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Očima odborníka: děti na internetu

Vanda Vaníčková

V minulém čísle zpravodaje U nás byl rozhovor s Lenkou Eckertovou. Vzhledem k tomu, že je aktuální číslo 

zaměřeno na vzdělávání dětí a mládeže, rozhodli jsme se na toto téma popularizátorku problematiky bezpečnosti 

na internetu dál vyzpovídat.

Proč jste si pro svou činnost vybrala právě tuto cílovou skupinu (děti a mládež)? Proč je důležité vzdělávat 

v tematice nebezpečí na internetu právě je?

Tato cílová skupina se teprve učí orientovat v životě, ale skrze moderní technologie už si může dost nepříjemně 

uškodit. Následky může nést velmi dlouho. Během mých besed vidím, že se děti zamýšlejí nad věcmi, které je 

dosud ani nenapadly. I dospělý doprovod se dozvídá spoustu zajímavostí, mj. od samotných dětí.

Děti se pohybují v kyberprostoru zcela přirozeně, stejně jako v reálném světě. Jsou důvěřivé, bezelstné, nemají 

dostatek životních zkušeností. Dospělými jsou poučovány, jak se chovat a jak se vyhýbat nebezpečí, která na ně 

číhají v reálném světě. O rizicích na internetu se svými rodiči zdaleka tak často nemluví. Proto musí být osvěta 

šířena skrze školy a knihovny.

Tématu se věnujete delší dobu. V čem se internet, práce na něm, rizika mění? Co už je téměř neaktuální a 

co je naopak na vzestupu?

Internetem jsem se začala zabývat před dvaceti lety. Tehdy jsem pracovala ve firmě, která jako jedna z prvních 

vytvářela internetový obsah v českém jazyce. Starali jsme se pouze o to, abychom si nezavirovali počítače a 

nezničili data. Což se občas stávalo, pokud člověk použil virem napadenou disketu. Internetu rozuměla úzká 

skupina zasvěcených. Postupně se stal masovou záležitostí. Dnes jej využívají všechny věkové skupiny, od 

batolat po seniory. Komunikují skrze něj obyčejní lidé, úřady, firmy. Proudí tu ohromné množství informací. 

V takovém prostředí se samozřejmě nevyskytují jen hodní lidé.

Na velkém vzestupu je počítačová kriminalita. Zejména útoky na finance a majetek se dnes zločincům docela 

vyplácejí. Zmíním například vydírání uživatelů s pomocí ransomwaru (škodlivého softwaru), který brání v 

používání počítače či dat v něm uložených. Pro odblokování útočník žádá od své oběti výpalné, přičemž není 

jasné, co vlastně po zaplacení udělá.

Jsou nějaké zásady, které by měli dospělí, kteří chtějí s dětmi hovořit o moderních technologiích, 

internetu, znát a dodržovat?

Zjednodušila bych je na: otevřenost, upřímnost a přiměřenost věku dětí. A samozřejmě zdravý selský rozum!

Co je podle vás minimem, které by měl knihovník znát (ovládat) v oblasti bezpečnosti na internetu?

Knihovníci, s nimiž se setkávám, mívají obavy ze sledování nevhodného obsahu mladými uživateli na veřejných 

počítačích a z jejich obsesivního hraní her či využívání sociálních sítí.

Knihovna je dnes místem pro získávání informací a setkávání, nikoli jen půjčování knih. Myslím, že knihovník by 

měl mít základní povědomí o rizicích v oblasti závadového obsahu a rizikové komunikace. Pokud by se na něj 

uživatel obrátil s dotazem či problémem, aby mu uměl říci, kde hledat radu či pomoc. Předpokládám, že technické 

zabezpečení knihovních počítačů je v rukou specialistů.

Napadá vás nějaké propojení knihovny a tematiky bezpečného internetu (literatura, náměty na besedy, 



osobnosti...)? 

Jak jsem již zmínila, knihovna je skvělým místem pro setkávání a pro čerpání informací. Místem pro besedy a 

další zajímavé akce. Besedy na téma bezpečného a zodpovědného užívání internetu může knihovna organizovat 

například pro děti z místních škol. Osobně mám výbornou zkušenost zejména s žáky 3.-5. tříd základních škol. 

Jsou poměrně zdatnými uživateli moderních informačních technologií a zároveň jsou ještě ochotni naslouchat 

dospělým autoritám. K různým aktivitám lze využít příležitosti Dne bezpečnějšího internetu, každoročně v únoru. A 

samozřejmě lze doporučit literaturu vhodnou pro děti i dospělé z nakladatelství Computer Press (Albatros Media), 

Grada, Nakladatelství Petr Prchal atd.
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