BEZPEČNÝ INTERNET PRO DĚTI
Stejně jako není televize realitou, internet nepředstavuje pravdu. Internet je neustále se vyvíjející
soubor nejrůznějších názorů, sdělení a výkladů. Aby si to vaše dítě lépe uvědomilo, vytvořte v něm
návyk ptát se, odkud informace na internetu pochází.
Povídejte si s dítětem o tom, co na internetu objevilo. Připomeňte mu, kolik má možností, když
narazí na nějakou internetovou stránku, na fotografii nebo na osobu, které se mu nelíbí nebo kterým
nerozumí. Může zavřít okno prohlížeče a jít dělat něco jiného nebo o tom může nahlas promluvit.
Pak je vhodná příležitost promluvit si o hodnotě osobních údajů, včetně ochrany vlastního soukromí
a respektování soukromí druhých a přijetí toho, že na internetu lidé často předstírají, že jsou někým
jiným než ve skutečném životě.
Pět způsobů podněcování kritického myšlení

1) Podporujte dítě, aby o všech internetových stránkách přemýšlelo
Říkejte dítěti, aby si kladno otázky jako: Odkud tyto informace pochází? Jak obsah těchto stránek –
text, fotografie, celkové zpracování a dojem – ovlivňuje moje porozumění? Jaký se tu zaujímá úhel
pohledu? Jaké informace tu uvedeny nejsou? Jací lidé a jaké názory tu zastoupeny nejsou?

2) Ukažte dítěti, jak internetovou stránku posuzovat nejdříve podle její adresy a
poté podle dostupnosti doplňujících informací
Hovořte s dítětem o internetových stránkách, které sice vypadají elegantně, ale neuvádějí jasně
původce předkládaných informací. Aby člověk takovým stránkám nenaletěl, je dobré nejdříve si
všimnout jejich adresy, a pak o nich hledat doplňující informace: například pod odkazem „O nás“
nebo „Kdo jsme“, kde jsou obvykle uvedeny údaje o tvůrcích stránky.

3) Naučte dítě nevěřit e-mailům odeslaným z neznámého zdroje
Ukažte dítěti internetové stránky, na kterých může získat informace o podvrzích a podvodech. Když
do vyhledávače napíšete frázi „urban legends“ (městské pověry), zobrazí se vám odkazy na
internetové stránky, na kterých se známé pověry uvádějí na pravou míru. Pokud jde o různé zvěsti o
počítačových virech, užitečným zdrojem je sekce střediska společnosti Symantec (Symantec AntiVirus Research Center) zaměřená právě na fámy tohoto druhu.

4) Pomozte dítěti pochopit, že ne všechny internetové stránky jsou si rovny
Stále více vyhledávačů uplatňuje placený model vyhledávání, kdy přednost dostanou ty společnosti,
které si zaplatily. Ukažte dítěti, jak na monitoru poznat placené odkazy a kde hledat odkazy, které se
týkají vyhledávaného zadání více. Ukažte dítěti různé vyhledávací nástroje.

5) Surfujte po internetu společně s dítětem
Pokud budete brouzdat po internetu společně s dítětem a spolu budete zkoušet nové programy,
dozvíte se, co vaše dítě ve světě internetu a počítačů zajímá. Toho dosáhnete snadněji, pokud budete
mít počítač na společně užívaném místě místo v pokoji konkrétního člena rodiny.

Pět zásad pro bezpečný pohyb na internetu

1) Nabádejte dítě, aby online neposkytovalo své osobní údaje
Dítě by nikdy nemělo poskytnout své jméno, adresu, telefonní číslo ani jiný údaj, podle kterého by
bylo možné zjistit jeho totožnost; to platí jak pro komerční stránky, tak pro online komunikaci s
kamarády. Ukažte dítěti jak místo skutečného jména používat při komunikaci online přezdívky.
Nabádejte dítě, aby si s vámi nejdříve promluvilo, pokud se chce na internetu přihlásit do nějaké
soutěže o ceny.

2) Porovnávejte produkty pro blokování určitých stránek
Tyto produkty blokují přístup k pro děti nevhodným stránkám. Žádná taková aplikace ovšem není
dokonalá – každá obsahuje určité nastavení, které nemusí odpovídat hodnotám, jež ve vaší rodinně
uznáváte. Při rozhodování vám mohou pomoci nástroje typu GetNetWise a online recenze, které
najdete například na serveru CNET.

3) Promluvte s dítětem o tom, jak je těžké zjistit, s kým člověk vlastně při online
komunikaci mluví
Vzhledem k anonymitě internetu je velmi snadné, aby člověk předstíral, že je někdo jiný. To by
mělo vaše dítě vědět. Jednou z možností je omezit online komunikaci vašeho dítěte na osoby, se
kterými se zná osobně. Rychlokurz pro rodiče i děti o chatování a zasílání zpráv online najdete
například na stránkách Think U Know.

4) Vytvořte pro dítě bezpečné prostředí, aby mohlo mluvit o tom, co na internetu
vidělo
Podněcujte dítě v tom, aby mluvilo o tom, na co na internetu narazí. Řekněte mu, se může dostat na
nevhodné stránky i bez vlastního přičinění. Pěstujte v dítěti návyk, aby s vámi o nepříjemném
obsahu, na který na internetu narazí, hovořilo a aby se nezdržovalo na stránkách takového
charakteru, který jste zakázali.

5) Pomozte dítěti v tom, aby dokázalo netrávit u počítače veškerý čas
Dohlédněte na to, aby čas, který dítě stráví u počítače, nebyl na úkor trávení času s kamarády, se
členy rodiny, na úkor pohybu ani učení.

