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INTERNET: EDUKAČNÍ PROSTŘEDEK, NEBO SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ? 
 
Dne 29. dubna přijel na Pedagogickou fakultu UJEP doc. PhDr. Václav Bělík, 
Ph.D., vedoucí katedry sociální patologie a sociologie Univerzity Hradec 
Králové. Tématem jeho přednášky byla „Rizika ve virtuálním prostředí pro 
děti“ a jak k nim přistoupit z pozice pedagoga či rodiče.  
 
Pedagogická fakulta měla čest přivítat odborníka, který se již dlouhá léta zabývá 
problematikou patologických jevů a nebezpečím na sociálních sítích a internetu. 
 
Doc. Bělík zaměřil svůj výklad především na to, zda pedagogové, potažmo rodiče, 
mohou děti efektivně ochránit před zmíněnými škodlivými vlivy a zda je před nimi 
možná jakákoliv forma prevence. 
 

„Diskutováno bylo zejména nebezpečí ‚paměti internetu‘, kdy cokoliv dnes 
odeslané nebo zveřejněné se může po mnoha letech objevit jinde a destruktivním 
způsobem ovlivnit kariéru či osobní život jedince,“ vysvětlil Alec Mindák, PR 
pracovník pedagogické fakulty. Václav Bělík akcentoval také potřebu zvýšení 
komunikace pedagoga s rodiči. 
 
Poslední část přednášky byla věnována problematice „youtuberství“, fenoménu 
posledních několika let, kdy „youtuber“ pravidelně přidává na svůj kanál videa pro 
své fanoušky. Docent Bělík na mnoha studiích provedených na základních 
školách dokumentoval jednoznačný fakt, že děti jsou tímto fenoménem silně 
ovlivněny. Upozornil však i na zdánlivě na první pohled méně viditelný, edukativně 
– výchovný aspekt, kdy děti můžeme právě přes podobné informační kanály 
naučit odhalovat jejich nebezpečí a přejímat kladné vzorce chování.  
 
„Tato problematika často není při přípravě budoucích pedagogů dostatečně 
akcentována díky její unikátnosti a především toho, že se jedná o fenomén tížící 
až 21. století. Nyní již se však pedagog nemá šanci nesetkat s dětmi, které by 

virtuálním světem nebyly ovlivněny. Obyčejný pojem ‚kyberšikana‘ zde dostává 
nový rozměr a je třeba, aby na to byl pedagog připraven,“ dodává Alec Mindák, 
organizátor přednášky. 
 
Odkaz na fotografie k volnému užití: 
 
https://www.facebook.com/PF.UJEP/photos/pcb.10157297554698179/101572
97546448179/?type=3&theater 
 
Kontakt: Alec Mindák, 736 168 679, alec.mindak@ujep.cz 
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