
Děti a digitální média 

Ahoj, jmenuji se Marek Mozola a na Vysoké škole finanční a správní se zabývám tím, 
jak děti tráví svůj volný čas. Hlavně kolik tohoto času věnují počítačům, tabletům, 
mobilům a podobně. Rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto dotazníku, který mi 
pomůže zjistit, jak na tom dnešní děti jsou.  

 

1. Zapište, kolik dětí se přihlásí, tedy odpoví kladně:  

Představ si, že je běžný všední den a ty se vrátíš ze školy ve 14:00 hodin. Kolik času 
strávíš u počítače, tabletu, smartphonu nebo herní konzole po zbytek odpoledne? 

a. Nebudu se jim věnovat vůbec. _____ 
b. Budu se jim věnovat zhruba hodinu _____ 
c. Budu se jim věnovat zhruba 2 hodiny  _____ 
d. Budu se jim věnovat zhruba 3-4 hodiny _____ 
e. Budu se jim věnovat zhruba 5-6 hodiny _____ 
f. Budu se jim věnovat zhruba 7 hodin a více _____ 

2. Zapište, počet odpovědí: 

Můžeš používat doma počítač, tablet nebo podobné zařízení, jak chceš, rodiče tě 
neomezují? 

a. Ano _____ 
b. Ne _____ 

3. Zapište, kolik dětí se k danému zařízení přihlásí: 

Jaká zařízení používáš?  

a. Mobilní telefon (obyčejný, tlačítkový) _____ 
b. Chytrý telefon (Smartphone)  _____ 
c. Tablet _____ 
d. Počítač _____ 
e. Herní konzoli (Xbox, Wii, Playstation) _____ 

4. Zapište, kolik dětí se přihlásí: 

Máš nějaké vlastní zařízení, kterým se dostaneš na internet? (je jenom tvoje) 

a. Ano _____ 
b. Ne _____ 

5. Když používáš internet doma, tak jsi při tom spíše:  

a. Ve svém pokoji sám/sama. _____ 
b. V místnosti, kde jsou i ostatní členové domácnosti. _____ 

6. Vědí rodiče, co děláš na internetu? 

a. Ano _____ 
b. Ne _____ 
c. Jak kdy _____ 

7. Zapište, kolik dětí se přihlásí, tedy odpoví kladně: 



Přihlas se, pokud provádíš na internetu některou z následujících činností:  

a. Učení (psaní úkolů, čtení článků, vyhledávání informací)  _______ 
b. Vlastní tvorba. (nahrávání videa, psaní článku, programování) _______ 
c. Sledování videí, poslech hudby.  _______ 
d. Hraní her. _______ 
e. Prohlížením sociálních sítí.  _______ 
f. Komunikování s někým. (Skype, SMS, What’s Up a podobně)  _______ 
g. Hledání informací o svých koníčcích. (hudba, sport a podobně)  _______ 
h. Čtení článků na zpravodajských serverech.  _______ 
i. Nakupování. _______ 

8. Zapište, kolik dětí se přihlásí, tedy odpoví kladně: 

Stala se ti v poslední době některá z uvedených věcí? 

a. Hrál jsem na počítači/tabletu/internetu hru dlouho do noci a byl jsem z toho 
druhý den unavený. _______ 
 

b. Představuji si, že hraji hru, i když zrovna dělám něco jiného. _______ 
 

c. Když zasednu k počítači, tabletu nebo vezmu do ruky chytrý telefon, zlepší se 
mi nálada.  _______ 
 

d. Někdy brouzdám na internetu, nebo hraju hru, přesto, že mě to vlastně už 
přestalo bavit.  _______ 
 

e. Někdo mi řekl, že bych měl vstát od počítače, ukončit hru nebo odložit telefon. 
Mě to moc naštvalo.  _______ 
 

f. Kvůli internetu, hraní her a podobně nemám čas na kamarády, koníčky nebo 
připravit se do školy.  _______ 
 

g. K počítači sednu jen na chvilku, a nakonec je z toho celé odpoledne. 
 _______ 

9. Informace o dotazované skupině:  

a. Celkový počet dětí:  _______ 
b. Počet chlapců _______ Dívek _______ 
c. Ročník 3 4 5 6 

Adresa školy, kde byl výzkum realizován: 

 

Jméno výzkumníka: 

 

 

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku! Výsledky tohoto výzkumu si budete moci 
prohlédnout na stránce: www. floskuloid.cz 


