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Štúdia je zameraná na tri stratégie rodičovskej mediácie na internete – aktívna mediácia, 
reštriktívna mediácia, a mediácia spoločného sledovania. Výskum s 244 rodičmi a 304 deťmi 
popisuje spomínané aktivity, ktoré sú v domácnostiach realizované rodičmi. Na druhej strane 
stoja komunikačné modely definujúce rodinné komunikačné prostredie na zhodu alebo 
komunikáciu. Mnoho rodičov čelí novým výzvam v súvislosti s médiami a deti nie sú 
častokrát povzbudzované 
Využívať napríklad internet správne. Význam mediácie posúva aktivity rodičov medzi dieťa a 
médiá. To zároveň posúva úlohu rodičov za obyčajné zákazy, k využívaniu komunikačných a 
interpretačných stratégií ale i k používaniu motitorovania aktivít detí na internete. Výsledky 
výskumu zdôrazňujú potrebu realizácie a rodičovskej mediácie a mediálnej výchovy v 
rodinách a rovnako i školách.  
 
This paper examines three strategies of parental mediation on the Internet – active mediation, 
restrictive mediation and co-viewing. A survey of 244 parents and 304 children describes the 
mentioned activities, which are realized by the parents in their families. On the other hand 
there are family communication models, which are able to define environment in the 
households – conversation orientation, conformity orientation. Many of parents face up to 
new challenges of media in traditional households but their children are not encouraged to use 
the Internet as they should use it. The meaning of the mediation is seen to capture the parental 
management of the relation between children and media. It extends the parental role beyond 
simple restrictions to use also conversational and interpretive strategies and parental 
monitoring activities as well. The results call for establishing and realizing of parental 
mediation and media education in families and at schools as well. 
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Domácnosť je dnes ešte stále považovaná za súkromnú a hlboko osobnú sféru, kde sú médiá 
často vnímané ako narušitelia, ktorí musia byť kontrolovaní predovšetkým zo strany rodičov. 
Televízia a internet vo veľkej miere ovplyvňujú organizáciu denného života v rodine, vrátane 
usporiadania času a vymedzenia priestoru pre médiá. Aktívne pomáhajú utvárať denné 
stereotypy, sú súčasťou obeda či večere a celého kolobehu dňa. Vymedzujú tiež súkromnú a 
verejnú sféru v domácnostiach. Vzájomné vzťahy v rodine a medzi priateľmi sa často dejú 
prostredníctvom média  a predovšetkým internet sa stáva akousi morálnou ekonomikou, keď 
majú napríklad deti zakázaný alebo obmedzený prístup k médiu ako formu trestu zo strany 
rodičov (Buckingham – Bragg, 2004). Domácnosť je prostredie, v ktorom budeme realizovať 
výskum. Ide o priestor, kde spôsob komunikácie úzko súvisí so stratégiou prístupu rodiča k 



mediácii internetu. V súčasnosti sa začína používať pojem rodičovská mediácia1, ktorá začína 
byť vnímaná ako súčasť mediálnej výchovy v rodine. Ide o aktivitu, zahŕňajúcu v sebe tri 
základné mediačné stratégie, ktoré môžu rodičia realizovať s cieľom usmerniť používanie 
internetu deťmi. Rozlišujeme aktívnu mediáciu, reštriktívnu mediáciu a mediáciu „spoločného 
sledovania“. Aktívna mediácia odkazuje na komunikáciu o médiách a ich obsahu vo vzťahu 
dieťa – rodič (Gentile et al., 2012). Do tejto skupiny patria rodičia, ktorí sa snažia svojim deťom 
vysvetliť to, čo práve videli v televízii či na internete, prípadne vysvetliť i konanie aktérov 
filmu či pozadie obsahov na internete. Aktívna diskusia odkazuje na cielené vedenie dieťaťa k 
správnemu pochopeniu mediovaného obsahu a aktívnej diskusii a vysvetľovaniu (Livingstone – 
Helsper, 2008). Realizácia tejto stratégie vedia rovnako i k pozitívnym výsledkom v procese 
učenia sa z médií, napríklad z televízie (Desmond, et al. 1985). Reštriktívna mediácia zahŕňa 
obmedzenia a limity, ktoré rodičia realizujú voči svojim deťom pri používaní médií. Týka sa 
času, ktorý strávia deti sledovaním či používaním určitého média, alebo množstva obsahu, ktorý 
majú deti povolený (Nathanson, 2001). Reštriktívna mediácia môže svojou intenzitou 
spôsobovať „efekt zakázaného ovocia”. Podľa teórie efektu zakázaného ovocia, zákazy a 
následné výčitky, ak sa nesplnia, zvyšujú v konečnom dôsledku atraktivitu média (internetu) 
pre deti a mladých (Kirsh, 2010). Treťou stratégiou rodičovskej mediácie je stratégia 
spoločného sledovania. Predpokladá, že rodič sleduje televíziu spolu s dieťaťom (Nathanson, 
2001). V prípade internetu je táto forma viac problematická, no nie je vylúčená. V súvislosti s 
internetom sa skôr používa označenie „mediácia spoločného používania“, kedy rodič používa 
internet spolu s dieťaťom. Oproti televíznemu prostrediu sú v prípade internetu rodičia pobádaní 
v väčšej aktivite (Livingstone – Helsper, 2008). Výskumy zamerané na rodičovskú mediáciu a 
internet sa realizujú vo veľkej miere napríklad v USA (Bross, 2005; Eastin et al., 2006; Rosen 
et al., 2008; Vanderwater et al., 2005) ale aj v Európe (Buijzen et al., 2008; Heim et al., 2007; 
Livingstone – Helsper, 2008; Tabone – Messina, 2010), v Izraeli (Mesch, 2009), alebo v 
Singapúre (Lwin et al., 2008). 
 Vo výskumnej praxi exituje viacero prístupov, ktoré sú určené na definovanie vzťahov a 
komunikácie v rodine – komunikácia medzi jej členmi, ktorá môže mať tendenciu k zhode či 
aktívnej diskusii v nej. Vychádzajúc z tejto plurality je dôležité zamerať pozornosť práve na 
rodinné komunikačné modely2 ako výskumný nástroj. História skúmania rodinného prostredia 
naznačeným spôsobom siaha niekoľko rokov dozadu, kedy začali vznikať prvé štúdie 
orientované práve na komunikáciu v rodine (Chaffee et al., 1966). Postupne sa metóda 
(Ritchie, 1991) ich skúmania menila (Fujioka – Austin, 2002; Kelly et al., 2002; Ritchie – 
Fitzpatrick, 1990) a dnes sú známe pod označením rodinné komunikačné modely3. Hoci 
spomenutá koncepcia rodinných komunikačných modelov existuje už niekoľko rokov, záujem o 
ňu je stále zrejmý. V posledných rokoch sa často spája aj so skúmaním používania médií deťmi. 
Prvé štúdie zamerané na skúmanie komunikačných modelov v rodine sa sústreďovali na 
skutočnosť, ako môže komunikačné prostredie v rodine určovať jeho vnímanie sociálnej reality. 
V našom prípade ide pluralitu komunikačného prostredia v rodine – prostredie orientované 

                                                
1 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) 

2 Pod rodinnými komunikačnými modelmi rozumieme orientáciu rodinného prostredia na komunikáciu alebo 
zhodu v rodine. Tomuto rozdeleniu predchádzalo pôvodné rozdelenie rodinného prostredia na spoločensky 
orientovaný a koncepčne/pojmovo orientovaný typ rodiny. V tejto súvislosti sa zvykne hovoriť aj o 
rodinných komunikačných modeloch (komunikačnom modeli) či o orientácii rodiny (napr. orientácia rodiny 
na komunikáciu či zhodu alebo rodina orientovaná na komunikáciu a pod.). Neexistujú ustálené a jednotné 
pomenovania pre jednotlivé rozdelenia a často sa používajú opisné tvary, čo môže skomplikovať aj ich 
adaptáciu v inom ako anglosaskom prostredí (Kuhar, 2010). 

3 Family Communication Patterns (FCP) (Chaffee et al., 1971; Moudry, 2008). 



spoločensky, tvoriace jednu skupinu a prostredie orientované na koncepciu, chápanie 
súvislostí (Nardello, 2002). V našej štúdií sa inšpirujeme posledným rozdelením na orientáciu 
na zhodu a komunikáciu v rodine (Ritchie – Fitzpatrick, 1990). Pod spomínaným vymedzením 
rozumieme sociálno-kognitívnu teóriu rodinnej komunikácie, ktorá vznikla spolu s výskumom 
mediálnej komunikácie. Ponúka deskripciu procesu, kde rodiny dosahujú súhlas v nazeraní na 
spoločenské prostredie okolo nich. Táto teória kladie dôraz na obojsmernú komunikáciu v 
rodine a vytvára priestor na skúmanie rastúceho komunikačného vplyvu. V rodinnom prostredí 
bude preto podla nej prevládať vzájomná dohoda alebo otvorená komunikácia4 (Browne, 
2010). Existujú predpoklady a výsledky výskumu, ktoré potvrdzujú vzťah medzi rodičovskou 
mediáciou (mediáciou) a rodinnými komunikačnými modelmi (Fujioka – Austin, 2002; 
Moudry, 2008).  
Na základe uvedeného teoretického základu sme vymedzili a špecifikovali oblasť, ktorej sa 
budeme venovať výskumne: 

- Existencia rodiča a dieťaťa v jednom z dvoch základných typov orientácie rodiny, kde 
najmä dieťa podlieha socializácii pod vplyvom internetu. 

Jednotliví členovia rodiny sa na základe typológie (Ritchie – Fitzpatrick, 1990) zadeľujú do 
jednotlivých skupín (orientácia na komunikáciu a zhodu), kde sa ich komunikačné normy 
zhodujú s definíciou danej skupiny. Dôležitý je rovnako i pohľad detí na komunikačné 
modely v rodine, ktorý sa môže odlišovať od rodičovského (Livingstone – Helsper, 2008). 

- Realizácia mediácie rodičov voči svojim deťom vzhľadom na internet. 
Každý rodič realizuje v rodine istú formu mediácie a to aj v prípade, že sa k nej nehlási. Vo 
väčšine prípadov ju však realizuje pomocou troch vyššie vymedzených stratégií, ktoré sú 
dopĺňané v prvom rade príkladom rodiča, celkovou komunikáciou v rodine, ale aj opatreniami 
či obmedzeniami týkajúcimi sa používania internetu a v neposlednom rade i kritickou 
diskusiou s deťmi (Fujioka – Austin, 2002). 
 
Metodológia 
V našom výskume označujeme ako výskumnú populáciu deti, ktoré denne prichádzajú do 
kontaktu s internetom, sú žiakmi základnej školy a ich rodičov.  
Hlavným cieľom predkladanej štúdie je: 

Ø popísať orientáciu skupiny rodičov a detí na komunikáciu a zhodu v rodine, 

Ø popísať skupinu rodičov a detí v kontexte jednotlivých rodičovských mediácií 
vzhľadom na používanie internetu. 

V našej práci boli použité dva nástroje (dva súbory otázok s mernými škálami), ktoré sú 
adaptované z dvoch výskumov (Ritchie – Fitzpatrick, 1990; Valkenburg et al., 1999) a boli 
zostavené do jedného dotazníka pre rodičov aj pre deti, keďže jedným z cieľov výskumu je aj 
porovnanie skupiny rodičov a skupiny detí vo vnímaní orientácie rodinného komunikačného 
prostredia a mediačných stratégií. Metódy kvantitatívneho výskumu zodpovedajú stanoveným 
výskumným cieľom. 

 Pri dotazníkovej metóde, sme zvolili nasledujúce výskumné nástroje: 
Ø Upravený nástroj rodinných komunikačných modelov (The Revised Family 

Communication Pattern Instrument) (RFCP) (Ritchie – Fitzpatrick, 1990, s. 526). 

                                                
4 Opísaný postup klasifikácie priraďujúci rodičov a detí do dvoch základných skupín umožňuje navyše 

vzájomné kombinácie na základe rozdeľovacej techniky mediánu (Browne, 2010; Fujioka – Austin, 2002; 
McLeod et al., 1972; Moudry, 2008; Nardello, 2002), ktorá rozdelí základné skupiny na ďalšie štyri. 
Dostávame sa tak ku konečnej typológii rodín ktoré môžu byť následne korelované s jednotlivými typmi 
rodičovskej mediácie. Táto technika bola použitá i v predchádzajúcich výskumoch (Browne, 2010; Ritchie – 
Fitzpatrick, 1990; Tims – Masland, 1985). 



 Tento nástroj je rozdelený na dve časti. Časť položiek sa týka orientácie na komunikáciu 
a časť orientácie na zhodu. 

Ø Nástroj televíznej mediačnej škály (Television Mediation Scale) (Valkenburg et al., 
1999, s. 58 – 59). 

Realizovali sme kvantitatívny výskum a zber bol realizovaný pomocou dotazníkov v období 
máj – jún 2010 u žiakov vybraných základných škôl a ich rodičov v troch krajoch na 
Slovensku. Rozsah výberového súboru bol u rodičov n = 400 a u detí n = 400 z 
Bratislavského (BA), Žilinského (ZA) a Prešovského kraja (PR). Výskum bol realizovaný v 
mesiacoch máj – jún 2010 v náhodne vybraných základných školách v troch spomínaných 
krajoch. Ide o rodiny, v ktorých bol aspoň jeden z rodičov ochotný spolupracovať. Pod 
skupinou rodičov a detí sa rozumie akýkoľvek výber z našej vzorky (rodičia = 244; deti = 
305). Výber škôl týkajúci sa dedín a miest bol podmienený počtom obcí a počtom obcí so 
štatútom mesta, aby bolo zabezpečené rovnomerné rozloženie dotazníkov. Výskum sme 
realizovali v šestnástich triedach, kde bolo kde bolo distribuovaných 400 dotazníkov. 
Realizácii predchádzalo povolenie od riaditeľov škôl a pedagógov, ktorí dohliadali na priebeh 
vypĺňania dotazníkov žiakmi a zabezpečili aj následné zozbieranie dotazníkov od rodičov. 
Výber vzorky bol uskutočnený za predpokladu, že žiaci navštevujúci šiesty a siedmy ročník 
základných škôl sú vo veľkej miere konfrontovaní s používaním internetu či už v škole, alebo 
v domácnostiach. V súbore rodičov je zastúpených 73 mužov a 171 žien. Percentuálne zastúpenie 
je 29,9 % mužov a 70,1 % žien. Priemerný vek rodičov je 40,2 rokov. V súbore detí je 
zastúpených 138 chlapcov a 167 dievčat. V percentuálnom zastúpení je to 45,2 % chlapcov a 54,8 
dievčat. Priemerný vek detí je 13,47 roka.  Výsledky vnútornej konzistencie použitých testov sú 
prijateľné a vyhovujúce ( ɑ > 0,70). V prípade reštriktívnej mediácie z pohľadu detí je vnútorná 
konzistencia jednotlivých položiek testu mierne pod 0,70 (ɑ = 0,676). Je spôsobená 
pravdepodobne adaptáciou položiek v slovenskom prostredí. Vnútorná konzistencia použitých 
testov sa aj v slovenskom prostredí ukazuje ako dostatočná vo všetkých použitých testoch. 
 

Výsledky 
V realizácii aktívnej mediácie (38,5 % z celkového počtu 244) vidíme takmer zhodu so 
stratégiou reštriktívnej mediácie (38,1 %). Stratégia mediácie „spoločného používania” je 
príznačná pre 9,8 % rodičov (Tabuľka 1). 
 
Tab. 1: Súbor rodičov – mediačne stratégie (typ mediácie) 

mediáčná stratégia N % 

aktívna 94 38,5 

reštriktívna 93 38,1 

„spoločné používanie“ 24 9,8 

spolu 211/244* 86,4/100* 

 
N – početnosť; % – relatívna početnosť  
*respodnent, ktorý dosiahol nerozhodné skóre, bol zo vzorky vylúčený 
 
Na základe dosiahnutých priemerných skóre v oboch testoch sa rodičia zadelili do skupín 
(Tabuľka 2). Rodičia, ktorí sa v skupine orientovanej na komunikáciu s dosiahnutým 
priemerným skóre umiestnili nad celkovým priemerom (3,99), tvoria 54,9 % skúmanej 
populácie rodičov a rodičia, ktorí sa v skupine orientovanej na zhodu umiestnili nad celkovým 
priemerom (3,15), tvoria 51,2 % rodičov 



Tab. 2. Súbor rodičov – orientácia na komunikáciu, zhodu 

orientácia rodiny N % 

orientácia na          
komunikáciu 134 54,9 

orientácia na                      
zhodu 125 51,2 

 
N – početnosť; % – relatívna početnosť 
 
Výsledok (Tabuľka 3) týkajúci sa jednotlivých mediačných stratégií ukazuje, že 40,7 % detí 
(n = 124) vníma mediáciu svojich rodičov ako aktívnu. K reštriktívnej sa prikláňa 27,2 % detí 
(n = 83) a mediáciu „spoločného používania“ označilo za najčastejšiu vo svojich rodinách 
19,3 % opýtaných (n = 59). 
 
Tab. 3: Súbor detí – mediačne stratégie (typ mediácie) 

mediáčná stratégia N % 

aktívna 124 40,7 

reštriktívna 83 27,2 

„spoločné používanie“ 59 19,3 

spolu 266/305* 87,2/100* 

 
N – početnosť; % – relatívna početnosť 
*respodnent, ktorý dosiahol nerozhodné skóre, bol zo vzorky vylúčený 
 
Na základe dosiahnutých priemerných skóre v oboch testoch sa deti zadelili do skupín 
(Tabuľka 4). Deti, ktorí sa v skupine orientovanej na komunikáciu s dosiahnutým priemerným 
skóre umiestnili nad celkovým priemerom (3,38), tvoria 52,8 % skúmanej populácie detí a 
deti, ktoré sa v skupine orientovanej na zhodu umiestnili nad celkovým aritmetickým 
priemerom (3,27), tvoria 47,9 % detí. 
 
Tab. 4: Súbor detí – orientácia na komunikáciu, zhodu 

orientácia rodiny N % 

orientácia na          
komunikáciu 161 52,8 

orientácia na                      
zhodu 146 47,9 

N – početnosť; % – relatívna početnosť 

Dochádza k zhode medzi rodičmi a deťmi vo vnímaní realizácie jednotlivých typov 
mediácií? 
 
 Hypotéza 1 (H1): Medzi skupinou rodičov a skupinou detí existuje výrazný rozdiel vo 
vnímaní aktívnej mediácie. 
 Hypotéza 2 (H2): Medzi skupinou rodičov a skupinou detí neexistuje výrazný rozdiel 
vo vnímaní reštriktívnej mediácie. 
 Na overenie validity H1 a H2 použijeme Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. 
Tabuľka 5 ukazuje rozdiel medzi rodičmi a deťmi v realizácii jednotlivých mediačných 
stratégií. 



Tab. 5: Porovnanie skupín rodičov a detí v používaní mediačných stratégií (výsledky Studentovho t-testu) 

mediačná 
stratégia  N AM SD t p 

aktívna rodič 244 16,274 3,939 8,142 0,00 

 dieťa 305 13,249 4,765   

reštriktívna rodič 244 15,836 4,48 9,771 0,00 

 dieťa 305 12,18 4,254   

„spoločné 
používanie“ rodič 244 13,204 3,49 5,718 0,00 

 dieťa 305 11,304 4,287   

N – početnosť; AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; p – signifikancia  

Ø výsledok Studentovho t-testu (aktívna mediácia): t (546, 407) = 8,142; p < 0,05 (p = 0,000) 
 

V skupine aktívnej mediácie (tabuľka 32) pri 546, 407 stupňoch voľnosti je hodnota t-testu 
8,142 a dosiahnutá signifikancia p < 0,05 (p = 0,00). Nulovú hypotézu o rovnosti populačných 
priemerov zamietame. Medzi populačnými priemermi v premennej aktívna mediácia existuje 
štatisticky významný rozdiel. Výberový súbor rodičov (n = 244) dosahuje aritmetický priemer 
16,274 so štandardnou odchýlkou 3,939 bodu a v súbore detí je dosiahnutý priemer 13,249 so 
štandardnou odchýlkou 4,765 bodu. Rozdiel dosiahnutých aritmetických priemerov medzi 
skupinou rodičov a skupinou detí je pre aktívnu mediáciu 3,025.   
 

Ø výsledok Studentovho t-testu (reštriktívna mediácia): t (547) = 9,771; p < 0,05 (p = 0,00) 
V skupine reštriktívnej mediácie (Tabuľka 32) pri 547 stupňoch voľnosti je hodnota t-testu 
9,771 a dosiahnutá signifikancia p < 0,05 (p = 0,00). Nulovú hypotézu o rovnosti populačných 
priemerov zamietame. Súbor rodičov (n = 244) dosahuje aritmetický priemer 15,836 so 
štandardnou odchýlkou 4,48 bodu a v súbore detí je priemer 12,18 so štandardnou odchýlkou 
4,254 bodu. Rozdiel priemerov medzi skupinou rodičov a skupinou detí je 3,656. 
Na základe testu môžeme potvrdiť H1 o rozdiele medzi skupinou rodičov a skupinou detí vo 
vnímaní stratégie aktívnej mediácie. Existuje medzi nimi štatisticky významný rozdiel. 
Hypotézu 2 o neexistencii rozdielu medzi súborom detí a súborom rodičov vo vnímaní 
mediačnej stratégie „spoločného používania” sme nepotvrdili. Medzi oboma súbormi (deťmi 
a rodičmi) existuje štatisticky významný rozdiel. 
 
Diskusia 
Hypotéza 1 potvrdila, že medzi skupinou rodičov a skupinou detí existuje výrazný rozdiel vo 
vnímaní stratégie aktívnej mediácie. Pri aktívnej mediácii sú rodič a dieťa podrobované 
vzájomným konfrontáciám a aktívnym diskusiám o mediálnom obsahu (Kirsh, 2010). 
Komunikačné prostredie je otvorené a aktívna mediácia spĺňa svoj význam práve v zapojení 
dieťaťa do aktívnej diskusie (Nathanson, 2001). Predpokladáme, že rozdiely v odlišnom 
vnímaní aktívnej mediácie sú spôsobené aj povzbudzovaním dieťaťa vyjadriť svoj názor a 
otvorenou komunikáciou. Na rozdiel od aktívnej mediácie sme predpokladali, že pri 
reštriktívnej (H2) nebudú existovať výrazné rozdiely medzi jej vnímaním u rodičov a u detí, 
nakoľko ide predovšetkým o reštrikcie, obmedzenia a určovanie pravidiel či času pripojenia 
dieťaťa do internetu. Hypotéza 2 sa nepotvrdila a medzi rodičmi a deťmi existujú výrazné 
rozdiely vo vnímaní reštriktívnej mediácie. Ak napríklad rodič limituje dieťaťu čas pripojenia 
do internetu alebo obmedzí istý obsah (Lwin, 2008) tak existuje predpoklad, ktorý 
predchádzal aj H2, že rodič a dieťa budú vnímať túto stratégiu podobne. Pokiaľ ide o 



rozdelenie komunikačného prostredia v rodine, deti aj rodičia ukazujú porovnateľné 
rozmiestnenie (Tabuľka 2, 4). Na základe výsledku testu5 môžeme potvrdiť že rodičia a ich 
deti preukazujú menšiu vzájomnú zhodu v skupine orientovanej na komunikáciu než v 
skupine orientovanej na zhodu, nakoľko v druhej skupine rodičov a detí orientovaných na 
zhodu v rodine neexistuje štatisticky významný rozdiel. Náš výskumný súbor tvorilo 244 
rodičov a 305 detí z troch krajov na Slovensku. Išlo o školopovinné deti, zo šiesteho a 
siedmeho ročníka základných škôl a ich rodičov. Na základe skúmania dostupných výskumov 
a štúdií s podobným zameraním sme sa rozhodli adaptovať štandardizovaný dotazník na 
meranie rodičovskej mediácie (Valkenburg et al., 1999) a rovnako dotazník na meranie 
rodinných komunikačných modelov (Ritchie – Fitzpatrick, 1990). 
Rodičovská mediácia sa v prostredí internetu objavuje ako nástroj na sprostredkovanie jeho 
obsahov deťom a rovnako na ich ochranu pred nežiaducim vplyvom mediovaného obsahu. 
Rodiča v súvislosti s ňou považujeme za mediátora medzi dieťaťom a internetom, aj keď sa 
dnes jeho úloha často prehliada a o vedení dieťaťa k zodpovednému výberu obsahu sa 
diskutuje skôr v súvislosti s mediálnou výchovou v školách. 
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