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Lenka Eckertová (1973), autorka besed o online rizicích

Vanda Vaníčková

Popularizátorka problematiky bezpečnosti na internetu a autorka knihy Hustej internet (2014, ilustrace Lucie 

Seifertová, autorka Dějin udatného českého národa). Lenka Eckertová má také poměrně blízko k Hradci Králové, 

na tamější univerzitě studovala obor Jazyková a literární kultura.

Aktuálně je vaše jméno spojeno hlavně s knížkou Hustej internet.

Jsem ráda, že se knížka chytla mezi dětmi i jejich rodiči a prarodiči. Je to ale i formou a trefnými ilustracemi. 

V roce 2013 jsme s Danem Dočekalem vydali publikaci Bezpečnost dětí na internetu, která zaujala učitele, sociální 

pracovníky a další pracující s mládeží. Rodiče bohužel neoslovil tak trochu učebnicový design s velkým 

množstvím textu a minimem obrázků. V rámci svých besed se sice věnuji školákům, ale zájem a poučení rodičů je 

základ.

Jaké jsou vaše besedy?

Interaktivní. Děti se snažím spíše vést k zamyšlení, než direktivně poučovat. Cílím na první stupeň ZŠ, protože 

v tomto věku děti sice hodně o světě internetu vědí, ale stále se dají ovlivnit a nasměrovat správným směrem. 

Moje besedy jsou zpestřené prací s dotazníkem, který dětem simuluje veřejný profil na sociální síti. Podle toho, co 

a kolik toho o sobě děti prozradí, se ubírá program dál.

Lze nějak zobecnit obsah toho, s čím se v rámci odpovědí setkáváte?

Každý kolektiv reaguje jinak, ale určité obecné tendence tu jsou. Děti si za svým monitorem nedovedou představit 

obrovský kyberprostor, veřejnost, cizí lidi, jimž informace o sobě poskytují. Problematická je i křehká hranice mezi 

pravdou a lží. Česká společnost je zároveň velice tolerantní k věcem, které jsou mnohdy za hranou, například 

veřejná nahota a sex. Dále jsme utopeni v informacích, což se odráží i na dětech. Nejenže se v informacích 

neorientují, ale zároveň těkají od jedné k druhé, kloužou po povrchu.

Setkání v knihovnách vedete podobně?

Tematicky určitě, časově zaberou zhruba 60 minut. Spolupráci s knihovnami vítám, jsem ráda, že knihovna už 

není jen na půjčování knih, ale je i místem k setkávání. Mimo besedy se na mne mohou knihovny obracet 

například i s dotazy k problematice, kterou se zabývám. Zjednodušeně řečeno, věnuji se třem oblastem – rizikové 

komunikaci, rizikovému obsahu a obchodně-marketingovým otázkám elektronického prostředí. Okrajově i 

technickým problémům.

Zkuste prosím doporučit zájemcům nějakou literaturu nebo zdroje z oboru.

Trendy u nás sleduji především na webu, například: http://www.e-bezpeci.cz/ (včetně zajímavých průzkumů), 

http://www.saferinternet.cz/, www.seznamsebezpecne.cz (obsahuje zajímavé vzdělávací filmy o online 

pozvánkách na schůzky, prodeji intimního materiálu s dětmi a skautské kauze zneužívání dětí). Z knížek pak 

doporučuji přečíst Digitální demenci od Manfreda Spitzera, která je hodně diskutovaná a kontroverzní, ale 

v mnoha ohledech má pravdu, nebo Digitální dietu od Daniela Sieberga o závislosti na moderních technologiích. 

Pokud se někdo zajímá např. o internetový marketing a reklamu, zmíním ještě webové stránky Sdružení pro 

internetový rozvoj v České republice (www.spir.cz), mezi jehož činnosti patří třeba monitoring internetové reklamy 

(AdMonitoring) či výzkum návštěvnosti internetu (NetMonitor).



Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Kontakt na dotazovanou: lenka@eckertova.cz
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