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KOHOUT, Roman. Internetem bezpe?n?. Karlovy Vary: Biblio Karlovy Vary, 2017. 31 s. ISBN
978-80-270-2440-7. Dostupné též z: http://www.knihovnakv.cz/bezpecnost-v-online-prostredi-p643.htm [7] a
http://www.internetembezpecne.cz/ke-stazeni/ [8]
Krajská knihovna Karlovy Vary [9] se již delší dobu angažuje v oblasti bezpe?nosti d?tí na internetu celou ?adu
podn?t? a akcí. Zejména Michaela Kožíšková z této knihovny je spoluiniciátorkou spolupráce s Romanem
Kohoutem, jinak práv? autorem stejnojmenné publikace, která byla p?edstavena na jarní konferenci roku 2017 [10],
konané práv? v sálech karlovarské krajské knihovny s podporou vedení Karlovarského kraje i dalších sponzor?
a podporovatel?. Je správné, že knihovny ob?as vstupují do dané oblasti, a to v rámci i vzd?lávacích a komunitních
rolí, které mají.
Recenzovaná publikace, která vyšla v tišt?né form?, je však spolu s další publika?ním po?inem z roku 2016
(Bezpe?nost v online prost?edí) k volnému stažení ze stránek karlovarské krajské knihovny [11] i ze stránek, za
kterými stojí spolek Biblio [8], který se v daných aktivitách angažuje a propojuje zainteresované lidi, tv?rce
a podporovatele. Umíst?ním do webového prostoru se publikace stává voln? a zdarma dostupnou v podstat? pro
každého. Zvýrazn?né upozorn?ní je i na stránkách krajské knihovny.
Publikace Internetem bezpe?n? je p?íru?kou zejména pro d?ti ve v?kovém rozmezí šest až dvanáct let, ale zárove?
jde o vhodnou pom?cku navozující d?tské vnímání sv?ta (také díky grafické a ilustra?ní úprav? Sandry Kubí?kové)
pro u?itele, rodi?e a také knihovníky, kte?í mohou neformálními výukovými metodami s d?tmi pracovat na jejich
lepší orientaci v online prost?edí v kontextu bezpe?nosti. Publikace za?íná pochopiteln? stru?ným vysv?tlením, ?ím
je internet a jak správn? zabezpe?it po?íta?. V?nuje pozornost p?ihlašovacím údaj?m, kdy heslo je velmi citlivou
a ke zneužití bohužel lákající záležitostí.
Návody, které publikace zmi?uje, jsou však užite?né (a možná i p?ekvapiv?) pro kohokoli v?etn? dosp?lých. Tím,
jak jazyk p?íru?ky je orientován na d?tského ?tená?e zejména prvního stupn? školy, resp. také za?átku druhého
stupn?, je nutn? oprošt?n od jazykových vyjad?ovacích zvláštností po?íta?ových specialist?, kte?í n?kdy svými
projevy školícími i psanými d?sí mén? školené uživatele. ?tená?i nejen d?tští tak dostanou pou?ení v tématech,
jako jsou happy slapping, sexting, kybergrooming, kyberstalking nebo hoax.
Vše je ?ádn? vysv?tleno, komentováno, dokládáno p?íklady. Možná mohla být zd?razn?na výslovnost, nebo? nejen
d?tem, ale i dosp?lým v?etn? u?itel? a knihovník?, bude mén? známá. N?které výrazy mohly mít i ?eské adekvátní
výrazy, anebo aspo? pokusy o jejich definování, p?estože výše cizí termíny se v ?eském jazyce asi zabydlí. Na
druhou stranu je to ale globáln?ji výchovné uvád?t v mezinárodním kontextu chápání bezpe?nosti na internetu.
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Autor publikace ud?lal záslužný po?in pro d?ti, u?itele a další, kterých se téma dotýká, ale nemén? významná
z hlediska propojení do života, praxe, výuky a dalšího ší?ení je symbiotická orientace na knihovní sí?. Konference –
jak její ve?ejn?jší, tak i její specializovaná ?ást – pak byla dobrým uvedením publikace do života.
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