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� ÚVOD
Pìtiletý chlapeèek øíká své o málo starší sestøe: „Michelan-

gelo, to je želva Ninja, viï?“

Sestøièka odpovídá: „Nesmysl, Michelangelo je poèíta-

èový virus!“

Jaký dopad bude mít kultura a nìkdy i nekultura poèí-

taèù a Internetu na dìti a dospívající?

Odpovìï na tuto otázku se bude lišit u rùzných dìtí.

Hodnì tady záleží na rodièích.

Následující text nepopírá prospìšnost nových techno-

logií ani nevybízí k návratu k papyrusovým svitkùm. Jen

doporuèuje opatrnost.

� RIZIKA EXCESIVNÍHO HRANÍ
POÈÍTAÈOVÝCH HER A INTERNETU
Rizika jsme shrnuli v naší pøedchozí práci (Nešpor, Csémy,

2007). Tam uvádíme i odkazy na literaturu.

Rizika zahrnují zejména:

• Sedavý zpùsob života vede k øadì onemocnìní (napø. obe-

zitì, cukrovce, vadnému držení tìla a onemocnìní pohy-

bového systému). Typicky se objevují bolesti šíje, ramen,

bederní páteøe a zápìstí.

• Špatná organizace èasu, nepravidelnost v jídle, nedosta-

tek spánku.

• Vìtší tendence více riskovat a vyšší riziko úrazù. To sou-

visí s obsahem poèítaèových her a dále s roztìkaností, roz-

tržitostí a únavou. Stokrát opakovaná nehoda nebo zra-

nìní v poèítaèové høe mùže vyvolávat pocit, že v reálném

životì je to podobné.

• Nemoci oèí.

• Existuje i urèitá souvislost mezi excesivním vìnováním se

videohrám a nìkterými typy epilepsie.

• Zhoršení mezilidských vztahù, úzkost ve vztazích.

• Horší školní prospìch.

• Násilí v poèítaèových hrách zvyšuje agresivitu, sklon ke

rvaèkám, šikanování a posiluje nepøátelské naladìní vùèi

svìtu.

• Excesivní hraní poèítaèových her mùže zhoršovat emoèní

i jiné duševní problémy.

• Po skonèení hraní násilné videohry se u zkoumaných do-

spívajících objevily vstøícnìjší postoje k návykovým lát-

kám. Údaje z Èeské republiky svìdèí i o zneužívání návy-

kových látek u dìtí, které se excesivnì vìnují poèítaèo-

vým hrám.

• Nutkavé chování ve vztahu k poèítaèùm ponìkud pøipo-

míná závislost na psychoaktivních látkách.

• Vìtšina poèítaèových her vyvolává tìlesné i duševní pøí-

znaky stresu. S tím pak souvisejí i další zdravotní rizika,

napø. bolesti bøicha nebo hlavy.

Internet nejsou jen poèítaèové hry. Pohybuje se zde øa-

da podvodníkù, kybernetických zlodìjù a pedofilù. Nechá-

vat dítì dìlat na Internetu cokoliv je proto riskantní. Pod-

vodníkem se nìkdy nechá napálit i dospìlý. Tak napø. kole-

gyni se nìkdo dostal do e-mailové schránky a jejím jménem
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rozeslal žádost o finanèní pomoc, která mìla být poukázána

kamsi do Anglie.

� PREVENCE PROBLÉMÙ PÙSOBENÝCH
POÈÍTAÈOVÝMI HRAMI U DÌTÍ
Prevence se do znaèné míry kryje s prevencí škod pùsobe-

ných alkoholem, drogami a hazardem. I zde jsou dùležité na

jedné stranì vøelost, laskavost a zájem, na stranì druhé

pak schopnost prosazovat rozumná pravidla, rodièovský do-

hled a pevnost.

� OBRANNÉ A RESTRIKTIVNÍ POSTUPY
• Mìli byste stanovit pøimìøená pravidla týkající se práce

s poèítaèem i dalších stránek života dítìte a úèinnì je pro-

sazovat. Pravidla se mohou týkat doby, kdy je možné být

u poèítaèe, délky takto stráveného èasu i jeho náplnì.

• Nauète se s poèítaèem dobøe pracovat a využívejte softwa-

rových prostøedkù. Napø. spuštìní operaèního systému

nebo urèitého programu je možné chránit heslem. Softwa-

re také zaznamená, kdy došlo ke spuštìní poèítaèe a jaké

programy na nìm bìžely. K tomu poslouží tøeba prohlížeè

událostí ve Windows. Podmínkou je ale, aby administrá-

tor zakázal vymazání historie. Pokud dítì nevymaže z in-

ternetového prohlížeèe historii, snadno zjistíte, èím se na

Internetu zabývalo. I vymazání historie poskytuje urèi-

tou informaci. Existují speciální softwarové aplikace

umožòující napø. používat poèítaè pouze ve vymezeném

èase.

• Rozumná pravidla zahrnují také zákaz posílání osobních

fotografií a materiálù o vaší rodinì neznámým lidem.

Z tohoto hlediska pøedstavují zvýšené riziko poèítaèe vy-

bavené webovou kamerou. Její spuštìní poskytuje nezná-

mým lidem mnoho rizikových informací o dítìti i o vašem

bytì. Webovou kameru zajistìte proto radìji heslem.

• Z pochopitelných dùvodù by dítì nemìlo nikomu svìøovat

hesla a jiné citlivé údaje. K èíslùm bankovních úètù, hes-

lùm apod. by se dítì nemìlo dostat vùbec a nemìly by ani

být na pevném disku. Nejlépe je citlivá data zašifrovat ne-

bo alespoò chránit heslem a mít je na pøenosném médiu,

aby byla dìtem nedostupná. K tomuto úèelu jsou vhodné

nìkteré flashdisky.

• Nedostupné by pro dítì mìly být samozøejmì i vaše kre-

ditní karty. Pravidelnì kontrolujte položky na bankov-

ních úètech, zdali tam nedošlo k nezvyklému úbytku pe-

nìz. Velkým rizikem pro rodinné finance jsou zejména

hazardní hry na Internetu.

• Malé dìti by se nemìly zapojovat do internetových disku-

sí, protože tak èasto dojde k odhalení jejich totožnosti. To

je pak spojeno s rizikem sexuálního nebo jiného zneužití.

Ze stejného dùvodu je vhodné zakázat tzv. „cookies“ (to

umí vìtšina prohlížeèù). Už vùbec by se dítì nemìlo schá-

zet s neznámými lidmi, které poznalo prostøednictvím In-

ternetu. Jestliže máte dojem, že se nìkdo pokouší pøes In-

ternet dítì zneužívat nebo vydírat, kontaktujte policii.

• S dítìtem o riziku práce s poèítaèi hovoøte. Zajímejte se

o jejich zkušenosti v tomto smìru. Prospìje to dìtem a na-

víc snížíte riziko, že vám dítì poèítaè nakazí viry a že vaši

schránku zaplaví spam. Dítì varujte pøed otevíráním pøí-

loh e-mailù, zejména pokud pøicházejí z neznámých adres

(mohou být zavirované nebo obscénní). Dítì by nemìlo

navštìvovat rasistické stránky, pornografické stránky,

stránky propagující návykové látky èi hazard nebo

stránky, kde se radí jak vyrábìt nebezpeèné pøedmìty,

napø. výbušniny. Vysvìtlete svému dítìti, že ten, kdo

navštìvuje hazardní nebo pornografické stránky, je tím

podporuje.

• Slušné chování se týká nejen osobního kontaktu, ale i In-

ternetu. Dítì by ani v elektronické komunikaci nemìlo

používat nevhodné výrazy. Na agresivní e-maily je lépe

nereagovat a øíci o nich rodièùm.

• Poèítaè instalujte na místo, kde na nìj rodièe vidí. Sníží se

tím riziko nevhodného užívání poèítaèe (pornografie, ná-

silné hry) a dospìlí budou mít lepší pøehled o množství èa-

su, který takto dítì tráví. Jestliže dítì vypne poèítaè prá-

vì ve chvíli, kdy rodièe vstoupí do místnosti, je to další dù-

vod k obezøetnosti a lepšímu rodièovskému dohledu.

• U dìtí je èasto vhodné trvat na tom, že budete mít pøístup

k jejich internetové poštì. Podle jedné studie tuto mož-

nost využívá 39 % amerických rodièù.

• Dítì by také mìlo vìdìt, že zákony platí i ve vztahu k In-

ternetu. Posílání nelegálního materiálu nebo porušování

autorských práv mùže zpùsobit problémy dìtem i rodi-

èùm. Ve Spojených státech byl napø. pokutován otec, je-

hož nezletilý syn zkopíroval oblièej jisté ženy do obrázku

s obscénním obsahem.

• Možná se pod tlakem problémù rozhodnete k tak radikál-

nímu kroku, jako je zcela zablokovat pøístup k Internetu

nebo odnést poèítaè známým. V tom pøípadì je lépe, když

v dobì, kdy se to dítì dozví, je v bytì pøítomen další dospì-

lý. Sníží se tak riziko agresivního jednání a budete v sil-

nìjší pozici i psychologicky. Pak lze vyjednávat o podmín-

kách a pravidlech, na kterých trváte. V pøípadì nekontro-

lované agrese u adolescenta nebo mladého dospìlého

mùže být nìkdy bezpeènìjší zavolat policii. Slabost

a ústupnost rodièù situaci jen zhoršují.

� NABÍZENÍ LEPŠÍCH MOŽNOSTÍ
• Motivujte dítì ke zdravému životu. Mùžete napø. argu-

mentovat, že je pøíliš dobré a chytré na to, aby bylo slu-

žebníèkem internetových manipulátorù, a že svùj èas mù-

že vyžít mnohem lépe a pøíjemnìji.

• Dbejte na to, aby dítì mìlo pøimìøenì spánku. Dostatek

spánku zvyšuje duševní výkonnost, zlepšuje školní pro-

spìch a snižuje riziko úrazù.
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• Duševní výkonnost bìhem dopoledne zvyšuje i vhodná

snídanì a dostateèný pøíjem tekutin bìhem dne, na du-

ševní výkonnost pùsobí naopak nepøíznivì nadmìrný

stres.

• Pomáhejte rozvíjet dobré zájmy dítìte. Uvažujte o lepších

možnostech, než je bombardování domorodcù v nìjaké po-

èítaèové høe. Zpùsob života dítìte by mìl být vyvážený.

Pøedcházejte také nudì. Kvalitní zálibou není televize,

protože ta s sebou pøináší podobná rizika (dlouhé sezení,

násilí, reklama na alkohol a hazard).

• Schellenberg (2004) uvádí, že studium a nácvik vokální

i instrumentální hudby vedly k mìøitelnému zvýšení in-

teligenèního kvocientu a studium dramatického umìní

k sociálnì pøizpùsobenìjšímu chování.

• Dostatek pohybu je dùležitý pro všechny dìti. Zvláštì dù-

ležitý je ale pro hyperaktivní a s poruchami pozornosti.

A právì ty jsou nadmìrným zaujetím poèítaèi a Interne-

tem více ohroženi než bìžná populace. Zdravým pohybem

se ovšem nemíní vrcholový sport, protože ten s sebou pøi-

náší zdravotní i psychologická rizika.

• Jestliže umíte nìjakou relaxaèní techniku (jógovou rela-

xaci, autogenní trénink atd.), dítì ji nauète. Mírní se tak

stres a zlepšuje sebeovládání u dìtí i dospìlých.

• Stres mírní i smích. Spoleèný smích, legrace a spoleèné

pøíjemné zážitky navíc posilují vztahy dítìte a rodièù.

• Prospívá „tvrdá láska“, tedy dávat najevo zájem a vøelost,

ale také projevit obavy, upozornit na problémy a trvat na

zmìnì. Dítì, které se chová rozumnì, je správné pochvá-

lit nebo vhodnì odmìnit.

• Pomozte dítìti najít vhodnou spoleènost. Vhodnou spoleè-

ností jste pøedevším vy. Èas strávený s dítìtem snižuje ri-

ziko problémù s poèítaèi a riziko návykových nemocí. Je

také možné, abyste spoleènì s dítìtem prohlíželi Internet

– mùžete dítìti napø. ukázat bezpeèné stránky, které vás

zaujaly, nebo diskutovat o tom, co právì vidíte.

• Spolupracujte v rámci rodiny. I rozvedení rodièe by mìli

ve vlastním zájmu i v zájmu dítìte pøi výchovì spolupra-

covat. Potøebná je také spolupráce v rámci širší rodiny,

napø. s prarodièi dítìte i s dalšími dospìlými. To pomáhá

vytváøet pro dìti bezpeènìjší prostøedí nejen ve vztahu

k Internetu.

• Rodièe by mìli pro dítì v nesnázích vyhledat vèasnou psy-

chologickou nebo další odbornou pomoc. Nìkdy nadmìrné

a nevhodné používání poèítaèe souvisí s jinými duševními

problémy. To mùže obvykle posoudit až odborník. V krizi

je užiteèné využívat i služby telefonické pomoci (napø. tel.

284 016 666 po celých 24 hodin).

• To, že sami žijete relativnì zdravì a že máte dobré zájmy,

nemusí v prevenci vždy staèit. Je to ale výhoda.
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