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Projekt Digiděti 

Středočeský kraj 

 

Hlavní přínos: 

• posilování rodičovských kompetencí 

• podpora slaďování práce a péče 

• posílení mezigeneračních vztahů 

• zvyšování informovanosti 

 

V době pandemie COVID-19 vzrostl počet mladších dětí (ať už v rámci svého volného času 

nebo školní výuky), které začínají interagovat s internetem a sociálními sítěmi. Tato aktivita 

přenáší velkou odpovědnost na rodiče, aby ohlídali a nastavili chování svých dětí v on-line 

prostoru. Tématu digitalizace, nastavení dohod mezi dětmi a rodiči o využívání technologií 

a celkové bezpečnosti v on-line prostoru se věnuje projekt Digiděti. 

Projekt Digiděti založil pan Jan Krsňák, který se technologiím věnuje celý svůj život. V jeho 

rámci nabízí přednášky, semináře a workshopy, a to ať už pro školy, knihovny, nebo třeba 

rodiče. Témata, o kterých hovoří, jsou digitalizace společnosti, digitální hygiena, jak nastavit 

rodinnou dohodu o technologiích nebo také jak vůbec s dětmi o technologiích komunikovat. 

Tematické semináře jsou rozdělené dle různých cílových skupin: určené pro každého, 

pro studenty a žáky, pro rodiče a pro učitele. Tématem, které rezonuje v dnešní době mezi 

rodinami, je především využívání digitálních technologií dětmi. Rodiče často nevědí, jestli nebo 

jak moc mají chování dětí na internetu omezovat, jak s dětmi o bezpečnosti na sítích 

komunikovat a jak se vůbec vyznat v moderních technologiích, se kterými se jejich děti mají 

možnost potkat. 

Rodinná dohoda o využívání a domácím úklidu technologií 

 

Dnešní děti se již v raném věku přirozeně sžívají s probíhající digitalizací společnosti a stávají 

se na technologiích brzy závislé. Rodinné dohody neslouží pouze ke zdravé digitální výchově, 

ale především k rozvinutí dialogu, při němž rodiče i děti objevují, jak digitalizace společnosti 

ovlivňuje jejich životy. Smyslem digitální dohody není striktní dodržování pravidel, nýbrž 

vytváření vzájemné důvěry mezi dětmi a rodiči. Je také podstatné, aby děti na tvorbě dohody 

aktivně spolupracovaly. Dohoda je proces, jehož výsledkem není jen papír popsaný pravidly 

a hranicemi, ale také zdravé vztahy a sebevědomí lidé. 1 

 

 
1 Uvedené informace jsou dostupné z Digiděti (digideti.cz) 

Kontakt: Jan Krsňák, tel: 722 63 63 14, jan.krsnak@digideti.cz 

http://digideti.cz/

