
 

 

 

 

Když chci jako rodič své dítě před riziky internetu chránit, jaké mám možnosti? 

Relativně nejjednodušší je situace v případě nevhodného a nepřiměřeného obsahu, kdy lze využít různá technická 

řešení „rodičovské kontroly“ (např. zapnete v prohlížeči filtr, který by měl zabránit zobrazení sexuálního nebo 

násilného obsahu). Na technická řešení však nelze zcela spoléhat, protože nefungují vždy stoprocentně. Navíc dokáží 

„vyřešit“ jen jeden typ rizik (náhodné vystavení nepřiměřenému obsahu). Lepší variantou je učit děti už ve chvíli, kdy 

začínají samy internet používat, jak internet funguje, vysvětlit zásady jeho bezpečného používání, mluvit s nimi o 

hlavních rizicích. Odborně se toto rodičovské vzdělávání vlastních dětí v užívání internetu nazývá „internet 

parenting“ nebo obecněji „media parenting.“  

V digitálním světě:  Rodičovská kontrola 

Filip s Mínou a Kocourem brouzdají internetem, až narazí na 

stopku. Prohlížeč zakázal Filipovi vstoupit na lákavě vypadající 

web. Při surfování na internetu je snadné zapomenout se a 

nechat se vlákat na nejrůznější stránky, které se nám samy 

nabízejí. Zdaleka ne všechno na webu je ale vhodné pro dětské 

oči. Díky programům, které hlídají, aby se děti nedostaly na 

místa, jež by je mohla vyděsit nebo šokovat mohou rodiče 

filtrovat, jaké stránky děti smějí navštěvovat nebo omezovat 

dobu online. 

 Naskenuj QR Code a podívej se na VIDEO  

 

Mohu jako rodič sledovat, co mé dítě na internetu dělá? Jak?  

I když patříte mezi poučené rodiče, co se svými dětmi mluvili o časových limitech u obrazovek a zodpovědném 

chování online, je stále těžké zajistit bezpečí, když s nimi nejste online. Rodičovská kontrola vás může podpořit 

v úsilí udržet internet vašich dětí v bezpečných hranicích. Nejefektivnější je rodičovská kontrola, když je 

používána v otevřené komunikaci s vašimi dětmi, ne jako metoda tajné špionáže. 

Některé rodiny potřebují jednoduché a bezplatné nastavení prohlížeče k filtrování nevhodného obsahu, jiné 

potřebují pomoc s omezením času na obrazovce. Někteří rodiče  chtějí kompletně kontrolovat všechna zařízení svých dětí. 

Pro správu všech zařízení v rodinné síti, omezení času u obrazovek, filtrování obsahu či automatické vypínání Wi-Fi jsou k dispozici hardwarová i 

softwarová řešení. Např. OpenDNS, Circle Home Plus, Norton Family Premier, Kaspersky Safe Kids. Pro blokování obsahu a kontrolu využijete in 

ESET Parental Control, McAfee LiveSafe, pro mobilní zařízení aplikaci Kidslox. 
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