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OCHRANA DETÍ ONLINE – SOFTVÉROVÉ ZABEZPEČENIE

Protecting Children online – Using Software  

JÁN HACEK

Abstract

A research of 244 parents points at the Parental mediation as an activity which

helps to parents to be responsible in a mediation process when the children use

the Internet. Restrictive mediation is one of the most commonly used mediation

strategies and is represented by controlling of children's activities online.

Survey data show that the restrictive mediation is related to parental activities

as the web history control and the software protection of children. The paper

indicates the need for more parental cooperation to reduce online risk to

children arising from the Internet.

Abstrakt

Výskum na vzorke 244 rodičov zobrazuje rodičovskú mediáciu ako aktivitu,

pomáhajúcu rodičom pri mediačnom procese medzi dieťaťom a internetom.

Reštriktívna mediácia je jedna z najčastejšie používaných mediačných stratégií.

Zahŕňa rodičovskú kontrolu online aktivít detí v internete. Výskum ukazuje, že

reštriktívna mediácia je spojená s kontrolovaním prehliadaných stránok

dieťaťom v internete a používaním ochranného softvéru. Štúdia poukazuje na

potrebu väčšej aktivity rodičov, s cieľom znížiť riziko, ktoré hrozí deťom v

prostredí internetu.
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Rodičovská mediácia

Pojem rodičovská mediácia je v slovenskom prostredí neznámy. Ide o preklad

anglického označenia „parental mediation1“ (Austin – Bools – Fujioka –

Engelbertson, 1999; Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006; Fujioka – Austin,

2002; Livingstone – Helsper, 2008; Moudry, 2008; Phillips, 2000; Waren, 2005;

Woolf, 2009; Youn, 2008) ako rodičovská mediácia. Podľa jednej z definícií ide

o modely diskusie medzi rodičom a dieťaťom v súvislosti s médiami (Fujioka –

Austin, 2002). Rodičovská mediácia, ponímaná v kontexte mediálnych vplyvov

a obsahov, pomenúva a definuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič –

mediátor vstupuje do vzťahu dieťa – médium ako sprostredkovateľ jeho

obsahov a ochranca pred ich nežiadúcim vplyvom a rovnako aktivita rodiča

reguluje jeho vplyv na dieťa (Bull, 2005; Moudry, 2008). V širšom význame však

ide o súhrn činností rodičov2 zameraných na vzťah medzi nimi a dieťaťom, ktoré

im vymedzujú úlohu siahajúce nad jednoduché obmedzenia, zahŕňajúce v sebe

i konverzačné a interpretačné stratégie. Spomínané aktivity rodičov sa týkajú aj

monitorovania mediálneho obsahu prijímaného deťmi (Livingstone – Helsper,

2008). 

Dodnes neexistuje veľa štúdií a výskumov, ktoré by sa zameriavali na

realizáciu reštriktívnej mediácie v súvislosti s používaním internetu. Ostala

definovaná podobne ako pri televízii. Rodičia limitujú dieťaťu čas strávený

pripojením do internetu alebo mu obmedzia prístup k určitému obsahu (Lwin –

Stanaland – Miyazaki, 2008). Podobne ako pri televízii existuje tzv. v-čip3, pri
1 V slovenských štúdiách a výskumoch sa tento preklad zatiaľ nevyskytuje.
2 Všeobecne rozoznávame tri typy rodičovskej mediácie – aktívnu, reštriktívnu a mediáciu 

spoločného používania média (Valkenburg – Krcmar – Peeters – Marseille, 1999). V našej práci sa
zameriame  výlučne na reštriktívnu mediáciu, ktorá bezprostredne súvisí s používaním 
spomínaného softvéru v prostredí internetu.

3 V-čip je všeobecný pojem pre technológie používané v televíznych prijímačoch v USA a Kanade.
Umožňuje blokovanie programov na základe ich zaradenia sa v jednej zo štyroch kategórií, ktoré sú
hodnotené vzhľadom na vek dieťaťa. V-čip neblokuje spravodajstvo a športové vysielanie. Televízory
vyrobené pre trh Spojených štátov musia od roku 1999 obsahovať V-čip technológiu, ktorá funguje
na základe rozdelenia vhodnosti programov pre deti, s cieľom udržať si tie staršie. Programy, ktoré sú



internete vidíme používanie monitorovacieho, filtrovacieho a blokovacieho softvéru

(Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006), ktorý ale musia rodičia dopredu

nainštalovať a nastaviť.

Reštriktívna mediácia  

Reštriktívna mediácia bola vždy spájaná s redukovaním negatívneho vplyvu na deti

a mladých. Potvrdilo sa, že detí, pri ktorých rodičia uplatňovali spomínanú mediáciu

vo väčšom rozsahu, mali menšie skúsenosti so sexom v prostredí internetu v

porovnaní s ich rovesníkmi, kde rodičia nerealizovali reštriktívnu mediáciu. Avšak,

predložené výsledky sú často len výnimkou potvrdzujúcou pravidlo (Kirsh, 2010).

Podľa štúdie (Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006) má v USA 75 % rodičov

obavy z poskytnutia osobných údajov neznámemu a obavy, že deti navštevujú

stránky s vulgárnym a sexuálnym obsahom. A 65 % rodičov, ktorí majú deti vo

veku od 13 do 17 rokov, určujú pravidlá týkajúce sa internetových stránok, ktoré

majú dovolené navštevovať, ako aj čas, kedy sa môžu pripájať do internetu.

Prísnejšie pristupuje k reštriktívnej mediácii okolo 30 % rodičov – tí sa dovolia

svojim deťom pripojiť do internetu len pod ich dohľadom. Tretina z nich používa

softvér, ktorý obmedzuje prístup k určitým stránkam. Ak však ďalej spomínaná

štúdia tvrdí, že 24 % detí má prístup do internetu vo vlastnej izbe, len ťažko si

dokážeme predstaviť reštriktívnu mediáciu v praxi v takýchto podmienkach,

nakoľko si to od rodiča vyžaduje veľa úsilia. Navyše, prihliadame aj na fakt, že v

USA od roku 1999 do roku 2009 vzrástol počet detí, ktoré majú pripojenie do

internetu vo vlastnej izbe o 23 % (Rideout – Foehr – Roberts, 2010). Vzhľadom

na spomínaný nárast len ťažko dokážeme porozumieť, aký vplyv má

neobmedzený prístup do internetu v detských izbách na realizáciu mediácie zo

strany rodičov alebo na používanie internetu dieťaťom (Eastin – Greenberg –

Hofschire, 2006). 

pre dieťa nevhodné, sa zablokujú, ak rodič použije heslo na televíznom prijímači a nastaví určitý
stupeň ochrany (V-chip, 2011).



Softvérové zabezpečenie

Najčastejšie používanými nástrojmi softvérového zabezpečenia detí online sú

blokovacie a filtrujúce programy. Je to jedna z možností ochrany detí a

regulácie mediálnych vplyvov internetu, spolu s diskusiami a sprostredkovaním

mediálnych obsahov deťom (Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008).

Existuje niekoľko programov, ktoré sú dostupné pre rodičov ako ochrana

detí pred nežiadúcim vplyvom internetu. Sumarizácia viacerých štúdií a

výskumov vymenúva vo všeobecnosti veľmi podobné skupiny softvérovej

ochrany detí online (Ch o u – Sinha – Zhao, 2010; Eastin – Greenberg –

Hofschire, 2006; L e e – Chae, 2007; Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008;

Mitchell – Finkelhor – Wolak, 2005). Ide o softvér obmedzujúci dieťaťu čas4,

ktorý strávi pripojením do internetu alebo používaním počítača. Rodič ho

pomocou programu nastaví alebo obmedzí. Filtrujúci a blokujúci softvér5

obmedzuje prístup k niektorým stránkam, slovám a obrázkom v internete.

Blokovanie a regulovanie odchádzajúceho obsahu zabezpečuje softvér6, ktorý

dokáže zamedziť poskytnutiu osobných údajov dieťaťa či rodiny v online

prostredí. Ide o adresy, mená, telefónne čísla. Prospešný je aj nástroj na

vyhľadávanie informácií pre deti. Ide o softvérové zariadenie, ktoré funguje ako

obyčajný prehliadač, no má v sebe zakomponovaný vyšší stupeň ochrany, ktorý

neprepustí k dieťaťu neželaný a škodlivý obsah z internetu. 

Ďalším zo softvérových nástrojov na ochranu detí pred nežiadúcim

obsahom v internete je monitorovací nástroj, ktorý rodičov informuje o online

aktivite ich dieťaťa, a to zaznamenávaním adries navštívených stránok v

internete alebo zobrazovaním varovných odkazov na obrazovke v prípade, ak

sa dieťa dostane na stánku s neprimeraným obsahom. 

Vymenované spôsoby ochrany dieťaťa pred vplyvom internetového

obsahu alebo prostredím online sa v niektorých konkrétnych programoch7 môžu

zoskupovať a ponúkať tak viacero spôsobov ochrany naraz (Mitchell – Finkelhor
4  „Time-Limiting“ software.
5  „Filtering and Blocking“ software.
6  „Outgoing Content Blocking“.
7  CYBERsister, CyberPatrol, Net Nanny, Surf Watch (Chou, 2010).



– Wolak, 2005). Programy zabezpečujúce ochranu na základe filtrovania

obsahu internetovej stránky – skontrolujú ešte pred jej spustením, či hľadaný

obsah zodpovedá vopred nastaveným kritériám, presnejšie povedané, testuje

vopred zadané slová, ktoré sú označené ako neprijateľné. Ide predovšetkým o

sexuálny a násilný obsah. Ako tvrdia mnohí užívatelia opisovaných programov,

ide čisto o mechanický princíp ochrany, nerozlišujúc napríklad spojenia

nežiadaných slov v odbornom štýle v súvislosti s encyklopedickými

vedomosťami. Preto v súčasnosti smeruje úsilie programátorov k tomu, aby sa

kombinovali jednotlivé spôsoby filtrovania internetových obsahov v záujme

zlepšenia ich efektívnosti (Chou – Sinha – Zhao, 2010). Predovšetkým tento druh

softvéru nachádza svoje uplatnenie v rodinách, ktorým nie je ľahostajné, aký

obsah sa dostáva k ich deťom. Práve rodičia, ktorí majú deti vo veku od 10 do 15

rokov, majú tendenciu používať tento softvér. (Mitchell – Finkelhor – Wolak,

2005).

Výskumy (L w i n – Stanaland – Miyazaki, 2008) ukazujú, že práve

monitoring detských aktivít online môže rodičom pomôcť deti ochrániť. Hoci sú

opisované programy predstavované rodičom ako prospešné a pomáhajúce

chrániť ich deti pred pornografiou a ďalším nevhodným obsahom internetu,

ukazuje sa, že mnoho rodín spomínaný softvér stále nepoužíva aj z dôvodu, že

filtrujúci softvér nemusí v niektorých rodinách z mnohých dôvodov správne

fungovať. Rodičia napríklad uprednostňujú niekedy skôr aktívnu mediáciu, priamy

dohľad nad aktivitami dieťaťa v internete a bezprostrednú komunikáciu oproti

používaniu softvérového zabezpečenia. Deti alebo adolescenti môžu byť skôr

objektom rodičovských reštrikcií, ako reštrikcií, ktoré zabezpečuje filtrujúci a

blokujúci softvér. Rodičia často ustúpia od jeho používania, lebo si neželajú

vyvolávať konflikty s deťmi, ktoré by vznikli po jeho nainštalovaní. Na druhej

strane, rodičia si často ani nemusia uvedomovať nebezpečenstvo pornografie,

nevnímajú to ako vážny problém, a preto necítia potrebu inštalovať si spomínaný

softvér. Existujú aj rodičia, ktorí sú skeptickí voči efektivite používania filtrujúceho

softvéru. Podľa nich sú opisované programy nedokonalé, často prepustia

neželaný obsah k deťom a zároveň blokujú legitímny obsah (Mitchell – Finkelhor

– Wolak, 2005). Výsledky štúdie (Kranich, 2004) pri testovaní blokovacích



programov ukazujú, že spomínané zabezpečenie neblokuje jednu z desiatich

stránok a deti si dokážu nájsť softvér, ktorý nainštalovanú ochranu prelomí.

Navyše, v mnohých rodinách môžu existovať generačné rozdiely v prístupe k

počítaču a internetu (Rideout – Foehr – Roberts, 2010).

Nedostatok vedomostí, digitálnej gramotnosti tiež zohráva úlohu v

rozhodnutiach, či použiť, alebo nepoužiť filtrovací softvér (Mitchell – Finkelhor –

Wolak, 2005). Vynára sa i skupina rodičov, ktorí sa s používaním internetu

stretávajú po prvýkrát spolu so svojimi deťmi a o inštalácii a existencii

filtrujúcich a blokujúcich programov nevedia. Ešte pred niekoľkými rokmi pri

počiatkoch zavádzania internetu do domácností boli ceny za bezpečnostný

softvér vysoké, aby si ho rodič dokázal zabezpečiť. Používal sa predovšetkým v

školách a knižniciach. Dnes sú možnosti širšie a súčasťou internetových

prehliadačov sú takzvané doplnky8 na používanie internetu deťmi. 

Jedným z užitočných nástrojom je aj používanie monitorovacích

programov. Tie umožnia rodičovi spätne skontrolovať pohyb dieťaťa v internete,

pozrieť si stránky, ktoré dieťa chcelo navštíviť a rovnako získať prehľad o

súboroch, ktoré sťahovalo z internetu. Umožňujú kontrolovať aj čas, ktorý dieťa

strávilo na konkrétnych stránkach a ich veľkou výhodou je aj možnosť

kontrolovať online aktivitu dieťaťa na domácom počítači z počítača, na ktorom

je monitorovací program nainštalovaný. Rodič tak môže dieťa kontrolovať z

ktoréhokoľvek miesta na svete (Rodičovské zámky, 2011).

Teoretické východiská výskumu

Predmetom skúmania boli vybraní rodičia, ktorí preferujú realizáciu

reštriktívnej mediácie. Pomocou štandardizovaného dotazníka boli vyčlenení od

ostatných rodičov. V dotazníku boli použité otázky (Tabuľka 1) na meranie

pôvodne televíznej mediácie (Valkenburg – Krcmar – Peeters – Marseille, 1999;

Waren, 2005), ktoré boli adaptované v prostredí internetu a ktoré sú definované

vo viacerých výskumoch zameraných zisťovanie typu rodičovskej mediácie

(Bross, 2005; Buijzen – Molen – Sondij, 2008; Eastin – Greenberg – Hofschire,

2006; Heim – Brandtzæg – Kaare – Endestad – Torgersen, 2007; Lee – Chae,
8  Anti-Porn; FoxFilter; Keylogger; Kid Mode (doplnky internetového prehliadača Firefox).



2007; Livingstone, 2007; Livingstone, 2003; Livingstone – Helsper, 2008; Lwin –

Stanaland – Miyazaki, 2008; Phillips, 2000; Rosen – Cheever – Carrier, 2008;

Tabone – Messina, 2010). Rodičia vyjadrili mieru súhlasu s jednotlivými

tvrdeniami na 5 položkovej Liketrovej škále.

Tab. 1:  Príklad na zisťovanie reštriktívnej mediácie v internete

1

2

3

4

Ako často ti otec/matka povie, aby si vypol počítač, ak si prezeráš stránku s nevhodným 

obsahom?

Ako často ti otec/matka určuje čas, kedy môžeš byť pripojený/á do internetu?

Ako často ti otec/matka zakazuje navštevovať niektoré internetové stránky?

...

Cieľ výskumnej časti

 ochrana detí online – softvér (blokovanie, filtrovanie, monitorovanie)

Používanie softvéru, ktorý by ochránil dieťa pred nežiadúcim vplyvom a

obsahom v internete, stráca význam za predpokladu, že rodič nie je dostatočne

počítačovo gramotný, aby bol schopný realizovať spomínanú ochranu. Často sa

tiež stáva, že dieťa je v tejto oblasti gramotnejšie ako jeho rodič.

Výskumná otázka:

Existuje rozdiel medzi rodičmi, ktorí používajú a tými, ktorí nepoužívajú

monitorovací, blokovací softvér a kontrolujú históriu stránok v internete, ktoré

navštívia ich deti?

Premenná ovplyvňujúca záujem o spomínaný softvér:

 vedomosť rodiča týkajúca sa existencie a možností softvéru

 neuvedomovanie si online rizika

 kontrola aktivity dieťaťa v internete

V súbore rodičov je zastúpených 73 mužov a 171 žien. Percentuálne zastúpenie je

29,9 % mužov a 70,1 % žien (Tabuľka 2). Priemerný vek rodičov je 40,2 rokov.

Tab. 2:  Súbor rodičov – pohlavie



pohlavie N % kumulatívne %

muž 73 29,9 29,9

žena 171 70,1 100,0

Spolu 244 100,0

N – početnosť; % – relatívna početnosť

Vedomosti o možnosti používania softvéru, ktorý blokuje alebo filtruje

stránky s nevhodným obsahom pre deti, má 50 % opýtaných rodičov. Rovnaká

polovica tieto vedomosti nemá. K používaniu spomínaného softvéru sa

prihlásilo 13,5 % respondentov a 86,5 % z nich uviedlo, že nikdy nepoužilo

opisovaný softvér (Tabuľka 3).

Tab. 3: Súbor rodičov – používanie blokovacieho                
a monitorovacieho softvéru (vedomosti a realizácia)

používanie softvéru 

(vedomosť)
N % kumulatívne %

áno 122 50 50

nie 122 50 100,0

spolu 244 100,0

používanie softvéru 
(realizácia)

N % kumulatívne %

áno 33 13,5 13,5

nie 211 86,5 100,0

spolu 244 100,0

N – početnosť; % – relatívna početnosť

Softvérové zabezpečenie a kontrola histórie stránok v internete, ktoré

navštívia deti je súčasťou definície reštriktívnej mediácie. Nasledujúce hypotézy

(H1, H2) sa týkajú možných rozdielov, ktoré môžu nastať v realizácii reštriktívnej

mediácie rodičmi, ktorí vedia a používajú softvérové zabezpečenie kvôli online

bezpečnosti svojich detí a tými, ktorým je to ľahostajné alebo o spomínaných

možnostiach nevedia. Existuje predpoklad, že práve v prípade reštriktívnej me-

diácie budú najväčšie rozdiely v jej uskutočňovaní na základe faktov, ktoré

vidíme v nasledujúcich hypotézach. 



H1: Medzi skupinou rodičov, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a

tými, ktorí ho nepoužívajú, existuje výrazný rozdiel v realizácii reštriktívnej

mediácie.

H2: Medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok,

ktoré v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú

nikdy, existuje výrazný rozdiel v realizácii reštriktívnej mediácie.

Na otestovanie H1 použijeme Studentov t-test pre dva nezávislé výbery.

Tabuľka 4 ukazuje zastúpenie rodičov realizujúcich stratégiu reštriktívnej

mediácie v používaní monitorovacieho, blokovacieho softvéru. 

Tab. 4: Porovnanie skupín rodičov ktorí používajú blokovací a monitorovací softvér a rodičov, ktorí
ho nepoužívajú, v realizácii reštriktívnej mediácie (výsledky Studentovho t-testu)

ro dičov v ochran nom type rodiny (n =  55)  dosah uje najnižš í ar itmetický p riemer
12, 41  pri  štan dar dnej  odchýlke  3,49  bodu  a  naj vyšš í  priemer  13, 98  dosah uje
skupina (n = 61)  v pluralistickom type rodiny so štan dardnou odchýlkou 4, 12  bodu. 

Pri  nás lednom viac nás obnom porovnáv an í  priemerov (LSD62 ) sa potvrdila
existencia rozd ielov medzi  niektorými  skúman ými  typmi  rodín.

Po dľa dosiah nutých  si gnifikan cií existuje v real izác ii mediác ie  „sp oločné ho
po užívan ia”  štat isticky význ am ný rozd iel medzi   plural istickým a ochran ným ty-
pom, kde plat í p <  0, 05  (p =  0, 015 ), medzi  plural istickým a neza sah ujúcim typom
s dosiah nutou signifikan ciou p < 0, 05 (p =  0,029)  aj  medzi súhlas ným a ochran ným
typom rodiny, kde je dosiah nutá signifikan cia p <  0, 05 (p =  0, 041) .

4.  Exi stuje rozd iel  med zi  rodičmi ,  ktorí  používaj ú a tými ,  ktorí  nepoužívaj ú

monitorovac í, blokovac í softvér a kontrolujú históriu strán ok v internet e,  ktoré

na vštívia ich det i?

H8 : Medzi  skupinou rodičov , ktor í používaj ú monitorovací a blokovac í soft-
vé r a tými , ktorí ho nepoužívaj ú existuje výrazn ý rozdiel v real izác ii reštr iktívnej
mediác ie.

H9 : Medzi  skupinou rodičov ,  ktor í  vždy  kontrolu jú  históriu  prehliad an ia
strán ok, ktoré v internete nav ští vi ich dieťa a skupinou rodičov , ktor í ju nekon -
tr ol ujú nikdy, exi stuje výraz ný rozd iel v real izác ii reštriktívnej mediác ie.

Na otestovan ie H8 použijeme Studentov t-test pre dva nezáv islé výbe ry. Ta-
bu ľka 30  ukazu je zas túpenie rodičov real izu júcich strat égiu reštriktívnej mediác ie
v používaní monitorovac ieho, blokovac ieho softvéru. 

Tab. 30:  Porovn anie skupí n rodičov ktorí používajú blokova cí a monitorova cí softvé r a rodi čov  
ktorí ho  nepoužívajú, v realizácii reštr iktívn ej medi ácie (v ýsledk y Stude ntovho t-testu)

po užívan ie monitorovacieho,
blokovac ieho softvér u

N AM SD t p

re štr iktív na
med iác ia

án o 33 18 ,39 3 4,322

ni e 21 1 15 ,43 4,38

sp olu 244

3, 613 0,00 0

N – počet nosť; AM – aritmetický priemer; SD – štan dar dná odchýlka;  t – hodnota t-testu;     
p – signifikan cia

! výsledok S tudentovho t -testu: t  ( 24 2)  =  3,613; p  <  0,05 ( p =  0,000 )
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N – početnosť; AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; p – signifikancia

 výsledok Studentovho t-testu: t (242) = 3,613; p < 0,05 (p = 0,000)

Hodnota t-testu pri 242 stupňoch voľnosti je 3,613 a dosiahnutá

signifikancia p < 0,05 (p = 0,000). Nulovú hypotézu o rovnosti populačných

priemerov v tomto prípade nezamietame. Rozsah prvého výberu je 33 rodičov,

ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér, hodnota dosiahnutého

aritmetického priemeru je 18,393 so štandardnou odchýlkou 4,322. Druhý výber

tvorí 211 rodičov, hodnota priemeru je 15,43 a štandardná odchýlka 4,38.

K otestovaniu H2 použijeme analýzu rozptylu One-Way ANOVA. Tabuľka

5 ukazuje rozdiel medzi rodičmi, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania

stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a tými, ktorí ju nekontrolujú nikdy.

Hodnota Levenovho testu F je 1,478 a signifikancia p > 0,05 (p = 0,21).

Nulovú hypotézu o rovnosti rozptylov nezamietame. 



Tab. 5: Výsledky analýzy rozptylu pri jednoduchom triedení (one-way ANOVA) pre             
porovnanie rozdielu medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania   
stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú       
nikdy, v realizácii reštriktívnej mediácie

Hodnota t-testu pri 242  stupňoc h voľnosti je 3,613  a dosiah nutá signifikan cia
p <  0, 05  (p =  0,000) . Nulovú hypotézu  o rovnosti populačných  priemerov v tomto
prípade nezam ietam e.  Rozs ah  prvého výberu je 33 rodičov , ktor í používaj ú moni-
torovac í  a  blokovac í  softvér,  hodnota  dosiah nutého  aritmetického  priemeru  je
18, 393  so štan dar dnou odchýlkou 4,322.  Druhý v ýber tvorí 21 1 rodičov , hod nota
priemeru je 15, 43 a štan dar dná odchýlka 4,38.

K otestovan iu H9 použijeme an al ýzu  rozp tylu One-Way  ANOVA. Tab uľka
31  ukazu je  rozd iel  medzi  rodičmi ,  ktorí  vždy kontrolujú  históriu  prehliad an ia
strán ok, ktoré v internete nav ští vi ich dieťa a tými , ktorí ju nekontroluj ú nikdy.

Hodnota Levenovho testu F je 1, 478  a signifikan cia p >  0, 05  (p =  0, 21) . Nulo-
vú hypotézu  o rovnosti rozp tylov nezam ietam e. 

Ta b. 31:  Výsledk y analýzy rozptylu pr i jedn odu chom triedení (one-way ANOVA) pre 
porovn anie rozdielu medzi skupi nou rodičov , kt orí vždy  kontrolujú hi stóriu prehliada-
nia stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov , ktor í ju neko ntrol u-
jú  nik dy, v realizácii reštr iktívn ej medi ácie 

kontrola histórie
preh liad ania strán ok N AM SD F p

re štr iktí vna
mediác ia

vždy  54 12, 94 4, 67
čas to 55 14, 98 4, 03
niekedy án o 62 16, 82 3, 78
zr iedkav o 40 17, 00 3, 82
nik dy 33 18, 72 4, 002

13 ,191 0, 000

N – počet nosť; A M – a ritmetický p riemer; S D – štan dar dná odchýlk a; 
F – hodnota Fischerovho F-testu; p – s ignifika nc ia

! výsledok F ischerovho F -testu, an alýzy  rozp tylu O ne-Way  A NOVA: F (4, 239)  =  13 ,19 1;
p <  0,05 ( p =  0,000 ).

Ho dnot a  Fisch erov ho  F-testu  reštr iktívnej  mediácie  je  pri  4,  239  stupňoc h

vo ľno sti 13, 191 a dosiah nutá signi fika ncia p <  0,0 5 (0,0 00). Nulo vú hypotézu o rov-
no sti  priemerov  zam ietame.  Podľa najvyšš ie  dosia hnutého  výbe rového  priemeru
(1 8,72) rodičia  (n =  33) so sklonom k reštr iktívnej mediácii nekontr olujú histó riu deť-
mi  prehliadaných  stránok. Aj následné viacnásobné porovnávanie priemerov (Pos t

Hoc  test63 ) potvrdilo existenciu  rozdielu medzi  sk upinou rodičov , ktor í vždy  kon-
tr olujú hi stóriu prehl iad an ia stráno k, ktoré v internete nav ští vi ich dieťa a skupinou
ro dičov , ktorí ju nekontrol ujú nikdy, v  r eali zácii reštr iktí vnej mediácie.

63 Pos t Hoc  Tests Mul tipl e Compa risons  (SPSS).
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N – početnosť; AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka;                            
F – hodnota Fischerovho F-testu; p – signifikancia

 výsledok Fischerovho F-testu, analýzy rozptylu One-Way ANOVA: F(4,

239) = 13,191;    p < 0,05 (p = 0,000). 

Hodnota Fischerovho F-testu reštriktívnej mediácie je pri 4, 239 stupňoch voľnosti

13,191 a dosiahnutá signifikancia p < 0,05 (0,000). Nulovú hypotézu o rovnosti

priemerov zamietame. Podľa najvyššie dosiahnutého výberového priemeru

(18,72) rodičia (n = 33) so sklonom k reštriktívnej mediácii nekontrolujú históriu

deťmi prehliadaných stránok. Aj následné viacnásobné porovnávanie priemerov

(Post Hoc test9) potvrdilo existenciu rozdielu medzi skupinou rodičov, ktorí vždy

kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a

skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, v realizácii reštriktívnej mediácie.

Na základe zrealizovaného testu môžeme prijať H1 o rozdiele medzi

rodičmi, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a tými ktorí ho

nepoužívajú v realizácii reštriktívnej mediácie. Medzi oboma súbormi rodičov

existuje štatisticky významný rozdiel. Štatisticky významný rozdiel existuje aj

medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré

v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, v

realizácii reštriktívnej mediácie. Hypotéza 2 sa potvrdila.

9  Post Hoc Tests Multiple Comparisons (SPSS).



Záver

Reštriktívna mediácia je uskutočňovaná predovšetkým prostredníctvom

príkazov, obmedzení a používaním softvérového zabezpečenia. Spomínané

reštrikcie majú zamedziť riziku, ktoré pre deti prináša online prostredie. V H1,

ktorú sme potvrdili, existuje štatisticky významný rozdiel medzi skupinou

rodičov, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a tými, ktorí ho

nepoužívajú, v realizácii reštriktívnej mediácie. Predpoklad sa potvrdil –

pripojenie do internetu v domácnosti núti rodičov hľadať možnosti, ako

eliminovať riziká online prostredia a obsahu. Ich snaha je často vnímaná ako

hľadanie rovnováhy medzi socializačnými výhodami internetu, mediálneho

prostredia vo všeobecnosti a jeho nevýhodami (Livingstone – Helsper, 2008) či

nebezpečenstvom. Predchádzajúce výskumy potvrdzujú že reštriktívna

mediácia je medzi rodičmi najviac používaná (Austin – Bools – Fujioka –

Engelbertson, 1999; Valkenburg – Krcmar – Peeters – Marseille, 1999), no

napriek tomu sa objavuje potreba stále informovať rodičov o možnostiach a

rizikách nových médií (Vrabec, 2008). Až 82 % rodičov (n = 202) si podľa nášho

výskumu uvedomuje nebezpečenstvo pripojenia do internetu týkajúce sa detí a

50 % opýtaných rodičov (n = 122) vie o možnosti použitia monitorovacieho a

blokovacieho softvéru, hoci ho zároveň používa len 13,5 % rodičov (n = 33).

Podobné zistenie vidíme aj v potvrdenej H2. Medzi skupinou rodičov,

ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré v internete navštívi ich

dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, existuje štatisticky

významný rozdiel v realizácii reštriktívnej mediácie. Podľa výskumu 22,1 %

rodičov (n = 54) podporuje zistené rozdiely pri dosiahnutom aritmetickom

priemere. Uvádzajú, že históriu stránok, ktoré si dieťa prezerá v internete,

kontrolujú vždy, na rozdiel od rodičov 13,5 (n = 33), ktorí ju nekontrolujú nikdy.

Overuje sa tým kontrola online aktivít detí ako jedna zo stratégii reštriktívnej

mediácie v domácnostiach. 
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