
Vliv digitální transformace na děti a mládež -

Digitální generace

Projekt DigiGen rozvíjí důležité poznatky o 
tom, jak děti a mladí lidé využívají v každo-
denním životě technologickou transformaci 
a jaký dopad na ně má. Odhaluje škodlivé i 
prospěšné dopady technologií v každoden-
ním životě dětí a mládeže. To zahrnuje důraz 
na rodinu, vzdělávací instituce, volný čas a 
zapojení dětí a mladých lidí do občanského 
života.

DigiGen generuje nové poznatky o bariérách 
a příležitostech, jimž ve vztahu k tech-
nologiím čelí děti z různých typů prostředí. 
Tento projekt ve spolupráci se zaintereso-
vanými stranami na národní i nadnárod-
ní úrovni rozvíjí efektivní politická opatření 
a postupy v sociální a vzdělávací oblasti a 
oblasti zdraví a bezpečnosti na internetu.

DigiGen má potenciál výrazně přispět k roz-
voji vysvětlujících modelů, které relevant-
ní strany a pracovníky v praxi informují o 
dlouhodobých dopadech informačních a ko-
munikačních technologií na rozvoj dětí s ob-
zvláštním důrazem na:

a) rizikové faktory,
b) faktory odolnosti,
c) podpůrné faktory.

Tento projekt na základně různých výz-
kumných metod rozvíjí nové, robustní partic-
ipační metodiky pro zapojení dětí a mladých 
lidí do výzkumu, tvorby a navrhování. K 
rozmanitým, inovativním metodám pro sběr 
údajů patří koncipování studií se smíšenými 
metodami, metodologická triangulace, více-
místné a komparativní etnografické studie, 
multimodální přístup, rozhovory a deníky. 
V interdisciplinárním výzkumném týmu pro 
projekt Horizon 2020 pracují členové z devíti 
evropských zemí.
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Rodina

Jak technologické změny 
utvářejí každodenní život 

evropských rodin?
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Vlivy ekosystému  na 
digitální generaci 

Vztahy a interakce mezi rodinou dítěte, vzděláním, 
volným časem a zapojením do občanského života 

ovlivňují jejich vývoj
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Dopad technologické transformace na 
digitální generaci

www.digigen.eu

Tento projekt je financován z výzkumného a 
inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 
na základě grantové smlouvy č. 870548.

Vzdělání

Jak děti vnímají své 
vzdělání ve vztahu k 

přípravě na dospělý život v 
digitálním věku?

Občanská 
účast

Které socioekonomické, 
genderové a politicko-

kulturní faktory ovlivňuji 
digitální politickou 

angažovanost mladých lidí?

Volný 
čas

Jak využívání informačních a 
komunikačních technologií 

proměňuje každodenní 
zvyklosti spojené s volným 
časem a jak lze zkvalitnit 

sociální interakce a nabývání 
sociálních dovedností?

DigiGen je založen na teorii ekologických systémů (Bronfenbrenner) s přidáním technologického subsystému (Johnson & Puplampu)
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