Tisková zpráva, 13. srpna 2013

České děti patří na internetu k těm ohroženějším
Ve srovnání s ostatními evropskými dětmi patří ty české mezi ohroženější z hlediska možných rizik
a újem způsobených pohybem na internetu. České děti také pouze nevýrazně využívají příležitostí a
výhod, které internet nabízí, a vyhledávají především zábavu v podobě her. Ukázaly to nejnovější
výsledky mezinárodního výzkumu EU Kids Online, do kterého je za Česko zapojený tým z Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že je v Česku potřeba zvýšit povědomí rodičů o možných rizicích
internetu a nabídnout jim návody, jak se s problematikou vypořádat. „Neznamená to však, že je
potřeba dětem internet zakazovat. Pokud jsou děti příliš omezovány, nestanou se tak vůči rizikům
odolnější, naopak ztratí možnost využívat příležitostí online světa. Podstatné je, aby se rodiče
zajímali, co jejich děti na internetu dělají, uměli jim poskytnout pomoc a ještě lépe je naučit, jak
rizikům předcházet a bránit se,” radí vedoucí českého výzkumného týmu a psycholog David
Šmahel.
Rodiče českých dětí používají různé strategie při komunikaci s dětmi o online světě, ve srovnání
s evropským průměrem jsou spíše aktivní a právě na zakazování příliš nevěří. „V mnohých médiích
se dnes píše o internetu jako o strašákovi a že se tam děti denně setkávají s kyberšikanou,
sexuálními materiály či cizími lidmi. Rodiče by se však neměli nechat odradit, rizika sice existují,
ale pokud se dítě umí na internetu pohybovat, není riziko velké,“ uvádí Šmahel.
Nejrestriktivněji přistupují k pohybu svých děti na internetu rodiče v západoevropských a
jihoevropských zemích, jako je Francie, Německo nebo Itálie. Nejaktivnější v komunikaci s dětmi o
jejich online aktivitách jsou tradičně rodiče v severní Evropě - v Norsku nebo Irsku.
Kontakt:
Mgr. Martina Fojtů, Tiskový odbor MU, fojtu@rect.muni.cz, tel. 549 49 3751, 725 316 964
Doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu, smahel@fss.muni.cz, tel. 549 49 7451
Projekt EU Kids Online se zaměřuje na zvýšení znalostí o zkušenostech a praktikách evropských dětí a jejich rodičů
při používání internetu. Cílem je hledat cesty, jak vytvářet bezpečnější online prostředí. Do výzkumu je zapojeno 25
tisíc uživatelů internetu ve věku od 9 do 16 let a jejich rodičů z celkem 25 evropských zemí včetně Česka. Výzkum za
Českou republiku má na starosti tým odborníků z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Na vytvoření mezioborového týmu odborníků zabývajícího se výzkumem chování lidí na internetu získala Masarykova
univerzita dotaci z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Vytvoření
interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových medií (VITOVIN - CZ.1.07/2.3.00/20.0184)
potrvá do roku 2015 a jeho výstupem bude řada vědeckých i popularizačně zaměřených publikací.
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