DIGITÁLNÍ SVĚT VAŠICH DĚTÍ
ONLINE TIPY PRO RODIČE
BLOKOVÁNÍ
Zatímco jsou vaše děti online, mohou narazit na webové stránky, na kterých se zobrazují nežádoucí automaticky otevíraná
okna a reklamy. Je důležité, abyste své děti naučili automaticky otevíraná okna odstranit. Díky tomu, že budou vědět,
jak určité webové stránky blokovat, nestanou se cílem spammerů, kteří se snaží prostřednictvím adwaru a automaticky
otevíraných oken napadnout jejich počítač. Zkuste navštívit některé z oblíbených stránek svých dětí a zjistěte, zda zde
nedochází ke sdílení osobních údajů, a zda se zde nevyskytují nežádoucí reklamy. Existují dvě možnosti, jak můžete
kontrolovat obsah, který vaše děti vidí, když jsou online:
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FILTROVÁNÍ A BLOKOVÁNÍ

Můžete se rozhodnout filtrovat a blokovat veškerý obsah,
který je podle vás pro vaše děti nevhodný. Chcete-li zabránit
tomu, aby vaše dítě přišlo do styku s nevhodným obsahem,
můžete zakázat přístup k určitým webovým stránkám, slovům
a obrázkům. V závislosti na požadované úrovni zabezpečení
můžete buď nastavit webový prohlížeč, nebo použít software
pro filtrování obsahu internetu.
Nejsnadnějším způsobem blokování určitých webových
stránek je změna nastavení webového prohlížeče. Pokud
používáte prohlížeč Internet Explorer, „otevřete prohlížeč“
a v horní části stránky vyberte možnost „Nástroje“. Vyberte
možnost „Možnosti Internetu“ a vyhledejte kartu „Osobní
údaje“. V okně Osobní údaje můžete stisknout tlačítko „Weby“
a zadat adresy nechtěných stránek. V jiných prohlížečích
se tento postup liší, ale snadno jej naleznete na internetu.
Upozorňujeme, že změna nastavení prohlížeče není vždy
100% účinná, takže můžete zvážit zakoupení doplňujícího
softwaru pro filtrování a blokování, který nabízí širší možnosti
rodičovské kontroly. Abyste se mohli lépe rozhodnout, který
nástroj nejlépe odpovídá vašim potřebám, prohlédněte
si webovou stránku studie SIP Bench II Evropské komise.
Naleznete zde výsledky užitečné studie týkající se nástrojů pro
rodičovskou kontrolu.
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SLEDOVÁNÍ

Možná nechcete omezovat online činnost svých dětí, ale raději
sledovat, co na internetu dělají. Takto mohou děti sami volně
objevovat svět online, zatímco na ně dohlížíte, takže můžete
kdykoli zakročit. V závislosti na úrovni sledování můžete
monitorovat názvy a povahu všech navštívených webových
stránek, zobrazovat vše, co napíší na sociálních sítích, číst si
online konverzace a zprávy, a dokonce můžete kontrolovat
e-maily svých dětí. Protože rodiče nemohou neustále každý
den kontrolovat online činnost svých dětí, většina sledovacích

softwarů nabízí možnost zasílání upozornění v případě
návštěvy určité webové stránky nebo zveřejnění určitého
obsahu. Prohlížeče obvykle sledovací nástroje nenabízí, takže
je třeba je dokoupit.
Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro sledování nebo
použití softwaru pro filtrování obsahu, musíte také zvážit, zda
o tom svému dítěti řeknete či nikoli. Je důležité zvážit výhody a
nevýhody určité úrovně kontroly a vzít v úvahu osobnost a věk
dítěte. Nejzranitelnější jsou nejmladší děti, kterým obvykle
chybí sociální dovednosti pro odhalení určitých rizik, když jsou
online, a snadno je vyleká, když narazí na škodlivé informace.
Pokud se jedná o nejmladší, je rozumné učinit dostupná
opatření pro zablokování nechtěného obsahu.
Zatímco u malých dětí může rodičovská kontrola fungovat
velmi dobře, u mladistvých je situace jiná. Protože mají s prací
online více zkušeností, mohou vámi nastavenou kontrolu
snadno obejít. Kromě toho se mladiství neustále snaží
dosáhnout nezávislosti a volnosti v rozvoji vlastním tempem.
Tajné sledování nebo blokování informací bez jejich souhlasu
může mít nakonec opačný účinek. Poučte mladistvé, jak
mohou prostřednictvím zablokování nechtěných webových
stránek a obsahu zodpovědně „přizpůsobit své internetové
prostředí“. Poskytněte jim potřebné schopnosti, aby mohli
využívat digitální technologie a prohlížet webové stránky
bezpečně a pohodlně.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE?
Webová stránka studie SIP Bench II:
www.sipbench.eu
Další informace naleznete na webu sítě Insafe:
www.saferinternet.org

