DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
ONLINE HRY
Hraní online her může mít pozitivní vliv na rozvoj vašich dětí. Nicméně je nezbytné nalézt kompromis mezi hraním
her a ostatními denními činnostmi. Dále doporučujeme sledovat obsah her, které děti hrají, a ujistit se tak o jejich
bezpečnosti. Chcete-li se přesvědčit, zda jsou hry pro vaše děti vhodné, zkuste si je sami zahrát!

FAKTA O HRANÍ ONLINE HER
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Online hry hraje 83 % všech dětí po celém světě.

Podle průzkumu organizace EU Kids je online
hraní druhou nejoblíbenější online činností. Na
prvním místě jsou překvapivě „domácí úkoly“!
Hry vyžadují, aby děti dodržovaly pravidla a
pokyny a mohou vlastně rozvíjet svou schopnost
sebekázně a samostatnosti.
Jedno ze čtyř dětí ve věku 11 až 16 let říká,
že jejich nejoblíbenější hry jsou ty určené
pro dospělé.
Neexistují žádné důkazy o tom, že hraní násilných
her způsobuje trvalý nárůst agresivity a násilí.

HRY ODPOVÍDAJÍCÍ VĚKU
Dokonce i nezkušení hráči si mohou vybrat ty správné hry
díky systému hodnocení podle věku Pan-European Game
Information (PEGI), který je nyní používán ve velké části
Evropy. Na přední a zadní straně offline počítačových
her je nalepen štítek PEGI s popisem obsahu a jednou z
následujících věkových kategorií: 3, 7, 12, 16 a 18.
Popisné štítky vysvětlují, proč je daná hra určena pro
danou věkovou kategorii. Existuje osm ukazatelů: násilí,
sprostá mluva, strach, drogy, sex, diskriminace, hazard
a hraní online her s jinými lidmi. Rozdělení do věkových
kategorií pomáhá rodičům rozpoznat vhodnost obsahu
hry pro děti, ale nebere v úvahu úroveň obtížnosti a
dovednosti nutné k hraní této hry.
S nárůstem hraní online her organizace PEGI nedávno
vytvořila online logo, které může použít jakýkoli
poskytovatel her, jehož webová stránka splňuje požadavky

bezpečnostních zásad PEGI Online Safety Code (POSC).
Mezi tyto požadavky patří povinnost chránit webovou
stránku před nezákonným a nepřístojným obsahem a
všemi nevhodnými odkazy vytvořenými uživateli a dále
opatření chránící mladé lidi během hraní her.

TIPY PRO HRANÍ ONLINE HER
Omezte čas, který vaše děti tráví hraním her.
Najděte zdravý kompromis mezi hraním her a
dalšími činnostmi, jako je například setkávání se s
přáteli.
Prostudujte si symboly PEGI a rozhodněte, zda je
obsah hry vhodný pro vaše dítě.
Nastavte přísná pravidla pro nakupování při hraní
online her.
Ujistěte se, že vaše dítě při hraní online her pro více
hráčů nesdílí osobní údaje.
Vyzkoušejte si hry sami a pokud možno si zahrajte i
se svým dítětem. Možná vás to bude i bavit!

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?
PEGI:
www.pegi.info/en/
„Průvodce správným hraním“:
www.pegi.info/en/index /id/media/pdf/241.pdf
Hráči videoher v Evropě v roce 2010: Interactive
Software Federation of Europe:
www.isfe.eu/sites/isfe.eu/files/video_gamers_in_
europe_2010.pdf
Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

