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1. Úvod 

    Dnešní svět je přehlcen digitální technologií. Dnešní mládež žije v kyberprostoru, používání 

chytrých telefonů, nebo počítačů se v posledních letech stává častým námětem diskuzí nejen 

v rodinách, ale i u nás, na Přírodní škole. Učitelé rozdávají zápisy a pan ředitel na používání 

chytrých telefonů reagoval vyhláškou. Má práce je zaměřena právě na toto téma, myslím tedy, 

že je dobré tuto situaci odborně zmapovat. 

    Můj nápad na profilovou práci se zrodil na mém prvním úvodním výjezdu. To proto, že jsem 

nastoupil až na začátku tercie. Na úvodním výjezdu mě napadla dvě témata. Jedním z nich 

z nich byla práce v archivu a zpracovávání svědectví jednoho z pamětníků z druhé světové 

války, druhým nápadem bylo dotazníkové šetření, zabývající se mládeží u počítačových 

obrazovek a chytrých telefonů.  

    První možnost byla lákavější a zajímavější, protože téma historie mě zajímá, ale řekl jsem si, 

že se pustím do varianty druhé, abych o této problematice zjistil víc a víc se toho naučil.  První 

variantu si nechám do sexty. Doufám, že mé výstupy budou přínosné, jak pro studenty, tak 

pro jejich rodiče, nebo učitele. Jako jeden z výstupů se totiž chystám vyvěsit velký plakát 

s výsledky mé práce a díky němu se rodiče, studenti či učitelé dozví, jak je na tom Přírodní 

škola v této problematice. 

    Mnozí psychologové tvrdí, že děti by vůbec neměli mít přistup k digitálním technologiím 

(počítač, chytrý telefon, televize tablet). Já s tímto úplně nesouhlasím a myslím, že dítě by 

nemělo být od digitálních technologií úplně odtrženo. Stejně ve škole, nebo na kroužku se 

s touto problematikou setká. Jsou zde jistá rizika jako například roztříštěná pozornost. Těchto 

rizik je mnohem více a já myslím, že dítě by mělo na digitálních technologií strávit čas, který 

předem určí jeho rodiče. Toto je další důvod proč má práce bude prospěšná. 

„Technologie zasahují do naší schopnosti empatie. Mozek se vyvíjí tím, že jej používáme. 

Některá centra se v určitém věku buď vyvinou, anebo se už nikdy nevyvinou.“ 

                                                                                                    Manfred Spitzer, německý psycholog 
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2. Cíle 

    Hlavním cílem mé práce je zmapovat užívání digitálních technologií žáky na Přírodní škole 

formou dotazníkového průzkumu. Výstupem bude kromě této závěrečné zprávy i velký poster, 

který umístím na nástěnku ve škole. Otázky jsem vybíral z dřívějších výzkumů, zaznamenaných 

v odborné literatuře, nebo je psal podle svého osobního zájmu. Některé z výsledků porovnám 

s prací Stanislava Kučery: Závislost na počítačích u adolescentů na SOU Blatná. 
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3. Postup práce 

    Mou práci bych mohl rozdělit do tří částí a to sice přípravnou část, sběr dat a vyhodnocení.  

 

3.1 Přípravná část 

    Mým prvním krokem bylo, vyhledat informace (udělat rešerši), tato první část byla velmi 

časově náročná, povětšinou jsem čerpal z bakalářských prací Karlovy a Masarykovy univerzity. 

Také jsem četl odborné články k tomuto tématu. 

    Na základě formulací ve studovaných zdrojích jsem vytvářel některé grafy. S pomocí těchto 

grafů jsem vytvořil první část dotazníku. Dotazník jsem se rozhodl udělat kroužkovací, to  

znamená, že student má ne výběr dvě až pět možností z, kterých dle vlastního uvážení vyberu 

tu správnou. Ke každé otázce jsem však ještě vytvořil místo, do kterého studenti mohli psát 

upřesnění jejich odpovědi. Dotazník jsem několikrát konzultoval s vedoucím práce. Srovnávací 

práci prováděl Stanislav Kučera, který tou dobou studoval na Západočeské univerzitě v Plzni, 

přesný název jeho práce zní: Závislost na počítačích u adolescentů na SOU Blatná. Jeho vzorek 

studentů SOU Blatná je 159. Hotovou práci odevzdal v roce 2012. 

3.2 Sběr dat 

    Dotazník vyplňovali pouze žáci Přírodní školy a to žáci těchto tříd: prima (10 – 11), sekunda 

(12 – 13), tercie (14 – 15), Lambda (16 – 17). 

    Děti jsem musel seznámit s mou prací a namotivovat je vyplňovat dotazník po pravdě. I přes 

mou snahu mi bylo odevzdáno několik dotazníků, které nebyly použitelné. V dotazníku se u 

některých otázek objevili úplně nepoužitelné informace. Například na otázku: máš vlastní 

počítač? Jeden z respondentů odpověděl takto: „Mám tři monitory, ozařují mě ze všech stran“, 

tento respondent celý dotazník vyplňoval v duchu, že miluje teletabíz. Vyřazoval jsem jen ty 

dotazníky u, kterých bylo jasně vidět, že respondent si z výzkumu udělal legraci. Několik 

respondentů dokonce odevzdalo prázdný dotazník. Tyto nevyplněné dotazníky jsem do 

výzkumu nezahrnul. Toto sabotování mé práce se vyskytlo pouze u studentů starších tříd. 

Dotazník jsem rozdal všem třídám naráz, kromě primy, ta ještě nestudovala, na ranním 

společném shromáždění. Primě jsem ho rozdal hned při příchodu na školu.  Nakonec jsem 

získal padesát sedm vyplněných a použitelných dotazníků. 

3.3 Vyhodnocení 

Následně jsem musel nasbíraná data vyhodnotit. Jelikož studenti vyplňovali dotazníky v ruce, 

musel jsem je přepsat do počítačové formy. K tomuto úkolu jsem si vybral Microsoft Excel 

Starter. V tomto programu jsem vytvořil tabulku, do které jsem nasbíraná data přepisoval. 

Toto práce byla velmi zdlouhavá, únavná a vyčerpávající. Nakonec jsem všechny dotazníky 

přepsal do velmi přehledně tabulky, která mi výrazně zjednodušila a ušetřila čas, při dalších 

krocích u vyhodnocování práce. Tento bod byl velmi důležitý a nezbytný. 

    Dalším krokem bylo vytvořit v tabulce další listy, do kterých jsem kopíroval jednotlivé 
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otázky. Ty jsem počítal a následně vytvářel grafy jednotlivých otázek. Pokud byla otázka 

srovnávací musel jsem do tohoto dokumentu zkopírovat a upravit graf, který příslušel této 

otázce, myslí se tím graf z jiné závěrečné práce. 

  



5 
 

4. Tvorba dotazníku 
    Tvorba dotazníku byla nejtěžší a nejdůležitější část práce, bez dotazníku bych v práci 

nemohl dál pokračovat. Dotazník jsem tvořil v programu Microsoft Word Starter. Dotazník 

jsem musel sestavit a napsat tak, aby se rychle vyplňoval, zároveň, aby respondent měl 

prostor se rozepsat a já získal potřebné informace. Proto jsem zvolil takový to kompromis:  

 

2. Máš vlastní počítač/notebook? 
       MÁM SVŮJ VLASTNÍ   –    NAŠE RODINA MÁ SPOLEČNÝ POČÍTAČ  – 
       NAŠE RODINA NEMÁ POČÍTAČ  

Komentář:……………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

Obrázek č. 1 – Příklad otázky v dotazníku (v příloze si  můžete prohlédnout hotový dotazník) 

 

    Respondent může klasicky označit jednu z možností a potom napsat nějaký svůj doplněk, 

nebo poznatek k dané otázce. Toto doplnění k otázkám se mi velmi osvědčilo. Respondenti 

zde psali velmi zajímavé věci, které bych normálním dotazníkem nikdy nezjistil. 

    Dotazník jsem dále musel formulovat tak, aby respondent odpovídal co možná nejvíce podle 

pravdy. I přes tyto opatření se mi dostalo několik nepoužitelných dotazníků.  

    Nejdříve jsem musel přepsat otázky z vybraných odborných prací, to proto, že některé 

otázky srovnávám s pracemi jiných studentů. Poté napsat otázky na které jsem neměl 

srovnání. Tyto otázky jsem mohl formulovat tak, jak jsem potřeboval. Do této části dotazníku 

jsem tudíž mohl napsat vše, co mě zajímalo a zároveň bylo přínosné. Než se dotazník dostal 

do této fáze, proběhlo mnoho úprav a konzultací s vedoucím práce. I přesto jsem po odevzdání 

dotazníků zjistil, že ještě drobné chyby měl, tyto chyby jsem upravil a zbylé poslední třídě 

(primě) jsem rozdal již opravený dotazník. Nebyly to však radikální změny. Byly to spíše 

překlepy. Tyto chyby totiž respondenti s radostí opravovali. 

    Jak už jsem zmínil tento dotazník je tedy kroužkovací jeho velkou výhodou je, že může být 

vyplněn velmi rychle. Já jsem ho, ale upravil a pod každou otázku jsem umožnil respondentovi 

napsat svůj názor. Toto vylepšení se mi velice osvědčilo a mohu ho doporučit všem, kteří 

vytváří podobný dotazník. 
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5. Výstupy 

    V této kapitole se dočtete o jednotlivých otázkách. Ty jsem zde podrobně rozepsal. Je zde 

co mne překvapilo, co jsem tušil.  

5.1 Máš vlastní smartphone/chytrý telefon (chytrý telefon je ten, který využívá pokročilý 

mobilní operační systém a aplikační rozhraní, jež umožní instalaci nebo úpravy programů)? 

Pokud je tvoje odpověď ANO, tak od kolika let? 

    V této první otázce jsem zjišťoval hned dvě věci, otázka měla totiž dvě části. Ta první byla 

kroužkovací a tak se mi nemohlo, dostal jiné odpovědi, než jakou jsem dal na výběr. Jelikož se 

zde ptám na to, jestli má chytrý telefon tak byly odpovědi ano, nebo ne. U druhé to bylo již 

zajímavější, ptal jsem zde na to, od kolika let mají chytrý telefon, tedy pokud ho samozřejmě 

mají. 

    U první části otázky jsem předpokládal, že výzkum vyjde velmi jednoznačně a to tak, že 

většina studentů bude mít vlastní chytrý telefon. Tudíž mě překvapilo, že skoro jedna čtvrtina 

studentů Přírodní školy nemá vlastní chytrý telefon. Stále jsou tu, ale tři čtvrtiny studentů, 

kteří mají vlastní chytrý telefon. Také mě zarazilo, že graf bez třídy ksí vycházel skoro stejně. 

To znamená, že děti ve věku dvanácti a třinácti let, už mají také vlastní chytrý telefon. Zároveň 

je to, ale pozitivní výsledek. Myslím, že kdybych dotazník rozdal na jakékoliv základní škole 

v Praze, dostala by se mi jednoznačná a stoprocentní odpověď, že všichni samozřejmě mají 

chytrý telefon. Jelikož jsem respondentům nedal možnost tuto otázku komentovat, nikdo ji 

nekomentoval.   

 

 

Graf č. 1 – Máš vlastní chytrý telefon? (n=57) 

 

 

ano

ne
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    Druhá část otázky byla zajímavější. Zajímal jsem se v ní, od kolika let mají vlastní chytrý 

telefon. Dozvěděl jsem se velkou škálu odpovědí od třech roků, toto považuji za nepoužitelný 

údaj, avšak do grafu jsem ho přeci jenom zahrnul, do patnácti let. Graf je tudíž v tomto případě 

nejvíc členitý. Nejvíc je však uveden údaj deset let.  To znamená, že většina studentů Přírodní 

školy dostala vlastní chytrý telefon již ve čtvrté třídě.   

 

Graf č. 2 – Od kolika let máš vlastní chytrý telefon? (n=57) 

 

 

5. 2 Máš vlastní počítač/notebook? 

    U této otázky byly tři kroužkovací možnosti. Respondenti označili první, nebo druhou 

možnost, mám svůj vlastní, nebo naše rodina má společný počítač. Žádný respondent 

neoznačil možnost poslední, naše rodina nemá počítač.  

    První možnost, mám svůj vlastní počítač, označilo nejvíce respondentů, celkem třicet pět. 

Z toho tedy vyplývá, že většina studentů Přírodní školy má svůj vlastní počítač. Tuto možnost 

však označovali spíše vyšší třídy, tzn. tercie a výš. U těchto věkových skupin je téměř 

samozřejmostí mít svůj vlastní počítač. Potřebují ho hlavně k práci do školy, toto jsem 

usoudil z toho, co respondenti psali do komentářů. Nejhojnějším komentářem bylo právě to, 

že ho potřebují na práci do školy. Dále se zde objevovalo například, že v jejich rodině dostane 

počítač každý až v patnácti, nebo že mají sice svůj vlastní, ale zděděný po otci či matce. 

Hodně respondentů má počítač společný se sourozencem. Kdybych se ptal pouze této 

věkové skupiny, vyšlo by mi téměř jednohlasně, že mají svůj vlastní počítač.  

    Druhá možnost (naše rodina má společný počítač), díky nižší věkové skupině (sekunda a 

prima), konkurovalo možnosti první. Tuto možnost totiž označilo dvacet jedna respondentů, 

jak už jsem zmínil spíše nižší věkové skupiny. Tato věková skupina ještě nepotřebuje počítač 

tak často jako skupina první, rodiče mají tedy kapacitu půjčovat svým potomkům počítač. Do 

komentářů respondenti co označili druhou možnost psali, že si půjčují počítač rodičů (spíše 

ten matky), opakovalo se, že mají společný se sourozencem, nebo že mají svůj vlastní, ale 

3 roky

6 let

8 let

9 let

10 let

11 let

12 let

13 let

14 let

15 let
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stejně ho nepoužívají, protože ho nepotřebují.  

    Předpokládal jsem, že poslední možnost nikdo nevybere, to se mi také potvrdilo. Vyšlo 

tedy, že v této době většina rodin má minimálně jeden počítač. Závěrem této otázky je, že 

většina studentů Přírodní školy má vlastní počítač, nebo mají v rodině společný počítač. 

 

Graf č. 3 – Máš vlastní počítač? (n=57) 

 

5. 3 Jak dlouho trávíš denně na počítači/smartphonu? 

    U této otázky bylo na výběr z pěti možností. Mým předpokladem bylo, že nejčastější bude 

druhá možnost, toto se mi také potvrdilo jenom z poloviny, protože stejné procento 

respondentů označilo i možnost první. Druhá možnost je takové mezi není to ani moc ani málo 

a proto si myslím, že právě tuto možnost vybralo nejvíce respondentů. Na druhou stranu jsem 

nečekal tak malé číslo u poslední možnosti, 5 a víc.  

    Tato otázka vyšla myslím hodně pozitivně, zarazilo mne, že žádný respondent neoznačil 

možnost čtvrtou, čtyři hodiny.  

    V komentářích jsem se dozvěděl samé zajímavé věci. Několikrát se zde objevilo, že na 

počítači jsou spíše v noci, něž přes den. Rodiče respondentům počítač zakazují a ti pak po 

nocích tajně počítač používají. Ráno jsou pak nevyspalý. Překvapil obzvlášť tento komentář:  

„jak kdy, někdy třeba 14 dní vůbec a někdy víc“. Tento respondent označil první možnost. Mezi 

respondenty se našli,  výjimky které vůbec čas na počítači netrávil, nebylo jich však moc.  Velmi 

častým komentářem také bylo, že je to velmi různé. Respondenti psali, že někdy více a někdy 

méně podle situace. To chápu, já osobně také někdy počítač vůbec nezapnu, jindy ho mám 

zapnutý poměrně dlouho. 

    Závěrem je, že studenti Přírodní školy moc času na počítači netráví avšak, přeci jenom je zde 

pár studentů, kteří jsou na počítači velmi často. 

Mám svůj vlastní

Naše rodina má společný

Naše rodina nemá
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Graf č. 4 – Jak dlouho denně trávíš na počítači? (n=57) 

 

 

5. 4 Čemu se na počítači nejvíc věnuješ? 

    U této otázky byly na výběr tři možnosti a to: Internet. Sociální sítě a Počítačové hry. 

Nejčastější odpovědí byl jednoznačně internet. A to proto, že pod internet spadal například i 

youtube. Tato otázka byla srovnávací a tudíž jsem nemohl tuto variantu zahrnout do výzkumu. 

Tento závěr mě nepřekvapil, avšak myslel jsem, že to bude větší procento. V mém výzkumu to 

bylo i jednoznačně víc než ve studii ze, které jsem čerpal. To přikládám tomu, že věková 

kategorie na, kterou jsem to zahrnul. Již nehraje počítačové hry. O tom však víc u otázky, která 

se tím zabývá.  

    Čekal jsem, že sociální sítě budou mnohem víc zastoupeny na úkor počítačových her. Tak 

jako to bylo ve studii, ze které jsem čerpal. V ní byly vyrovnány sociální sítě a internet u mne 

sociální sítě a počítačově hry. Tento závěr je velmi zvláštní a překvapil mne. Myslím, že tak 

malé procento mají, protože respondenti užívají spíše chytrého telefonu k sociálním sítím. 

    Počítačové hry ve srovnávací studii byly zastoupeny skoro jako u mne. I přesto se grafy liší. 

V konkrétní otázce kde  se ptám na počítačové hry je zase něco trochu jiného. 

    V komentářích respondenti hodně zmiňovali youtube, tuto možnost jsem sem nezařadil, 

jelikož tato otázka je srovnávací.  

    Závěr je, že studenti Přírodní školy tráví nejvíc času na internetu, až poté na sociálních sítích 

a počítačových hrách. 

 

1 hodinu

2 hodiny

3 hodiny

4 hodin

5 hodin
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Graf č. 5 – Čemu se na počítači nejvíc věnuješ? (Můj graf) (n=57) 

 

Graf č. 6 – Čemu se na počítači nejvíc věnuješ? (Srovnávací graf) (n=159) 

 

 

5. 5 Jestliže hraješ počítačové hry, utrácíš v nich reálné peníze? 

     Touto otázkou jsem zjistil hned tři údaje, za prvé jestli hrají počítačové hry, za druhé jestli 

v nich utrácí reálné peníze a za třetí pokud ano kolik utrácí. Odpovědi na tuto otázku mně 

velice zajímali.  

    U první části otázky: hraješ počítačové hry, se respondenti rozdělili na dva tábory. Jedni 

zastávali hraní počítačových her a druzí ti co nepsali ne pak se tvrzení ještě velmi zdůrazňovali 

v komentářích. Očekával jsem, že moc respondentů peníze, nebude utrácet. Z grafu můžeme 

vyčíst, že většina studentů Přírodní školy nehraje počítačové hry, to mě nepřekvapilo. Ovšem 

deset respondentů přeci jenom označilo možnost druhou a to hraji počítačové hry. Z těchto 

deseti respondentů pouze šest napsalo kolik utrácejí. Zde jsem čekal odpovědi do tisícikoruny 

Pc hry

Internet

Sociální sítě

Internet

Sociální sítě

Pc hry
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ročně. Bohužel z těchto šesti dat jsem vybral pouze tři, kteří mi přišli použitelné u ostatních tři 

respondenti psali vesmírné sumy. To mě trochu naštvalo, že si z toho respondenti udělali 

srandu. Pod grafem se můžete podívat na tabulku, v ní jsem žlutě označil sumy, které mi přišli 

nemožné. 

   V komentářích zdůrazňovali, že nehrají počítačové hry, ani je nenapadne hrát počítačové 

hry, v životě by nehráli počítačové hry. A však našli se zde i komentáře, které měli smysl a 

pocházeli od respondentů, kteří zaškrtli, že hrají počítačově hry. Jako například: „Na nákup her 

a doplňků do her“, tento respondent napsal, že utrácí dvě stě korun. 

    Závěrem je, že studenti Přírodní školy nehrají počítačové hry. Pokud je hrají, moc peněz 

v nich neutrácí.  

 

 

Graf č. 7 – Hraješ počítačové hry? (n=57) 

 

 

Respondent Kolik utrácí.  

1 0, 5 euro 

2 500 Kč 

3 10 000 Kč 

4 32 165 Kč 

5 23 000 Kč 

6 200 Kč 

Tabulka č. 1 – Kolik utrácíš ve hrách reálných peněz? 

 

 

Ano

Ne
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5. 6 Hádáš se kvůli počítači s rodiči? 

    U této otázky jsem zjišťoval, zda se respondenti hádají se svými rodiči kvůli počítači. Je to 

další srovnávací otázka. Respondenti měli na výběr ze tří možností: vůbec ne, občas, často.   

    Většina respondentů v mém výzkumu se vůbec nehádá, to platí i pro srovnávací studii. Zde 

se to tedy shodlo. Ve srovnávací studii však je toto procento menší na úkor hádám se často. 

Druhá možnost hádám se občas, byla se srovnávací studií úplně vyrovnaná. Největší rozdíl byl 

u možnosti třetí: hádám se často, u mne to bylo velmi malé procento, přesněni pouze jeden 

respondent, tomuto respondentovi se budu věnovat ještě v komentářích, ve srovnávací studii 

troch větší. Myslím, že tento rozdíl je jen proto, že srovnávací studie měla o něco větší vzorek 

respondentů.  

    V komentářích jsem se dočetl spoustu zajímavých věcí. Výše se zmiňuji o tom, že jednomu 

z respondentů se zde budu věnovat. U tohoto respondenta pochybuji, jestli vůbec jeho 

odpověď je použitelná, zde si můžete přečíst jeho komentář k této otázce: „Pokaždé když 

začnu strkat nevhodné věci do homiovyputu, rodiče ne mě začnou řvát, nevím proč“, netuším 

co je to homiovuput. Google tuto věc nezdá, tento respondent si z této otázky v komentářích 

udělal legraci. Dále se v komentářích zmiňovali o tom, že není proč se hádat, nebo že se hádají, 

ale jen velmi výjimečně. Překvapil mne tento komentář: „prakticky vůbec a když tak se nejedná 

o to co na něm dělám, spíš o to jestli je nabytý nebo jestli není upatlaný“, tento respondent 

označil, že se hádá občas. 

 

Graf č. 8 – Hádáš se kvůli počítači s rodiči? (Můj graf) (n=57) 

Vůbec ne

Občas

Často
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Graf č. 9 – Hádáš se kvůli počítači s rodiči? (Srovnávací graf) (n=159) 

 

5. 7 Stresuje tě, když nemáš počítač/s7martphon? 

    Ta otázka jako předešlá je také srovnávací. Byli zde zase tři možnosti na výběr: Vůbec ne, 

trochu mi to vadí a nevadí mi to.  

    V mém výzkumu se většině respondentů to nevadí, to platí i pro srovnávací studii. To jsem 

předpokládal zajímavá je, že mé procento je větší. Ve srovnávací studii to trochu vadí mnohem 

více respondentům, než v mém výzkumu. Ve srovnávací studii si tato druhá možnost vzala 

procenta hlavně od, vadí mi to až v druhé řadě od vůbec ne. Procento vadí mi to je ve 

srovnávací studii mnohem menší než u mne. To mne zarazilo, protože to znamená, že 

studentům Přírodní školy vadí, když u sebe nemají chytrý telefon.  

    V komentářích respondenti psali, že jim to trochu vadí, protože kdyby se něco stalo, 

nemohou zavolat rodičům. Jeden demonstrativní komentář: „vadí mi když nemam telefon, 

protože mám strach, že kdyby se něco stalo nemohu  zavolat“. Objevovali se zde i komentáře, 

typu: „je příjemné ho nemít“.  

 

 

Vůbec ne

Občas

Často
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Graf č. 10 – Stresuje tě, když nemáš počítač? (Můj graf) (n=57) 

 

Graf č. 11 – Stresuje tě, když nemáš počítač? (Srovnávací graf) (n=159) 

 

5. 8 Limitují rodiče tvůj čas na počítači? Pod otázku rozepiš jakým způsobem.  

    Když jsem byl menší, mohl jsem jít hrát hry na počítač/tablet jednou denně a to na půl 

hodiny. Většinou jsem však neměl v pořádku školní věci, nebo jsem neměl uklizeno v pokoji a 

tak jsem nemohl ani tu půl hodinu. Tehdy mě to štvalo, ale teď jsem za to rád. Tehdy mě 

hrozně zajímalo, jak jsou na tom spolužáci. Všichni říkali, že hrají, jak se jim zachce. Vždy když 

jsem to řekl mamce říkala, že Nicolas (můj spolužák) to má stejně.  

    Teď konečně mohu zjistit jak to všechno je prostřednictvím této srovnávací otázky. 

Respondenti měli na výběr z ano a ne, více mě však zajímalo, co napíší do komentáře. V mém 

výzkumu to bylo skoro půl na půl, avšak odpověď ne převládala. To jsem předpokládal a 

potvrdili se mi zkušenosti z dětství. Ve srovnávací studii to dopadlo úplně jinak. Také 

Vůbec ne

Trochu

Vadí mi to

Vůbec ne

Trochu

Vadí mi to
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převládalo ne, avšak odpovědí ano bylo trochu víc nad polovinu jedné čtvrtiny. Takže rozdíl 

byl obrovský.  

    V komentářích respondenti psali, například to, že rodiče nemají důvod je limitovat. Spoustu 

respondentů napsalo, jak jejich rodiče jejich čas na počítači limitují. Dozvěděl jsem se tedy, že 

ho musí vypnout hodinu před spaním, nebo že s povolením může hrát sedmdesát minut. Také 

jsem se dozvěděl, že jenom upozorňují, když je tam respondent dlouho. Jeden respondent 

napsal, že teď už ho nekontrolují, ale když byl menší prý ho kontrolovali, bohužel nenapsal jak. 

Nejvíc mě však pobavil tento komentář: „hodina je pro mne moc. Ve dne se na mobil nedívám, 

jen když potřebuji zavolat nebo odeslat zprávu. V noci jsem na něm tajně třeba hodinu a půl“. 

 

Graf č. 12 – Limitují rodiče tvůj čas strávený na počítači? (Můj graf) (n=57) 

 

Graf č. 13 – Limitují rodiče tvůj čas strávený na počítači? (Srovnávací graf) (n=159) 

 

5. 9 Vlastními slovy (nebo kresbou) vystihni svůj vztah k počítači a chytrému telefonu (co pro 

tebe znamená)? 

Ano

Ne

Ano

Ne
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    Respondenti tu zmiňovali spoustu různých věcí a někteří se zde opravdu rozepsali. Za což 

jim určitě děkuji. Hodně se zde objevovalo, že ho mají rádi, ale že se bez něj obejdou. Také 

psali, že jim slouží k poslechu hudby, nebo k sledování filmů či seriálů. Nejvíce však zmiňovali, 

že jim slouží jako nástroj k zrychlení práce. Psali také, že se bez něj obejdou. Níže jsem Vám 

vypsal nejlepší z těchto komentářů. U této otázky se mi dostalo spoustu pěkných kreseb, ty 

nejhezčí z nich jsem umístil do příloh. 

„Počítač pro mne skoro nic neznamená. Lepší jsou knihy a kamarádi. Mobil by mi nechyběl, ale 

potřebuji ho ne volání.“ 

„Můj vztah k počítači je jako k mým přátelům obejdu se bez nich.“ 

„Přístroj, který ulehčuje a zrychluje práci.“ 

„Vždycky, když u sebe nemám telefon tak cítím takovou prázdnotu. Když ho, ale nemám dva 

týdny tak se cítím volná (dobře). Bez telefonu se bojím, protože, kdyby mi někdo zavolal (něco 

hodně důležitého), tak ho u sebe nemám a jsem aut. I love him. I love him.“ 

„K počítači usedám jen kvůli referátu a k mobilu jen když se nudím nebo musím zavolat.“ 

„Docela užitečná věc“ 



 
 

6. Komentář autora k výsledkům výzkumu 

    Mé výsledky byly možná pozitivní a v dotaznících jsem se často setkával s odpověďmi typu: 

Nehraji počítačové hry, nikdy bych nehrál žádné hry, nestresuje mne to, nehádám se, umím si 

to hlídat sama a tak dále. Realita ve škole mě osobně přijde úplně jiná.  

    Výsledky mé práce vyšli velmi pozitivně, což je samozřejmě skvělé a já bych byl hrozně rád, 

kdybych ve škole potkával to samé. Přijde mi, že vedení školy, právě s touto problematikou 

hodně bojuje. Tato problematika se poměrně často probírá na společném shromáždění. 

Ředitel školy vydal již dvě vyhlášky o používání elektronických zařízeních ve škole. Studenti 

však stále hledají chvilky, kdy mohou zkontrolovat svůj telefon, nebo otevřít svůj počítač. Za 

začátku studenti nebrali vyhlášku moc vážně, naštěstí postupem času se jistá změna odehrála.  

    Po druhé vyhlášce, ve které bylo napsáno i to, že učitel může kdykoliv během vyučování 

sebrat studentovi telefon a umístit ha do vypůjčeného trezoru, se to přeci jenom změnilo. Když 

si student potřebuje zavolat rodičům, nebo kamkoliv jinam je mu to povoleno na speciálním 

telefonu ve sborovně školy. Když si bude potřebovat něco najít je mu přístupný studentský 

počítač, nebo počítač pana ředitele. V těchto věcech si myslím, že škola i ředitel jsou velmi 

přístupní a chápou potřeby studentů. 

    A proto si myslím, že vedení školy zakročilo v té to problematice dobře. Vše co by si 

potřeboval student zjistit si může zjistit. V globálu to zafungovalo, avšak najde se pár jedinců, 

kteří hrají i o hodinách, ale s tím se asi nedá nic dělat. 

  



 
 

7. Závěr 

    Cíl mé práce, tedy provést dotazníkový průzkum užívání digitálních technologií studentů 

Přírodní školy a srovnat výsledky s jiným výzkumem, se mi podařilo splnit. Druhý cíl – vytvořil 

plakát na tuto problematiku jsem taká splnit a hotový plakát si můžete prohlédnout na konci 

příloh. 

    Při vyhodnocování dotazníků mě překvapil fakt, že pouze 24 % studentů Přírodní školy nemá 

vlastní chytrý telefon (nejčastěji ho dostávají v deseti letech). Tento fakt však vyrovnává fakt 

toho, že 62 % studentů Přírodní školy má vlastní počítač. Zbylých 38 % má počítač společný 

s některým členem rodiny. V této otázce měli respondenti na výběr na výběr ze třech 

možností, poslední možnost: naše rodina nemá počítač, nevybral ani jediný respondent. U 

další otázky jsem zjistil, že 36 % studentů Přírodní školy tráví na počítači dvě hodiny. Pouze 5  

% tráví na počítači pět hodin denně. Nejvíce studentů Přírodní školy a to 45 % tráví svůj volný 

čas na internetu. 82 % neutrácí ve hrách žádné reálné peníze. To proto, že obecně studenti 

Přírodní školy nehrají počítačové hry. Se svými rodiči se vůbec nehádá 67 % studentů Přírodní 

školy. Toto číslo Vás možná překvapí, ale 73 % studentů Přírodní školy se kvůli této 

problematice vůbec nehádá s rodiči. V poslední otázce jsem se ptal na to, jestli jejich rodiče je 

nějak limitují v čase stráveném na počítači, z této otázky vyplynulo, že 87 % studentů Přírodní 

školy není nijak limitováno. 

    Z mého výzkumu tedy vyplývá, že studenti Přírodní školy se nijak zvláštně neliší od 

srovnávacího vzorku. Jsou zde však otázky, které mě při vyhodnocování zarazily. Obecně 

studenti Přírodní školy netráví moc času na počítači, pokud ho zde tráví, tak hlavně na 

internetu. Dále studenti nehrají počítačové hry a nedostávají se do zbytečných konfliktů 

s rodiči. Data z mých výzkumů může využít pedagogický sbor či vedení školy pro další 

rozhodování ohledně úpravy používání telefonů a technologií ve škole. 
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9. Přílohy 

Dotazník k profilové práci na téma  

Mládež u počítačových obrazovek a chytrých telefonů 

Prosím o vyplnění dotazníku. 
Dotazník je anonymní, prosím vyplň podle skutečnosti. Pokud v nabídce 
nenacházíš odpověď, která vystihuje tvojí situaci, můžeš doplnit vlastním komentářem pod 
otázku.  
Pod otázku také můžeš rozvést svou odpověď.  
Svou odpověď zakroužkuj. 

1. Máš vlastní smartfon/chytrý telefon (chytrý telefon je ten, který využívá pokročilý 
mobilní operační systém a aplikační rozhraní, jež umožní instalaci nebo úpravy 
programů) ? 
           ANO      –      NE 
Pokud je tvoje odpověď ANO, tak od kolika let: ……………….. 

2. Máš vlastní počítač/notebook? 
       MÁM SVŮJ VLASTNÍ   –    NAŠE RODINA MÁ SPOLEČNÝ POČÍTAČ  – 
       NAŠE RODINA NEMÁ POČÍTAČ  

Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

3. Jak dlouho trávíš denně na počítači/smartphonu? 
       1 hodinu   –    2 hodiny  –     3 hodiny   –     4 hodiny     –   5 hodin a více 

Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

4. Čemu se na počítači nejvíc věnuješ? 
       PC HRY     –        INTERNET     –      SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

5. Jestliže hraješ počítačové hry, utrácíš v nich reálné peníze? 
       ANO   –   NE  
Pokud je tvá odpověď ANO, jakou částku utratíš za rok:………………………….. 

Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

 



 
 

 

6. Hádáš se kvůli počítači s rodiči? 
       VŮBEC NE – OBČAS – ČASTO  

Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

7. Stresuje tě, když nemáš počítač/smartphon? 
        VŮBEC NE   –  JSEM TROCHU VE STRESU  –  OPRAVDU MI TO VADÍ 
 
Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

8. Limitují rodiče tvůj čas na počítači? Pod otázku rozepiš jakým způsobem. 
        ANO – NE  

Komentář:……………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

9. Vlastními slovy (nebo kresbou) vystihni svůj vztah k počítači a chytrému telefonu (co 
pro tebe znamená)? 

 

 

Obrázek č. 2 – Můj dotazník na výzkum 

  



 
 

Nyní budou následovat obrázky, které studenti Přírodní školy kreslili k poslední otázce.  

 

Obrázek č. 3 (Obrázek studenta tercie) 

 

 

Obrázek č. 4(Obrázek studenta tercie ) 

 



 
 

 

Obrázek č. 5(Obrázek studenta primy) 

 

 

Obrázek č. 6(Obrázek studenta primy) 

 



 
 

 

Obrázek č. 7 (Obrázek studenta sekundy) 

 



 
 

 

Obrázek č. 8 – Můj plakát 

 


