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Počet problémů dětí na internetu roste
Jan Menšík
Sexting, obtěžování, kyberstaling či zneužívání osobních
dat patří mezi nejčastější problémy, s nimiž se děti ve virtuálním prostoru setkávají a svěřují se s nimi Lince bezpečí. Její
zaměstnanci loni meziročně zaznamenali více než dvojnásobek
případů souvisejících s aktivitou
dětí na internetu.
„Téma je pro nás důležité
i vzhledem k tomu, jak roste
počet dětí, které na internetu
něco trápí. Je jasné, že děti budou na sítích žít více, a tudíž se
problém bude stupňovat,“ řekla
Právu vedoucí Linky bezpečí
Kateřina Lišková. Téměř trojnásobně se podle ní meziročně
zvýšil například počet případů

tyčný jejich důvěry zneužil že mu může hrozit trest za šířea poslal ji dál. Takový scénář ní dětské pornografie.
„Je možné také žádat admičasto nastává například po
nistrátory sítě, kde je fotka darozchodu.
ná, o její stažení. Směrujeme
děti i na odborníky – poradnu
Téma je pro nás
E-bezpečí, která spolupracuje
důležité i vzhledem
s policií. I na policii je možné
hledat pomoc. Pak se rozhodně
k tomu, jak roste
hodí podpora a pomoc rodičů
počet dětí, které na
a vhodná je i pomoc psycholointernetu něco trápí ga, aby na takovou náročnou
situaci nebylo dítě samo,“ poKateřina Lišková, psala Jandová.

takzvaného sextingu, tedy posílání zpráv a fotografií se sexuálním obsahem. „Dalším tématem bylo obtěžování cizí
osobou. Setkáváme se ale také
s kyberšikanou či zneužíváním
osobních údajů,“ doplnila.
Například o problémech s výše zmíněným sextingem se loni
lince svěřilo 128 dětí, zhruba
stovka z nich byly dívky ve věku
od 13 do 16 let. Odborníci ale
upozorňují, že většina dětí pomoc odborníků nevyhledá. Čísla tak ve skutečnosti mohou být
mnohem vyšší.
Nárůst případů je vidět
u všech internetových kategorií. Podle mluvčí linky Reginy
Jandové děti či dospívající nejčastěji mluví o tom, že někomu
poslali intimní fotografii a do-

internetu, přesněji na nejrůznějších sociálních sítích, je
v poslední době častěji zmiňován i díky dokumentu V síti
režiséra Víta Klusáka, který
zaznamenává komunikaci sexuálních predátorů s herečkami, které se tváří jako dívky
pod zákonem. Podle tvůrců
snímku se na falešné profily dívek během deseti dnů nachytalo 2458 lidí.
Vedoucí Linky bezpečí Lišková taková čísla vysvětluje obrovským rozmachem sociálních sítí, na nichž se děti často
orientují lépe než jejich rodiče.
A zdaleka již nejde jen o Instagram nebo Facebook, i když
právě tyto dvě sítě děti volající
na Linku bezpečí zmiňují nejčastěji.

vedoucí linky

Videa na Tik-Tok
Pokud se tak stane, existuje
podle mluvčí několik možností,
jak věc řešit. Jednou z nich je
pokus o domluvu s dotyčným,
který intimní fotografii někoho
nasdílel dál, aby ji stáhl, proto-

Připomněla také, že je důležité, aby rodiče vnímali chování svých dětí a v případě, že se
jim něco nezdá, si s nimi otevřeně promluvili.
Problém zneužívání dětí na

LINKA BEZPEČÍ funguje od
roku 1994. Jejím cílem je poskytování pomoci a ochrany
dětem, které se ocitly v tíživé
či krizové životní situaci. Na
linku se mohou obracet na čísle 116 111 nebo písemně prostřednictvím e-mailu či chatu.

Stále častěji je zmiňována
například síť Tik-Tok, která stojí na sdílení maximálně minutových videí. V posledních měsících zaujala poměrně významné místo u dětí a mladých
lidí, dospělí přitom o její existenci mnohdy ani netuší.
„Přijde mi důležité, že dokument V síti tohle téma zvedá,
aby se o tom ve společnosti vědělo a děti byly opatrnější,“ dodává vedoucí linky.

Témata na internetu řešená Linkou bezpečí
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Čtyři z pěti rodičů děti před hrozbami na síti nechrání
(Pokračování ze str. 1)
Avšak u dětí ve věku nad
15 let už tuto kontrolu používá
jen jeden z deseti rodičů.
Debatu o bezpečí dětí na internetu vyvolal dokument
V síti, který bude mít v kinech
premiéru již zítra. Ukazuje,
jak jednoduché je dostat se
v dnešní době do kontaktu se
sexuálními predátory. Nejde
ale pouze o sexuální devianty,
internet nabízí i další nebezpečný obsah – například pornografické, rasistické či násilné stránky.

na internetu, na jednom ze
svých vystoupení vylíčil, jak
knihu věnoval jedné své kamarádce. Ta byla přesvědčená,
že ji nepotřebuje. Její dcery,
žákyně sedmé třídy ZŠ, jedničkářky, té se přece nic takového určitě netýká a ona jí může důvěřovat, mají spolu skvělý vztah! Po přečtení knihy ale
matka znejistěla a požádala
dceru o přístup do jejího mobilu. A zděsila se, našla v něm
hned několik fotek pánského
přirození.

Závislost na YouTube

Svět predátorů

Foto Aerofilms

„Děti se dají chránit hned
několika způsoby. Mezi první
samozřejmě patří komunikace
s rodičem a osvěta. Další jsou
více praktické. Existuje celá
řada nástrojů pro kontrolu dětí
na internetu. Díky rodičovské
kontrole je možné zablokovat
závadný obsah. Rodičovské
zámky lze aplikovat v některých internetových prohlížečích nebo přímo u poskytovatele připojení,“ upozorňuje
Anna Patočková z agentury
NMS Market Research.
To, že kontrola s rostoucím V síti: herečka předvádějící nezletilou dívku komunikuje na falešném profilu s muži.
věkem dětí ubývá, je podle ní
Daniel Dočekal, autor knihy
přirozené. Dospívající člověk rozšíření samostatnosti. „Je Bohužel svět predátorů, ze- je s manipulací, na kterou děti
totiž začíná vyžadovat úctu ke patrné, že rodiče se tuto svo- jména v online prostředí, je nemůžou a nejsou připravené,“ Dítě v síti, která varuje před
nebezpečími, jež číhají na děti
své osobnosti, důvěru, chce bodu svým dětem snaží dát. propracovaný a chytrý. Pracu- zdůrazňuje Patočková.
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Důležité je alespoň občas
zkontrolovat webové stránky
■ Díky kontrolním nástrojům
pro chování na internetu může
rodič nastavit svému dítěti
pevná pravidla. Může tak mít
kontrolu nad aplikacemi, které
dítě používá (může mu jejich
stažení neschválit), nad tím,
kde se fyzicky pohybuje, může
monitorovat čas strávený
na mobilu, a dokonce získat
týdenní či měsíční souhrnné
zprávy o aktivitě svého dítěte.
■ Také lze nastavit odkdy
dokdy může dítě mobil používat a zablokovat přístup na
něj v určité hodiny. „Zajímavý
nástroj, ale dospívající dítě za
večerku udělenou rodičem,
která mu automaticky zamkne
mobil, když si zrovna píše se
svou první láskou, asi příliš
nepoděkuje,“ poukazuje na
potřebu citlivého přístupu
Anna Patočková z výzkumné
agentury NMS.
■ Některé aplikace pomáhají
i blokovat nevhodný obsah.
Méně invazivní formou je
podle Patočkové alespoň
občasná kontrola webových

stránek, které děti navštěvují.
Už to může být ukazatelem,
kde se dítě pohybuje, čemu
se věnuje a případně také
jaké nebezpečí mu hrozí.
■ Webové stránky kontroluje
dětem 40 procent rodičů.
„Více kontrolují rodiče více
dětí – celkem polovina oproti
jedné třetině rodičů jedináčků. Po patnáctém roku
věku dítěte lidé od kontroly
ustupují a kontroluje už pouze
jedna pětina z nich,“ doplňuje
Patočková.
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Někdy podle Patočkové nepomůže ani to, že dítě je zodpovědné a dobře vychované.
Mnoho nebezpečného obsahu
se totiž často halí pod roušku
„vzdělávacího“ materiálu.
„V poslední době už se také
více hovoří třeba i o tom, jak
některé kanály na YouTube
manipulují dětmi a úmyslně
jim vytváří závislost. Letos
například vyšla kniha Chrise
Stokel-Walkera ‚YouTubers‘,
kde mimo jiné studoval vliv
a dopady YouTube na děti. Po
měsících investigativního výzkumu konstatoval, že tato sociální síť úmyslně používá algoritmy, které prodlužují délku sledování a vytváří
závislost,“ říká Patočková.

■ Další možností je stáhnout
dítěti do zařízení ﬁltrovací software, který dítě na
nevhodné internetové stránky
(s pornograﬁí, extremistickou
tematikou, násilím apod.)
nepustí. Může to být obdobný
ﬁltr, který lidem v práci zamezí
přístup třeba na Facebook.
■ Filtry na internetu používá
pětina rodičů. Jeden z deseti
rodičů ani neví, že takováto
možnost ochrany vůbec existuje.
(svj)

