
INTERNET, NOVÉ TECHNOLOGIE A ZÁVISLOSTI 

Mobilní telefon, počítač, notebook a další elektronické přístroje patří k běžným a denně užívaným 

něčemu v našich životech. Rodiče často ocení, že se jejich dospívající dítě netoulá venku, aby se mu 

něco nestalo, ale necítí obavy, když do noci sedí samo s mobilním telefonem v ruce a nemají přehled, 

co sleduje a s kým si povídá. 

Přestože vnímáme technologii veskrze pozitivně, tedy jako pomocníky, zpestření času stráveného 

v dopravním prostředku, možnosti komunikovat s lidmi apod.; od určitého momentu se stávají 

rizikovým. Kdy proběhne tato změna? Pokud váháte, zda má vaše dítě problém, případně, zda už není 

jeho chování nevhodné, rádi bychom vás upozornily na rizikové jevy, které vám zde stručně 

představíme. 

ÚVODEM 

 až 28% studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry  

 až 84% studentů denně surfuje na internetu  

 až 41,5% studentů stráví v běžný všední den na internetu 4 a více hodin  

Pokud se vám tato čísla nezdají moc, chci jen upozornit, že čas strávený na internetu je na úkor 

něčeho dalšího… koníčky, příprava do školy, domácí povinnosti, povídání s přáteli, rodinou. 

TRENDY  

 používání nových technologií má souvislost s nárůstem agrese, šikany a zejména kyberšikany  

 mladí lidé pod vlivem informací a postojů sdílených ve virtuálním prostoru více dbají o své 
zdraví, o svůj vzhled a svou pověst, přičemž sociální sítě představují riziko rozšíření zprávy o 
nevhodném chování  

FLOW FENOMÉN - POHLCENÍ 

Jedná se o změněný stav vědomí, zážitek pohlcení danou aktivitou. Dítě/dospívající se nechá úplně 

pohltit danou činností na internetu, hrou na mobilu, že nevnímá okolí, nedokáže se od aktivity 

odpojit, nedokáže určit, jak dlouho se této činnosti věnuje. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ – JAKÉ A PROČ?  

1) Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, 

komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů a zábavě. Pro dnešní děti 

je už zbytečně náročný, navíc, mají často v přátelích někoho z rodiny – mají tedy jakousi kontrolu, 

a proto vyhledávají jiné sítě, kde mohou komunikovat jednodušším způsobem a bez omezení. 

2) Instagram je volně dostupná aplikace pro různé mobilní operační systémy. Svým uživatelům 

umožňuje sdílení fotografií a videí. K tomu je určena řada filtrů, které lze na pořízenou fotografii 

aplikovat  

3) Snapchat (původně Picaboo) je aplikace spočívající v posílání fotek. Je postavena na principu, že 

člověk vyfotí nějakou situaci svým mobilním telefonem a pošle ji přátelům. Ti si ji mohou přidržet, 

jinak se maže. Mohou též odpovědět vyfocením jiné situace  



4) Twitter je poskytovatel sociální sítě a mikroblogu, který umožňuje uživatelům posílat a číst 

příspěvky zaslané jinými uživateli, známé jako tweety. Tweet je textový příspěvek dlouhý 

maximálně 140 znaků, který se zobrazuje na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho 

sledujících (followers). Přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh určitých 

účtů nebo povolit přístup k příspěvkům komukoliv (výchozí nastavení).  

5) Youtube, LinkedIn, Google+, Twitter, Lidé.cz, Nyx, Líbímseti atd.  

 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ – RIZIKA 

 Nevíme, jakým způsobem se nakládá s osobními/citlivými údaji 

 Je to prostor, kde probíhají nejrůznější manipulace. 

 Cyberbullying – internetová šikana 
 
Definice šikany zní, že se jedná o agresivní, úmyslné, opakované jednání či chování 
prováděné vůči jednotlivci či skupině, který/á se nemůže snadno bránit 
 
Kyberšikana je záměrná, opakovaná a zraňující činnost využívající počítač, mobilní telefon a 
jiné elektronické přístroje (Hinduja & Patchin, 2008)  
Podle českého průzkumu z roku 2013, který proběhl u dětí ve věku 11-18 let, má 51% 
osmnáctiletých zkušenost s nějakou formou kyberšikany. Nejčastěji se žáci setkávají 
s verbálními útoky, které probíhají na sociální síti (Facebook), dále se objevují útoky 
prostřednictvím SMS, útoky přes Skype. 
 
Podle výsledků výzkumů jsou nejčastější a nejrozšířenější formou kyberšikany: 
- verbální útoky (potvrzuje 34, 3% dětí) 
- průnik na účet (34, 8%), ve kterém se neznámému útočníkovi podaří proniknout na účet 

dítěte (email, účet na sociální síti…) 
- 13,7 % dětí zažilo ponižování a ztrapňování šířením fotografie 
- více než 11% dětí uvedlo krádež identity (neznámý útočník pod identitou dítěte útočil na 

ostatní uživatele, poškozoval pověst dítěte) 
- 7,91% dětí potvrdilo, že již byly na sociální síti vydírány 

 



 Cybergrooming – zneužití dětské důvěry a prostřednictvím falešné identity je snaha dítě 
zlákat ke schůzce a zneužít. 
Kybergrooming (child grooming) je jedním z nejnebezpečnějších fenoménu současnosti. 
Označuje chování uživatelů internetu, která má ve vyhlédnuté oběti vyvolat falešnou důvěru 
a přimět ji k osobnímu setkání. Jde o psychickou manipulaci prostřednictvím internetu, 
mobilních telefonů apod. (Kopecký et al., 2012, 2014a). Výsledkem setkání s útočníkem bývá 
nejčastěji sexuální zneužití oběti, dále může být oběť fyzicky napadená, nucená k dětské 
prostituci, nebo výrobě dětské pornografie. 

 
Z výzkumu realizovaného Kopeckým, K., Szotkowskim, R. (2015) vyplývá, že české děti v prostředí 

internetu běžně komunikují s lidmi, které neznají z reálného světa (více než 54,3 % dětí ve věku 11–
17 let). Z tohoto množství dále 26% dětí uvedlo, že byly požádání, aby jejich komunikace zůstala 
utajená a nikomu o ní neříkaly.  
Vice než 43 % oslovených dětí potvrdilo, že byly skutečně pozvány a na schůzku skutečně šly. 
Zajímavé je, že 58 % dětí považuje komunikaci a osobni schůzku s lidmi, které znají pouze z internetu, 
za riskantní a nebezpečnou, ale přesto jsou ochotny na schůzku dorazit. 

 
 Cyberstalking – pronásledování 

 
 Trolling –spočívá v nevyžádaných, nevhodných, často i sprostých příspěvcích do diskuze. 

Mnohdy hovoříme o znevažování samotného webu, na kterém probíhá diskuze. Ten kdo 
„trolí“, je často také haterem, tedy tím uživatelem, který záměrně kritizuje, vyvolává hádky a 
otravuje svým působením ostatní členy řádné diskuze nebo chatu. 

Strategie ochrany a obrany před webcam trollingem 
Základní strategií ochrany a obrany před webcam trollingem je především dodržovat základní zásady 
bezpečného chování ve virtuálním prostředí: 
 
a) chránit si své osobní a citlivé údaje (omezit jejich publikování v rámci online profilů, nesdělovat je 
neznámým osobám), 
b) dodržovat zásady pro zabezpečení profilů (např. na sociálních sítích), ke kterým patří zejména 
tvorba bezpečného hesla a silné kontrolní otázky (K. Kopecký & Szotkowski, 2014) a nastavení 
základní či pokročilé ochrany soukromí (např. určit, kdo a jak může mé příspěvky vidět), 
c) nerealizovat sexting v jakékoli podobě (nesdílet s ostatními uživateli žádné intimní materiály – ani 
fotografie, ani videa, neobnažovat se před webkamerou), 
d) provést technické zabezpečení počítače (aktivní firewall a antivirový program). 
 
Webcam trolling lze odhalit zejména díky absenci zvukové stopy ve videosmyčce, která je k útoku 
použita. Další možností, jak rozpoznat podvodné jednání a odhalit skutečnou identitu uživatelů, je 
oslovit je s žádostí, aby např. na papír napsali konkrétní vzkaz, který mu nadiktujete a který pak na 
webkameru ukáže. Pokud toto provedou v reálném čase, nejde pravděpodobně o podvodný 
videozáznam, ale o skutečné existující osoby. 

 
 Sexting - rozesílání zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem 

 
Celkem 7,81 % českých dětí (z toho 47 % chlapců a 53 % dívek) umístilo svou „sexy“ fotografii nebo 
video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí, na internet. 
12,14 % respondentu (z toho 60 % chlapců a 40 % dívek) tento materiál někomu přes internet nebo 
mobilní telefon poslalo. 



Za riskantní takové jednání považuje 77,50 % respondentů. U 9,86 % dětí došlo k situaci, že jejich 

„sexy“ fotografii nebo video (tzn. materiál, na kterém jsou nejčastěji nebo úplně nazí) umístil jejich 
internetový kamarád či známý na internet.  
Sexting považujeme za nebezpečný hned z několika hledisek – obnažené materiály bývají zneužívány 
sexuálními útočníky k vydírání, oběť bývá také často manipulována, vystavena kyberšikaně atp.  
Navíc lze do osmnáctého roku věku sexting klasifikovat jako výrobu, přechovávání a šíření dětské 
pornografie, co je trestný čin.  

 
Další a podrobnější informace k danému tématu lze nalézt i v tomto článku. Doporučujeme jeho 
prostudování. 

 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kybersikana-sikana-mladistvi-instagram-facebook-mobilni-telefony-
rodice.A190117_211508_domaci_lesa?fbclid=IwAR1XZRVQlErKC94x1uso1ihfZ_dycDXa5WzhCBXhCHkMbTv_Bfc
Pq1oIx_s 

 
 
 

JAK SE PROJEVUJE ZÁVISLOST? 

 Postupný rozvoj stresu – depresí 

 Pocit osamění a odloučení ze společnosti 

 Zhoršení pozornosti 

 Zhoršení sociálních dovedností 

 Sociální sítě vás neustále sledují, ví o vás všechno 

 Negativně ovlivňují spánek a kvalitu učení 
 

DIGITÁLNÍ PROPAST – DIGITAL GAP 

Rozdílné šance, možnosti dostupnosti a znalosti internetu vedou k sociální nerovnosti.  

Může jít i o nějakou formu vyloučení ze sociální skupiny. Některé informace se sdílí jen na soc. síti, 
nevyužívám-li jí, nevím co se děje, nejdu hrát fotbal (do kina) s kamarády, protože o tom nevím atp. 
zvyšuje se tak stres a potřeba neustálé kontroly, sledování „novinek“ na sociální síti. 

 

PREVENCE, DOPORUČENÍ PRO RODIČE: 

V případě, že máte podezření nebo jste si jisti, že má vaše dítě problém, je nutné si uvědomit, že to 
není často jen otázka jednotlivce, jde o celý rodinný systém, který se musí změnit.  

 Pomoc lze hledat v ambulanci dětské a dorostové adiktologie 

 Mluvit s dětmi o rizicích 

 Ptát se na čas strávený na internetu/počítači 

 Aktivní zájem o činnosti dítěte – „Co hraješ? Kolik to stojí? Co sleduješ? S kým se bavíš?“ 
Zajímejte se, s kým se baví a jaké stránky sledují. 

 U velmi malých dětí je nutné si uvědomit, že vy jako rodič musíte kontrolovat a omezovat 
pohyb dítěte na internetu. Je potřeba omezit svobodu dítěte – volné prohlížení internetu, 
stejně tak jim pohyb na internetu omezit časově. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kybersikana-sikana-mladistvi-instagram-facebook-mobilni-telefony-rodice.A190117_211508_domaci_lesa?fbclid=IwAR1XZRVQlErKC94x1uso1ihfZ_dycDXa5WzhCBXhCHkMbTv_BfcPq1oIx_s
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kybersikana-sikana-mladistvi-instagram-facebook-mobilni-telefony-rodice.A190117_211508_domaci_lesa?fbclid=IwAR1XZRVQlErKC94x1uso1ihfZ_dycDXa5WzhCBXhCHkMbTv_BfcPq1oIx_s
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kybersikana-sikana-mladistvi-instagram-facebook-mobilni-telefony-rodice.A190117_211508_domaci_lesa?fbclid=IwAR1XZRVQlErKC94x1uso1ihfZ_dycDXa5WzhCBXhCHkMbTv_BfcPq1oIx_s


 Zároveň je nutné vést dítě k zodpovědnosti – vše vysvětlovat, být otevřený, upřímný a 
pravdivý. 

 V současné době existuje možnost propojených účtů, kde můžete sledovat činnost dítěte, 
regulovat, co si stahuje, s kým si píše, kolik času tráví na internetu (zařízení se po vyčerpání 
časového limitu vypne); případně určité stránky úplně zablokovat. 

 Buďte pro své děti vzorem při zacházení s mobilním telefonem, tabletem, počítačem. Ukažte 
jim, že i vy umíte trávit volný čas jiným způsobem. 
 

DOPORUČUJEME VAŠÍ POZORNOSTI NÁSLEDUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNKY: 

www.ditevsiti.cz 

www.saferinternet.cz 

www.bezpecnyinternet.cz 

www.sexting.cz 

Pokud se dále zajímáte o podrobnější informace, můžete se podívat na výsledky mezinárodní studie 

ESPAD 2015. Najdete zde stručné shrnutí a odkaz na podrobně zpracovanou verzi výsledků. 

https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/evropska-skolni-studie-o-alkoholu-a-jinych-drogach-espad-2015/ 
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