na technologiích a často jsou to děti, u kterých se 

vyskutuje hodně vad řeči a opožděného vývoje hrubé, jemné motoriky i 

motoriky mluvidel 

9. Pokud se mohu vyjádřit k této problematice z hlediska dětí předškolního 

věku, jsem toho názoru, že si rodiče příliš usnadňují situaci častým 
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využíváním tabletů, elektronických her a počítačů pro zabavení dětí. 

Dětem málo čtou a obecně s nimi méně komunikují. Všechny děti umí 

manipulovat s tabletem, ale málokoho zajímá prohlížení obrázků v 

knížce. Mylím, že dětem předškolního věku by bylo vhodné předkládat 

informační a komunikační technologie jen v omezené míře a více 

rozvíjet jejich vlastní fantazii a schopnost sebevyjádření při výtvarných 

a kreativních činnostech. 

10. Hlídat čas ztrávený u info.technologií Hovořit s dětmi 

11. užívat IT, ale dle věku, jen po určitý čas 

12. V oblasti vzdělávání v mateřských školách není vliv informačních a 

komunikačních technologií tak rozsáhlý aby měl zásadní negativní vliv 

na dítě. 

13. vymezení doby, které stráví dítě používáním IT 

14. Pokrok nelze zastavit a je to v pořádku, jen je třeba využívat zmíněných 

technologií, zejména v předškolním věku, spíše jako doplněk či 

zpestření v oblasti vzdělávání. 

15. Sledovat kvalitu nabízených aktivit přes informační technologie a jejich 

časové rozpětí. 

16. Jedinou možností je osvěta nebo ještě lépe nastolení sankcí proti 

rodičům, z nichž mnozí nemají zájem se dítěti věnovat a raději jej 

posadí k TV, DVD nebo počítači a tabletu - po létech praxe v MŠ jenom 

zírám, co všechno dokáží rodiče svým nezájmem dítěti způsobit a 

naprosto mě deptají jejich požadavky, co by měla vykonávat a nabízet 

MŠ, aniž by se oni sami o něco přičinili. Do důchodu mi zbývají 4 roky, 

tak se možná dožiji nějaké změny k lepšímu, až vy mladí dostudujete. 

Vždy mějte na paměti, že co do dítěte vložíme, vrátí se zpět v dobrém i 

zlém - lituji rodiče, kteří nedokáží nastavit dítěti pravidla a řád, 

nedokáží s ním promlouvat, spolupracovat, zazpívat si, číst pohádku ... 

(ále, vlastně nelituji, protože si za to mohou sami) - přeji hodně sil, 

pane kolego - H. Málková, MŠ Chýnov 

17. Myslím, že je třeba vyváženost všech činností. V dnešní době určitě 

nezakazovat ICT. Je na nás na pedagog. pracovnících a na rodičích, 

jak budeme děti rozvíjet. A to všestranně ! 
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18. Zkrátit dobu u televize a PC. Více pobytu venku, což bude mít 

blahodárný vliv i na hmotnost dětí a jejich zdravý rozvoj např. 

obratnosti. 

Informační technologie by neměly být primárně nástrojem vzdělávání, ale 

pouze jako doplňující metoda pro získávání a ověřování informací. Zásadní je 

komunikace mezi žákem a učitelem. 
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Příloha 4. 

2. Využívat je omezeně a omezit jejich zneužívání. 

3. důsledná kontrola práce žáků na PC stanovení mantinelů a času 

4. zavést místo internetu, místní lokální síť, využívanou pouze pedagogy. V 

případě internetu zavést kvalitní zabezpečení. Ošetřit užívání 

technologií ve školním řádu. Informační technologiím ve výuce se ale 

nebránit. Sama využívám v každé hodině dějepisu info a kom. 

technologie. Já osobně bych ocenila místo sešitů a učebnic tablet, ale 

opět by muselo být používání v hodinách ošetřeno jak školním řádem, 

tak zabezpečením 

5. Posílit informační gramotnost žáků 

6. Pracovat s inf. tech. více ve škole, učit správně získávat a využívat 

informace (práce s tablety -tvoření vlastních knih v přírodovědě, ...) 

7. Kontrola užívání ICT dospělou osobou 

8. Nejsem pro zavádění tabletů do výuky. 

9. komunikační a informační technologie by se neměly přeceňovat 

10. V co největší míře je využívat ve školním prostředí a ukázat jim 

smyslupné využití. 

PS: Nevhodně dělaný dotazník. Příliš černobílý a zkreslující. V drtivé 

většině voleb (stylu: ovlivňují negativně, pozitivně, nemohu posoudit, 

neovlivňují) je přesná odpověď - některé oblasti ovlivňují negativně, ale 

v některých oblastech přináší pozitiva. 

11. Určit dětem omezený čas na informační a komunikační technologie 

12. Zcela vyloučit používání tabletů ve školách. Kniha je kniha a k tomu 

bychom měli dnešní děti vést. 

13. tak to je v dnešní době asi už nemožné... 

14. Využívání technologií v rozumné míře, ne za každou cenu. 

15. Komunikační a informační technologie je třeba používat v určité míře. 

16. Opakovaně diskutovat s dětmi, apelovat také na na rodiče, kteří 

mnohdy nemají představu o nebezpečí, které dětem hrozí. 

17. Zákaz používání během pobytu ve škole. Pouze v rámci výuky. 

18. Používání IKT jen v omezené míře informovat rodiče o úskalích a 

možných zneužitích v rámci IKT 
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19. Ať více čtou!!! 

20. Omezit používání informač. a komunikač.technologií. 

21. Více se věnovat knížkám, sportu, klást dětem na srdce, že ICT jsou 

pouze jejich sluhy, ne pány. 

22. Komunikační technologie nejsou všemocné. Jejich užívání a využívání 

by se mělo zvažovat rozumně. 

23. V odpovědích jsem vybrala jednu možnost, ale takto černobíle to 

nevidím. ICT technologie mají i pozitivní vliv, v dnešní době není 

potřeba všechno vědět, ale vědět, kde to najít a jak s tím pracovat. 

Pokud píšu o negativním ovlivňování, nejde o všechny žáky, ale pouze o 

část. Myslím, že tento dotazník může mít jen orientační, nikoli 

vypovídající význam. 

24. Slepě nepodporovat jejich zavádění do praxe, nepodléhat komerční 

mafii, využít pozitiva 

25. nevím 

26. Omezit hraní her (stříleček, "vykrádání", likvidování...), využívat pouze 

k výuce (výukové programy), kreslení, případně vyhledávání informací. 

Neodkládat děti k počítači, aby se samy "zabavily"... 

27. Ve školách v hodinách využívat ICT, ale ukázat žákům jakým vhodným 

způsobem se může tato technologie používat a naopak poukázat na 

špatné a povrchní zacházení. 

28. žádné 

29. Nabídnout jiné aktivity a omezit technologie ve volném čase. 

30. Méně využívat ICT doma. 

31. S negativními vlivy jsem se ZATÍM nesetkal. Plně podporuji vstup ICT 

do výuky... 

32. Trávit méně času u ICT, omezit komunikaci na sociální síti 

33. Užívání ICT žáky je chaotické, zaměřené pouze na zábavu, 

neproduktivní a neefektivní. Učitel by měl žákům nabízet edukativní 

aplikace a software, zadávat interaktivní DÚ (testy, pracovní listy, 

překlady, animace,videa - to, na co není během hodiny zpravidla čas), 

trvat na nekopírování především textů při tvorbě referátů, ocenit jejich 

ICT kreativitu a dovednosti, atd... S pozdravem, jaromir15@gmail.com 
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34. Nemám doporučení. 

35. používat je jen někdy, ne celou hodinu, nutit žáky přemýšlet a mluvit 

36. Ve využití IT dětmi je velmi rozporuplné téma, jsem rád, že se vy, 

studenti, tomuto tématu věnujete. Děkuji. 

- informovanost rodičů i dětí - jiné volnočasové aktivity - 

legislativa a etika, pozitivní vzory ve společnosti 

37. Učit děti porozumět textu a především ověřovat správnost uváděných 

informací. Nespoléhat na jeden zdroj, ale pídit se po dalších 

ověřitelných zdrojích. Učit děti hledat a utvářet si vlastní názor na 

informace, ne aby přejímaly názory již utvořené. 

38. Facebook až od 15 let 

39. Technický vývoj nezastavíme a hlavně nechceme, ale ve škole bychom 

se měli držet zásady "méně znamená více". Práce na PC, s interaktivní 

tabulí je velkým přínosem, ale základ by měl zůstat učebnice, sešit a 

psaní až do 9. ročníku. 

40. Využívání informačních technologií v rozumné míře, Je nutná kontrola 

a usměrňování ze strany rodičů. 

41. Patřím již do generace "nadměrného" používání IT a nemyslím, že by 

mě to zásadně negativně ovlivnilo. 

42. Vliv rodičů a jejicj zájem o komunikaci ,trávení společného času se 

svými dětmi. 

43. Jsou to produkty současnosti. Nelze je vyloučit. Preferovat v jazykových 

hodinách ústní komunikaci. Zaměřit se na rozvoj slovní zásoby - ústní 

projev. 

44. Oprostit se od pouhé konzumace informací a pomocí technologií se 

snažit tvořit. 

45. Rodiče by měli mít přehled o čase, které jejich dítě tráví u inf. technol. 

a tento čas regulovat. 

46. RODIČE musí své děti vychovat k zodpovědnosti za své zdraví a 

nenechat je dívat do monitoru celé dny!!! 

47. Využívat informační technologie ve vzdělávání s rozumem, 

nepřeceňovat jejich vliv na výuku. 
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Příloha 5. 

1. Je to věc široké diskuze. V některých případech by bylo nutné omezit 

dobu dětí, kterou tráví u těchto médií(facebook a pod.) 

2. Zrušit a dokonce zakázat tablety ve školách a konečně si přiznat, že 

jediný zájem na jejich zavádění mají firmy! Dosavadní uvedené důvody 

zavádění tabletů považuji za vrchol absurdity, včetně 15 kg vážící 

brašny ministrovy dcery. Zavést veřejnou diskusi o omezení přístupu 

dětí na facebook a o věkové hranici, případně o odpovědnosti 

provozovatele facebooku za důsledky zneužívání "sociálních" sítí. 

3. je to o člověku, jak to ovlivnit, nevím 

4. Důraz na logické myšlení a kritické hodnocení digitálních (zejména on-

line) informací. 

5. nepřeceňovat jejich význam při výuce, využívat ICT ve výuce jako 

doplněk, jako jednu z možností ne jako hlavní prostředek působit na 

žáky, aby si uvědomovali nebezpečnost a zneužitelnost toho, co 

zveřejňují na sociálních sítích 

6. Učit žáky pracovat s informacemi, vyhodnocovat je. Jednotný postoj 

celého školství k používání informačních technologií ve školách. 

7. Využívat IKT v běžných životních situacích jako prostředek (nástroj) k 

dosažení určitých cílů. 

8. Je třeba více používat mluveného slova a přivést děti k tomu, aby 

daleko více četli 

9. Technologie ano, ale za předpokladu, že se musí budovat určitý vztah a 

učit klidně už od útlého věku způsoby rozumné způsoby práce, není 

možné nechat děti v záplavě technologií samotné. 

10. Moderní technologie nám dost přerostly přes hlavu a jsou stále na 

vzestupu. Zakázat je nelze, jedině využívat v rozumné míře ke zvýšení 

atraktivity probírané látky. 

11. Větší dohled na aktivitu dětí u PC. Ve školách podrobnější monitoring 

pohybu na školní síti. 

12. žáci musí být vedeni k úměrnosti v používání technologii a to především 

doma v rodině a druhotně také školou 



126 
 

13. Neexistuje nic. Obraz společnosti je obrazem doby. Pokrok 

nezastavíme, stejně tak jako nezastavíme degeneraci společnosti. Paní 

Pohlová měla v lecčems pravdu. 

14. Využívat ICT k tvorbě vlastních (např.literárních, hudebních) děl, 

využívat ICT k vyhledávání informací a prakticky se učit, jak získané 

info vyhodnocovat a jak s nimi pracovat. 

15. Používat technologie v přiměřené míře, více relaxovat sportem 

16. Programy na odhalování plagiátorství 

17. Nechat to na školách. Nech školy do ničeho netlačí stát. 

18. Uvítal bych možnost vypnutí přístupu na sociální sítě ve školní síti v 

době výuky. Je stále více žáků, kteří místo zadané práce komunikují na 

soc. sítích. Pro některé je to skoro jako droga. Rovněž se šíří názory, 

proč se mají cokoliv učit, když si to mohou najít na internetu. 

19. Jasně nastavená pravidla použití ICT ve výuce. 

20. K eliminaci negativních vlivů je dle mého názoru potřeba nastavit u 

žáků pravidla pro používání informačních a komunikačních technologií 

(ICT). A to zejména četnost využívání ICT, celková denní doba 

využívání ICT a pravidla pro práci s obsahem ICT. Primárně by pro 

nastavení pravidel práce s ICT měla být rodina, sekundárně škola. 

Škola by měla být primární institucí pro seznámení žáků s obsahem a 

prací s ICT. 

21. MYSLÍM, ŽE TENTO ROZJETÝ VLAK JIŽ NELZE ZASTAVIT... Škola 

má pouze omezenou možnost eliminace v podobě vymezení podmínek 

používání ICT v rámci výuky 

22. to, co bych doporučil, nikdy nikdo neudělá, takže to je bezvýznamné. 

Např. používání "chytrých" telefonů od 18 let, facebook od 17 let apod. 

Toto má negativní vliv na fyzickou kondici, slovní zásobu, včetně fixace 

gramatických chyb, omezený všeobecný rozhled, názorové otroctví, 

snížení pozornosti při výuce (tragédie Wi-Fi) atd, atd. 

23. Ačkoli jsem test vyplnit, považuji jej za zavádějící. U několika otázek 

jsem byl nucen použít výběru "nemohu posoudit", protože výběr 

odpovědí nebyl dostatečný. Učím na střední škole a velmi dbám na 

"nepoužívání informačních technologií pokud nejsou v souladu s 
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programem RVP/ŠVP". Abych řekl pravdu, tento test by měl být 

směrován hlavně základním školám. Žáci středních škol (nikoliv děti) 

jsou již ve většině případů seznámeni s negativními věcmi spojenými s 

využíváním inf. technologií minimálně z širšího svého okolí. Pokud je 

tento test ovšem směřován na mimoškolní aktivity - pak se nezle 

spoléhat na (neberte to zle) zavádějící možnosti odpovědí. 

24. Otázky jsou zavádějící a odpovědi mohou při statistickém vyhodnocení 

vést k mylné analýze. Zdraví MV 

25. Vysvětlovat žákům od základní školy možná rizika zneužívání 

informačních a komunikačních technologií, vést žáky k odpovědnosti za 

zveřejněné názory a údaje, klást důraz na kritické myšlení, ověřování 

zdrojů atd. 

26. Stanovení a důsledné dodržování jasných pravidel, kdy a jak ICT 

používat. Dostatečná kontrola činnosti s ICT. Posílení spolupráce a 

důvěry mezi rodiči a pedagogy. 

27. Vhodné využití během vyučování doporučuji. ale co žáci dělají doma, to 

škola ovlivnit nemůže. 

28. Zakázat přístup na sociální sítě na školních WiFi; nabízet více 

zajímavých (např. sportovních) aktivit, posilujících soudržnost kolektivu 

a týmovou spolupráci; ukázat dětem, že existují knihovny s tištěnými 

knihami. P.S. Nejsem odpůrcem informačních technologií, ve své výuce 

je hojně využívám. 

29. důsledně dbát na to, aby ve výuce svou "vedlejší komunikaci" 

nepoužívali a věnovali se učivu, zadávání prezentací, v nichž mají 

pouze osnovu a jsou nuceni podat svůj výklad... 

30. Informační technologie by se měly používat k získávání seriózních 

informací rozumnou dobu.Nadměrné trávení času na sítích vede k 

snižování koncentrace ve výuce, ztrátě logického myšlení a ke zvýšení 

agresivity a psychických poruch. 

31. Koncepce textu je taková, že jej nelze zodpovědně vyplnit. Protože 

nejsou otázky číslované, nemohu se ani odkázat na konkrétní 

nedostatky. Problém informačních technologií ve školství je ten, že zde 

není kvalitní jednotné prostředí na řádné využívání výhod těchto 
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technologií. Negativní vliv IT lze eliminovat tak, že budeme využívat 

právě jejich výhod - tj. snadná komunikace na dálku, snadná dostupnost 

informací a snadný přenos informací, kvalitní tiskové výstupy atd. To 

ovšem nelze dělat s technikou a kvalifikací a za peníze ze století 

minulého. Přeji všem pěkný den Standa Cukor, Žamberk 

32. Nedělat z komára velblouda - je to pouze jiná forma komunikace, tedy 

činnosti, která má svá jasná pravidla. Mám zkušenost, že když jsou 

předem stanovena jasná pravidla v komunikaci a trvá se na jejich 

dodržování, je lhostejno jakou formu komunikace volíme. 

33. Alespoň ve škole je používat velmi omezeně, aby žáci poznali ikvalitu 

přímé komunikace a proces poznávání a myšlení (ne jen vyhledání 

informace) 

34. Za největší a dosud z větší části nevyužitý přínos ICT ve vzdělávání je 

možnost výuky ke svépomoci v řešení problémů. Studenti se s žádostí o 

pomoc často obrací k vyučujícím i svým spolužákům. Pokud tam pomoc 

nenachází, jsou bezradní. Právě schopnost se rychle zorientovat v 

neustále se měnícím světě je přitom to nejdůležitější, co jim škola může 

dát. Za negativum technologií považuji hlavně vliv na pozornost ve 

třídě. Tehdy je ale na vyučujícím, aby si vymohl kázeň pomocí 

prostředků, které k tomu má k dispozici. 

35. Ve školách na začátku hodiny odložit mobily do košíku na katedře, po 

skončení hodiny rozdat. Doma - lepší využití volného času. 

36. Těžko lze negativní jevy eliminovat, nese to s sebou doba. Zákazy nic 

nezmůžete, lze jen vysvětlovat a argumentovat. 

37. Vrátit se k výuce s tabulí :) 

38. Zavést jednotná a rozumná pravidla pro využívání technologií ve výuce 

i v běžném životě. Lépe vzdělávat žáky v této problematice. 

39. Nejedná se primárně o problém školství. 

40. Nepřehánět to s využitím informačních technologií, ale využívat je jako 

doplněk k ostatním metodám. 

41. Naučit děti s nimi pracovat k jejich prospěchu, a ne vnímat informační 

technologie jen jako zábavu a žrout času. Sami učitelé neumíme 

využívat inf. technologie naplno, natož abychom to naučili studenty. 
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42. Nezavádět technologie do výuky bezhlavě. 

43. minimalizovat a zúčelnit využívání 

 


