
Softwarova ochrana  

V zápase s internetovou pornografií může 

být softwarová ochrana nepostradatelným 

pomocníkem. Z široké nabídky různých 

programů jsem si pro tento přehled zvolil 

dva, které splňují dva základní cíle.  

1) Fungují jako filtry pro blokování 

nevhodných stránek  

2) Fungují zároveň i jako programy, které jednotlivé stránky blokovat nemusejí, ale dávají 

možnost vykazatelnosti partnerovi, kterého si sami zvolíme.  

Covenant Eyes  

http://www.covenanteyes.com 

Funguje na základě uživatelského jména. Což znamená, že kdokoliv, komu to dovolíme, získá 

na základě vlastního uživatelského jména přístup ke sledování a využívání internetu na 

jakémkoliv počítači, tabletu či mobilu, kde si program nainstalujeme. Tento program funguje 

jen v placené verzi, ale existuje zde možnost vrácení peněz po 30 denní lhůtě, pokud nejsme 

s programem spokojeni.  

Výhodou tohoto programu je především neomezený přístup k historii návštěv vykazatelného 

počítače s možností nastavení zasílání pravidelných reportů na zvolenou emailovou adresu. 

Covenant Eyes vyhodnocuje potenciálně nebezpečné stránky a ty v reportu řadí na přední 

místa, pokud o to stojíme, je nám zaslán i graf s procenty nejčastěji sledovaných stránek. 

Tento report je zasílán max. 3 x týdně, minimálně jednou za dva týdny, záleží na nastavení. 

Orientační cena používání tohoto softwaru je okolo 10 dolarů za 

měsíc.   

X3watch  

http://www.x3watch.com/ 

Program funguje na podobné bázi s tím rozdílem, že zde neexistuje 

neomezený přístup k historii skrze uživatelské jméno. X3watch 

rovněž nezasílá podrobné statistiky přístupu na web, jen 

zaznamenává potenciálně sporný materiál, jméno webu, čas a datum pak odesílá v reportu. 

Výhodné je i nastavení citlivosti. Pokud program zaznamená větší množství potencionálně 

nevhodných stránek, odesílá report hned. Je tak možnost konfrontovat uživatele ještě v 

době nevhodného přístupu.  

Software nabízí placenou i neplacenou verzi. Tuto neplacenou verzi je však někdy nestabilní, 

občas se vypíná a tím nedokáže přesně zaznamenat všechen potenciálně sporný materiál. 

Placená verze tohoto programu funguje bez problému a stojí 7 dolarů měsíčně. 

 

Je vhodné vyzkoušet oba, z delšího testování se mi však hodí jako vhodnější prvně 

jmenovaný - Covenant Eyes.  


