
Děti v on-line světě

KLÍČOVÁ SLOVA

Digital native, edukace, omezení přístupu, rodičovský filtr, zodpovědné používání

OTÁZKY K DISKUZI

1. Víte, koho nebo co označuje termín „digital native“?

2. Patříte mezi „digital natives“ nebo „digital immigrants“?

3. Pomocí kterých nástrojů či aplikací je možné omezit dětem přístup k nevhodnému obsahu?

4. Co je podle vašeho názoru nevhodný obsah pro děti?

5. Kdo rozhoduje o (ne)vhodnosti obsahu?

6. Napadají vás nějaké případy, které mohou být z hlediska (ne)vhodnosti sporné?

7. Jaká rizika hrozí dětem při nerozvážném používání Internetu?

8. Slyšeli jste o nějakém případu, kdy došlo nerozvážným chováním dítěte na Internetu k 
nešťastné události?

9. Zvažovali jste někdy, že byste sami sobě nastavili omezení přístupu k některé službě? Ke 
které a proč?

10. Jakým způsobem byste vy osobně přistupovali k edukaci dětí při pohybu na Internetu?

ÚKOLY

A) Co byste v roli rodičů řekli svým dětem v době, kdy začínají používat digitální zařízení jako 
počítač, tablet nebo mobil? Sepište doporučení, která by měla podle vašeho názoru největší 
pozitivní dopad na zodpovědné používání digitálních technologií.

B) Na trhu existují různé nástroje umožňující dohled nad aktivitou dětí na Internetu. Jedná se 
například o sledování navštívených stránek, blokování konkrétních služeb, omezení času na 
Internetu, sledování geografické polohy dítěte a mnoho dalších. Diskutujte o (ne)vhodnosti 
použití takových nástrojů a postupů ve vztahu k právům dítěte definovaných v „Úmluvě o 
právech dítěte“ přijaté Valným shromážděním OSN.

C) Proveďte průzkum mezi žáky prvního stupně základní školy na téma „Pravidla chování na 
Internetu“. Můžete se zaměřit také různé aspekty tohoto tématu, například jaká pravidla mají
s rodiči nastavena, co si o tom myslí, jaké jsou jejich zkušenosti případně negativní zážitky.

DALŠÍ INFORMACE

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

https://bezpecne-online.saferinternet.cz/

https://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete

Jak na Internet, jehož autorem je CZ.NIC, podléhá licenci Creative Commons
Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 International.
Pracovní listy jsou rozšířením materiálů dostupných na www.jaknainternet.cz.
V případě nápadů či komentářů pište prosím na e-mail akademie@nic.cz.
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