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Beseda Lenky Eckertové pro děti 

3. - 5. tříd ZŠ: 

„Kyberčuně v hustým internetu“ 

Délka besedy: 75 – 90 minut (lze upravit)  

Obsah besedy 

Beseda je věnována rizikům i přínosům internetu a nových 

technologií: jak využít, co je užitečné, a přitom si zbytečně 

neškodit? Společně s dětmi hledáme, kde jsou zrádná místa 

a v čem se skrývá „Kyberčuně“. Děti se mohou vůči negacím 

vymezit, popsat žádoucí chování, rozklíčovat související 

emoce. Vysvětlíme si, jak lze potížím předcházet a řešit je. 

Na velkoformátový papír nakonec děti namalují svou 

představu Kyberčuněte. Výtvarné dílo vám zůstane na 

památku. Beseda je vždy přizpůsobena věku a počtu dětí ve 

skupině. Děti potřebují jen tužku, ostatní materiály obdrží. 

Knihy Hustej INTERNET jsou k dispozici, k zakoupení. A na 

závěr přijdou i odpovědi na dotazy dospělých, doporučení 

zdrojů informací, odborníků či osvětových projektů. :-) 

Témata 

• Co se na internetu odehrává; kdo škodí a kdo pomáhá; jak a proč 

• Lži a manipulace: vydolovat pravdu je někdy dřina (etika internetu a online komunikace) 

• Online hraní, náš přístup a chování 

• Nebezpečný a nezákonný obsah 

• Kyberšikana; sexting 

• Kybergrooming (lákání dětí na schůzku) 

• Neetická reklama, marketing a obchod (souvisí mj. s hraním her) 

• Soukromí, jeho vnímání a jeho ochrana (mj. sociální sítě) 

• Jak využít technologií ve svůj prospěch a neškodit si 

O autorce 

Lenka Eckertová je autorkou dětské knížky Hustej INTERNET (Nakladatelství Petr Prchal 2014, ilustrace 

Lucie Seifertová) a populárně naučné publikace pro dospělé Bezpečnost dětí na Internetu (Computer 

Press 2013, spoluautor Daniel Dočekal). Dlouhodobě se věnuje popularizaci aktuálních témat, která 

vyžadují vhled a nadhled, aby jim veřejnost mohla porozumět a poznat jejich důležitost. Například 

účelnému užívání technologií v kontextu duševního zdraví a vzdělávání. V současnosti se intenzivně 

věnuje také tématu přemýšlivých, nadaných dětí, jako ředitelka soukromé Nadace RSJ. Je také členkou 

poradního sboru Déčkolegium ČT :D, dětské stanice České televize. Spolupracuje s odborníky z různých 

oborů (psychologie, vzdělávání, média atd.) a sleduje trendy, aby besedy s dětmi byly stále aktuální a 

odrážely situaci ve společnosti. Publikuje články a rozhovory, vysvětluje. Dvě desetiletí se pohybovala 

v oblasti obsahu, marketingu a komunikace na internetu. Studovala obory Jazyková a literární kultura, 

na Univerzitě Hradec Králové, a Sociální a mediální komunikace, na Univerzitě Jana Amose 

Komenského v Praze. 


