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II. Problematika nadužívání technologií a

sociálních sítí s přihlédnutím ke specifikům

cílové skupiny. Možnosti prevence a

intervence. Aneb kdo si hraje, nezlobí?





Žijeme v rapidně se rozvíjející společnosti, kde

technologie hrají důležitou roli v téměř každé oblasti

našich životů. Pokrok jde mílovými kroky, možnosti jsou

netušené. Nicméně platí staré dobré moudro o dobrém

sluhovi a velice špatném pánovi. Hlavním cílem této

prezentace je seznámit vychovatele DDK s nebezpečím,

které vyplývá z nadměrného užívání technologických

výdobytků našimi dětmi. Seznámíme se se současným

stavem problematiky v dnešním školství a poukážeme

na specifika našeho zařízení. V diskuzi nabídneme

možné intervence a doporučení vedoucí ke zlepšení

stavu.





Závislost na internetu můžeme charakterizovat jako 

nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do 

života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo 

školní komplikace.

O závislosti se dá mluvit v případě kdy aktivitou:

Jsou postiženy vztahy rodinné a přátelské.

Je negativně ovlivňováno zdraví jedince.

Je negativně ovlivněna práce nebo škola.

Je zasahováno do trestně-právní oblasti.
https://poradna.adiktologie.cz/article/zavislost-na-internetu/





•Wagu

•Lipan

•Wojta

•Šandič

•Dan N.

•Richard

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí CC BY-NC-ND
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Spánek, pohyb, strava

Sociální kontakty, MILF………

Velký vliv na situaci má COVID-19

Pozor na finanční potíže

Pokud je dopad na intaktní populaci velký, jakýpak asi

bude na naše děti, které jsou všechny deprivované?

Každá droga je vlastně únik

A naše dětí mají od čeho utíkat

A co s tím???
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Je potřeba si problém uvědomit. Když je něco anonymní,

vlastně to neexistuje. Podle mého přesvědčení naše děti

mají ideální podmínky pro rozvoj negativních modelů

chování a navíc jsou extrémně ohrožené. Měli bychom začít

osvětou, zamyslet se nad neomezeným přístupem k

internetu. Domnívat se, že děti osm hodin denně intenzivně

studují, je iluzorní.





Kvalitativní výzkumný design postavený na přítomnosti 

výzkumníka ve zkoumaném prostředí. Důraz je kladen na 

rozhovory, pozorování a především na analýzu pedagogické 

dokumentace. Vytěžená data jsou zpracovávána za pomoci 

zakotvené teorie, interpretativní fenomenologické analýzy a 

v poslední době se velice osvědčuje doplnění výzkumného 

designu narativní analýzou.

Otázka výzkumná první. Je otázka možných problémů s

internetem aktuální pro všechny?

A otázka druhá. Jaké oblasti života našich dětí lze označit

za ovlivněné užíváním internetu?
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Dobrý sluha, špatný pán! Naše děti 

jsou ze své podstaty zranitelnější. 
Pozor!

Autor: PhDr. Alois Daněk, Ph.D. danek@ddklanovice.cz +420 775 525 759 Prezentace vznikla v rámci projektu GAUK 121/2021 s

názvem Speciálně pedagogický potenciál hudební výchovy pro prostředí dětských domovů. Projekt je spolufinancován finančními

prostředky poskytovanými MŠMT na účelovou podporu Specifického vysokoškolského výzkumu, tedy ze soutěží SVV a GA UK,

Výzva č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.

mailto:danek@ddklanovice.cz

