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Rozvoj digitální gramotnosti v příběhu:  

Každodenní život s technologiemi 

Správa digitální identity 

Osobní bezpečí a bezpečnost v digitálním prostředí 

Ochrana zdraví 

Etika v digitálním prostředí 

 

TIO se uvelebil u počítače svého kamaráda. Byl u něj sám. Michal se poslední dobou               

tvářil ustaraně a trávil mnoho času v nějakých jiných prostorách ROBODOMU. TIO           

byl přesvědčený, že až se vrátí, tak stejně nepozná, že si na tom „písíčku“ chvilku               

zahrál. Jak se počítač zapíná, věděl už dávno. Vyhledat a zapnout hru, která ho              

zajímala, byla také hračka. Ikona na ploše ji přímo nabízela.  

„Tak, přihlásím se,“ řekl si robůtek. Hra ovšem pro spuštění vyžadovala znát jméno             

a věk. Když TIO uvedl, že je mu pět, tak ho to dál nepustilo. Šlo totiž o hrozivou                 

bojovku určenou až mnohem starším osobám. TIO ji chtěl přesto fakt hodně moc,             

moc hrát! Něco ho napadlo. Chvilku sice váhal, ale pak to provedl. Přihlásil se pod               

jiným jménem! Věkově ze sebe udělal dospěláka… Digitální identita byla          

nastavena! Na obrazovce se objevilo OK a TIO vstoupil do hry. 
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V úvodu získal tři životy, takže mu ve hře ze začátku ani nevadilo, když ho o jeden                

jeho protivník připravil. Teď ovšem TIO dostal zásah znovu. Zbyl mu poslední život.             

Zběsile mačkal tlačítka na klávesnici. Buch, třísk, křáp…, dostávala klávesnice co           

proto, jako by mohla za to, že TIO hraje něco, co nemá. Poslední zásah ve hře                

robůtka zatím o život nepřipravil, ale přišel o jednu ruku… TIO byl z té scény celý               

rozklepaný, vlastně se mu chtělo i brečet.  
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V tu chvíli vstoupil do místnosti Michal a uviděl, co robůtek vyvádí.  

„TIO, stál ti ten podvod s přihlášením za to?“ zeptal se, protože mu bylo jasné, že               

pod pravou identitou by se TIO do hry nedostal. 

„Já mám jen jednůůů rukůů…“ popotahoval chobůtkem robůtek. 

„Je vidět, jak jsi popletený. Ve skutečnosti máš ruce obě, koukni se! To, co se stalo,                

byl virtuální svět. Nebyla to realita. Naštěstí pro tebe,“ vysvětloval Michal. A dodal:             

„Pojď, ukážu ti, jak mohou počítače pomáhat lidem, kteří doopravdy o ruku přijdou.“             

A tak šli. 
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TIO zářil štěstím a obrovskou zvědavostí. Obě dvě emoce byly způsobené tím, že ho              

Michal vzal do super tajného vývojového centra, kam se dostane jen ten, kdo zná              

speciální kód od místnosti. Michal ho znal. Podílel se zde spolu s dalšími            

programátory a inženýry na vývoji programů pro výrobu „nových končetin“.  

„Teď jsme společně vytvořili bionickou ruku pro jednoho kluka, který o ni přišel při              

autonehodě. Je vynikající houslista a s novou robo-rukou bude hrát dál. Už nás            

pozval na koncert,“ vyprávěl Michal jeden z mnoha příběhů, při kterých umí počítač            

ve spojení s lidmi dělat opravdové zázraky. 
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„Tý jó…“ hvízdal nadšeně TIO.  

„Děkuji za uznání,“ usmál se Michal. „Rýmovačka tě ale ani dnes nemine. Ještě si              

toho musíš hodně zapamatovat a děti také,“ dodal ajťák a bionickou rukou podal             

robůtkovi papírek s básničkou. 

 
 

NEMĚNÍM SI IDENTITU, 
PŘESNĚ POZNÁM REALITU. 
HRAJI FÉR A NEPODVÁDÍM, 

ZKOUMÁM, S KÝM SE KAMARÁDÍM. 
O ŽIVOTĚ JE MI JASNÉ, 

MÁM JEN JEDEN, TÍM TO HASNE! 
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