
BEZPEČNÁ ŠKOLA

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A JÁ

PODROBNÉ VYHODNOCENÍ



DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ŠKOLY

• dotazník týkající se využívání digitálních technologií a bezpečnosti pohybu na 

internetu jsme rozeslali prostřednictvím Bakalářů všem dětem (kopie zprávy byla 

odeslána i rodičům)

• rodiče dětí z 1. stupně jsme ve zprávě poprosili o pomoc při vyplňování

• z celkového počtu 112 žáků naší základní školy zaslalo vyplněný dotazník celkem 31 

žáků, tedy 27,7 %

• výsledky jednotlivých otázek jsou rozebrány na následujících snímcích, u jednotlivých 

grafů je uvedena možnost odpovědi spolu s počtem hlasů pro danou možnost

• koláčové grafy zobrazují výsledky otázek s pouze jednou možností odpovědi, 

sloupcové potom otázky, kde bylo možné vybrat více odpovědí, případně přidat 

další (označena jako jiné), poslední dvě otázky byly otevřené



OTÁZKA Č. 1: DO KTERÉ TŘÍDY CHODÍŠ?

• procento zaslaných odpovědí v rámci tříd bylo 

nejvyšší u 8. třídy, kdy jsme získali odpovědi  

od dvou třetin žáků, tedy 66,7 % a u 7. třídy, 

kdy se průzkumu zúčastnilo 44,4 % žáků

• naopak jsme nezaznamenali žádnou odpověď 

od žáků z 1. třídy   
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OTÁZKA Č. 2: JAKÁ ZAŘÍZENÍ MÁŠ K DISPOZICI?
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OTÁZKA Č. 3: KOLIK ČASU DENNĚ STRÁVÍŠ VE 
VŠEDNÍ DEN NA MOBILU, TABLETU A POČÍTAČI?

• odpověď 4 – 5 hodin a více než 5 hodin 

označili pouze žáci z 2. stupně

• u odpovědi 0 – 1 hodina a 1 – 2 hodiny 

naopak převažovali žáci z 1. stupně
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OTÁZKA Č. 4: KOLIK ČASU DENNĚ STRÁVÍŠ O 
VÍKENDU NA MOBILU, TABLETU A POČÍTAČI?

• na rozdíl od předchozí otázky nám odpovědi 

ukázaly, že žáci tráví buď stejně nebo více 

času na mobilu, tabletu nebo počítači o 

víkendu než ve všední den, pouze jeden žák 

tráví o víkendu o 1 hodinu méně na uvedených 

zařízeních než o víkendu

• rozdíly byly ve většině případů o 1 hodinu, 

pouze jeden respondent, který v minulé otázce 

odpověděl 1 – 2 hodiny, uvedl, že o víkendu 

se jedná o více než 5 hodin
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OTÁZKA Č. 5: KONTROLUJÍ RODIČE, KOLIK ČASU 
TRÁVÍŠ NA MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI?

• z průzkumu vyplynulo, že rodiče často 

kontrolují děti z 1. stupně, naopak odpověď 

nikdy uvedli pouze žáci z 2. stupně, a to 

především z 8. a 9. třídy

často; 5

někdy; 11

občas; 7

nikdy; 8



OTÁZKA Č. 6: KONTROLUJÍ RODIČE, CO NA 
MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI DĚLÁŠ?

• odpovědi na tuto otázku korespondují s 

odpověďmi na otázku minulou s tím rozdílem, 

že se zvýšilo procento těch, u kterých rodiče 

nekontrolují náplň využívání digitálních 

technologií

většinou 
ano; 6

někdy ano; 
5

málokdy; 8

nekontrolují 
mě; 12



OTÁZKA Č. 7: VÍŠ, CO JE TO FAMILY LINK?
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OTÁZKA Č. 8: JAK TRÁVÍŠ ČAS NA MOBILU, 
TABLETU NEBO POČÍTAČI?

• možnost „prohlížím si sociální sítě“ uvedli pouze žáci z 2. stupně
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OTÁZKA Č. 9: POVÍDAJÍ SI S TEBOU RODIČE O 
BEZPEČNOSTI A RIZICÍCH POUŽÍVÁNÍ INTERNETU A 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

• dle odpovědí si většina rodičů se svými 

dětmi alespoň někdy promluvila o 

nebezpečí internetu

• zaznamenali jsme pouze tři odpovědi, 

že si rodiče s dětmi na toto téma 

nepovídají, přičemž dvěma žákům z 2. 

stupně je to jedno, žák z 2. třídy by byl 

rád, kdyby se tomuto tématu rodiče 

věnovali

ano, 
pravidelně; 

2

párkrát 
jsme se o 

tom bavili; 
26

nepovídají, 
ale byl/a 

bych rád/a, 
kdybychom 

si o tom 
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1
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OTÁZKA Č. 10: NA KTERÝCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
MÁŠ ZALOŽENÝ PROFIL, KTERÝ POUŽÍVÁŠ?

• možnost „nemám profil na žádné sociální síti“ uvedli pouze žáci z 2. a 3. třídy, 

• profil na Instagramu, Facebooku a Tik Toku mají založený většinou žáci z         

2. stupně, jeden žák 2. třídy uvedl, že má profil na Facebooku 
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OTÁZKA Č. 11: JAK MÁŠ NASTAVENÉ SOUKROMÍ U 
SVÝCH AKTIVNÍCH ÚČTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH? POKUD 
NEVÍŠ, PODÍVEJ SE.

• většina žáků, kteří mají profily na sociálních 

sítích má všechny, nebo alespoň některé, 

profily soukromé

• veřejné profily uvedli žáci z 6. a 9. třídy

všechny 
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některé 
profily mám 

veřejné, 
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OTÁZKA Č. 12: PROČ JSOU TVÉ PROFILY VEŘEJNÉ?

• v odpovědích byla ještě jedna možnost, a to 

„omylem, myslel/a jsem si, že mám jinak 

nastavené soukromí“, tuto odpověď však nikdo 

neoznačil

• dva žáci, kteří uvedli, že je nastavení soukromí 

nezajímá odpověděli v otázce č. 9, že si s nimi 

rodiče nepovídají o nebezpečích internetu a je 

jim to jedno

• ostatní žáci s veřejnými profily uvedli, že se o 

nebezpečí s rodiči alespoň někdy bavili

chci to tak 
mít, je to 
záměr; 5
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mě to; 4

nemám 
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OTÁZKA Č. 13: PTAJÍ SE TĚ RODIČE, ZDA SMÍ SDÍLET 
TVOJE FOTKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?

• žáci, kteří uvedli, že by byli rádi, kdyby se 

jejich rodiče zeptali, zda smí sdílet jejich 

fotografie na sociálních sítích jsou především z 

2. stupně, jeden žák, který takto odpověděl, 

je ze 3. třídy
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OTÁZKA Č. 14: JAKÁ MOHOU BÝT RIZIKA 
POUŽÍVÁNÍ INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

• u této otázky žáci sami vymýšleli možné odpovědi

• dva žáci, kteří odpověděli „nevím“, byli z 2. třídy, jeden žák byl ze 7. třídy 
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OTÁZKA Č. 15: JAK JINAK JE MOŽNÉ TRÁVIT ČAS, 
NEŽ BÝT NA MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI?

• u této otázky žáci sami vymýšleli možné 

odpovědi

• odpověď „nevím“ napsal žák 8. třídy

• odpověď „číst si“ uvedli žáci 1. i 2. 

stupně

• odpověď „učit se“ napsali žáci 2. stupně
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DOTAZNÍK PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

• dotazník týkající se využívání digitálních technologií a bezpečnosti pohybu na 

internetu jsme rozeslali prostřednictvím Bakalářů všem rodičům

• vyplněný dotazník odeslalo celkem 22 rodičů

• výsledky jednotlivých otázek jsou rozebrány na následujících snímcích, u 

jednotlivých grafů je uvedena možnost odpovědi spolu s počtem hlasů pro 

danou možnost

• koláčové grafy zobrazují výsledky otázek s pouze jednou možností odpovědi, 

sloupcové potom otázky, kde bylo možné vybrat více odpovědí, případně 

přidat další 



OTÁZKA Č. 1: DO KTERÉ TŘÍDY CHODÍ VAŠE 
DÍTĚ/DĚTI?

• tuto otázku jsme položili z důvodu návaznosti na další otázky
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OTÁZKA Č. 2: KOLIK ČASU DENNĚ STRÁVÍTE VE 
VŠEDNÍ DEN NA MOBILU, TABLETU A POČÍTAČI?
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OTÁZKA Č. 3: KOLIK ČASU DENNĚ STRÁVÍTE O 
VÍKENDU NA MOBILU, TABLETU A POČÍTAČI?

• na rozdíl od předchozí otázky nám 

odpovědi ukázaly, že rodiče tráví buď 

stejně nebo méně času na mobilu, tabletu 

nebo počítači o víkendu než ve všední den, 

pouze jeden dva rodiče uvedli opak

• jeden z rodičů žáka z 5. třídy uvedl, že ve 

všední den tráví s digitálními 

technologiemi 1 – 2 hodiny, o víkendu je 

to ale více než 5 hodin
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OTÁZKA Č. 4: KONTROLUJETE, KOLIK ČASU TRÁVÍ 
VAŠE DÍTĚ/DĚTI NA MOBILU, TABLETU A POČÍTAČI?

• v nabídce byla také možnost „nikdy“ 

a moje dítě/děti nemá/nemají 

možnost tato zařízení využívat“, tyto 

odpovědi ale neoznačil žádný z 

respondentů

• jeden z rodičů, kteří uvedli, že 

kontrolují jen starší dítě, má starší dítě 

v 5. třídě, další dva rodiče uvedli 

pouze jedno dítě

často; 12

někdy; 4

občas; 3

u mladších 
dětí/dítěte ano, u 
starších/staršího 

ne; 3



OTÁZKA Č. 5: KONTROLUJETE, CO VAŠE DÍTĚ/DĚTI NA 
MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI DĚLÁ/DĚLAJÍ?

• rodič, který uvedl, že své dítě 

nekontroluje, má dítě v 8. třídě, 

rodič, který málokdy kontroluje, má 

dítě v 6. třídě

většinou ano; 
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OTÁZKA Č. 6: VÍTE, CO JE TO FAMILY LINK?

• vzhledem k malému počtu respondentů nelze 

říci, zda Family Link znají a používají rodiče 

spíše na prvním nebo i druhém stupni

vím, 
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ho; 8
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OTÁZKA Č. 7: JAK TRÁVÍTE ČAS NA MOBILU, 
TABLETU NEBO POČÍTAČI?
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OTÁZKA Č. 8: POVÍDÁTE SI S DĚTMI O BEZPEČNOSTI A 
RIZICÍCH POUŽÍVÁNÍ INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

• na výběr byla také možnost „nepovídáme a 

neplánuji to řešit“, tuto možnost však nezvolil 

žádný z respondentů

ano, 
pravidelně; 

8

párkrát jsme se o 
tom bavili; 4

nepovídáme, 
ale asi 

bychom si o 
tom měli 

popovídat; 10



OTÁZKA Č. 9: JAKÁ TÉMATA TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A 
RIZIK POUŽÍVÁNÍ INTERNETU A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ S DĚTMI 
PROBÍRÁTE?
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OTÁZKA Č. 10: NA KTERÝCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
MÁTE ZALOŽENÝ PROFIL, KTERÝ POUŽÍVÁTE?
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OTÁZKA Č. 11: JAK MÁTE NASTAVENÉ SOUKROMÍ U 
SVÝCH AKTIVNÍCH ÚČTŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH? POKUD 
NEVÍTE, PODÍVEJTE SE.

• v nabídce byla také možnost „všechny 

profily mám veřejné“, tuto možnost ale 

žádný z respondentů neoznačil
některé 

profily mám 
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některé 

soukromé; 7
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OTÁZKA Č. 12: PROČ JSOU VAŠE PROFILY 
VEŘEJNÉ?
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OTÁZKA Č. 13: PTÁTE SE SVÉHO DÍTĚTE/SVÝCH DĚTÍ, ZDA 
MŮŽETE SDÍLET JEJICH FOTKY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH?

• možnost „nikdy mě nenapadlo se 

zeptat a ptát se nebudu“ označil 

rodič, který v minulých otázkách 

uvedl, že nemá veřejné profily na 

sociálních sítích
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SDÍLENÍ FOTOGRAFIE JABLKA NA SOCIÁLNÍ 
SÍTI FACEBOOK

• na sociální síti byla zveřejněna fotka jablka (nastavení „veřejné“), u fotografie byl 

popis vyzývající ke sdílení a komentování fotografie (bylo uvedeno, že se jedná o 

školní projekt)

• za tři týdny sdílelo fotografii jablka 105 lidí

• abychom zmapovali, kam se fotografie jablka dostala, poprosili jsme o komentáře, 

kde lidé, kteří si ji zobrazili, žijí (viz graf na dalším snímku)

• celkem jsme napočítali 62 komentářů

• fotografii komentovali také lidé žijící v zahraničí, jednalo se o následující země: 

Slovensko, Německo, Velká Británie, Spojené státy americké, Kanada a Brazílie 
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VÝZVY NA TÉMA „JAK MOC JSME 
ZÁVISLÍ?“

• prostřednictvím plakátů, zprávy v Bakalářích, webu školy i sociálních sítí městyse byly 

ohlášeny dvě výzvy, do kterých se mohli zapojit děti i dospělí

• Výzva č. 1: večer bez mobilu a her – vydržet od 9.1. do 22.1. bez mobilu a hraní 

her na jakýchkoli zařízeních před spaním v čase od 20:00 (pro děti) a od 22:00 (pro 

dospělé)

• Výzva č. 2: víkendový den off-line – vydržet jeden víkendový den v rozmezí od 7.1. 

do 22.1.2023 bez digitálních technologií, tedy nepoužívat internet a nehrát hry na 

PC, tabletu, mobilu nebo herních konzolích

• výsledky výzev byly zjišťovány pomocí dotazníků (jeden pro děti ve škole, druhý pro 

veřejnost – zveřejněn online)



DOTAZNÍK PRO ŽÁKY ŠKOLY

• otázka č. 1 se týkala toho, do jaké třídy žáci chodí – dotazník vyplnilo celkem 

53 žáků z prvního a 49 žáků z druhého stupně 

• někteří žáci neodpověděli na všechny otázky

• výsledky jednotlivých otázek jsou rozebrány na následujících snímcích, u 

jednotlivých grafů je uvedena možnost odpovědi spolu s procentuálním 

počtem hlasů pro danou možnost



OTÁZKA Č. 2: JAK DOPADLO TVOJE ZAPOJENÍ DO VÝZVY 
Č. 1 (VEČER BEZ MOBILU A HRANÍ HER PO DOBU 14 DNÍ)?

• 1. stupeň 2. stupeň

nezapojil/a 
jsem se
23%

vydržel/a 
jsem 1 den

9%

vydržel/a 
jsem 2 – 3 

dny 
9%

vydržel/a 
jsem 4 – 7 

dní
19%

vydržel/a 
jsem 8 – 12 

dní 
8%

vydržel/a 
jsem více 

než 13 dní
32%

nezapojil/a 
jsem se
61%

vydržel/a 
jsem 1 den

8%

vydržel/a 
jsem 2 – 3 

dny 
17%

vydržel/a 
jsem 4 – 7 

dní
4%

vydržel/a 
jsem 8 – 12 

dní 
2%

vydržel/a jsem více než 13 dní
8%



OTÁZKA Č. 3: V PŘÍPADĚ, ŽE SES VÝZVY Č. 1 
NEZÚČASTNIL/A, UVEĎ DŮVOD

1. stupeň 

• z 12 žáků, kteří se do výzvy nezapojili, uvedli čtyři z nich, že na výzvu 

zapomněli, čtyři žáci důvod neuvedli, dva žáci o výzvě nevěděli a dva 

žáci se zapojit nechtěli

2. stupeň 

• z 30 žáků, kteří se do výzvy nezapojili, uvedlo hned 13 z nich, že se jim 

nechtělo se výzvy zúčastnit, tři žáci zapomněli, čtyři žáci napsali, že jsou 

závislí

• mezi další důvody patřil večerní odpočinek u mobilu nebo i to, že je výzva 

„trapárna“



OTÁZKA Č. 4: V PŘÍPADĚ, ŽE SES VÝZVY Č. 1 
ZÚČASTNIL/A, KTERÉ TVRZENÍ PRO TEBE NEJVÍCE PLATÍ? 

• 1. stupeň 2. stupeň

překonal/a 
jsem 

sám/sama 
sebe! :)
31%

výzva mi 
nedělala 

problém :)
41%

čekal/a 
jsem, že to 

bude 
jednodušší :(

19%

nepovedlo se mi 
to, ale zkusím si 
takovou výzvu 

znovu :)
6%

nepovedlo se mi to a už nic 
podobného zkoušet nebudu :(

3%

překonal/a 
jsem 

sám/sama 
sebe! :)
13%

výzva mi 
nedělala 

problém :)
29%

čekal/a jsem, 
že to bude 

jednodušší :(
8%

nepovedlo se mi 
to, ale zkusím si 
takovou výzvu 

znovu :)
33%

nepovedlo se mi to a už nic 
podobného zkoušet nebudu :(

17%



OTÁZKA Č. 5: JAK DOPADLO TVOJE ZAPOJENÍ DO 
VÝZVY Č. 2 (VÍKENDOVÝ DEN OFF-LINE)?

• 1. stupeň 2. stupeň

nezapojil/a 
jsem se
27%

vydržel/a 
jsem 4 – 6 

hodin 
15%

vydržel/a 
jsem 7 – 12 

hodin 
4%

vydržel/a jsem 13 – 18 hodin 
2%

vydržel/a jsem 19 –
24 hodin 

27%

vydržel/a jsem celý 
den, pouze 1x jsem 
se musel/a připojit 
online z nezbytných 

důvodů
25%

nezapojil/a 
jsem se
70%

vydržel/a 
jsem méně 

než 3 
hodiny

8%

vydržel/a 
jsem 4 – 6 

hodin 
6%

vydržel/a 
jsem 7 – 12 

hodin 
2%

vydržel/a jsem 19 – 24 
hodin 
2%

vydržel/a jsem celý den, pouze 1x 
jsem se musel/a připojit online z 

nezbytných důvodů
12%



OTÁZKA Č. 6: V PŘÍPADĚ, ŽE SES VÝZVY Č. 2 
NEZÚČASTNIL/A, UVEĎ DŮVOD

1. stupeň 

• ze 14 žáků, kteří se do výzvy nezapojili, uvedlo šest z nich, že na výzvu 

zapomněli, pět žáků důvod neuvedlo, dva žáci o výzvě nevěděli a jeden 

žák se zapojit nechtěli

2. stupeň 

• z 34 žáků, kteří se do výzvy nezapojili, uvedlo hned 10 z nich, že se jim 

nechtělo se výzvy zúčastnit, čtyři žáci zapomněli, čtyři žáci napsali, že jsou 

závislí

• mezi další důvody patřilo to, že je to těžké, neví, co jiného dělat, chtějí si 

užít, hrají profesionálně, nebo i to, že je výzva „trapárna“



OTÁZKA Č. 7: V PŘÍPADĚ, ŽE SES VÝZVY Č. 2 
ZÚČASTNIL/A, KTERÉ TVRZENÍ PRO TEBE NEJVÍCE PLATÍ? 

• 1. stupeň 2. stupeň

překonal/a 
jsem 

sám/sama 
sebe! :)
29%

výzva mi 
nedělala 

problém :)
53%

čekal/a 
jsem, že to 

bude 
jednodušší :(

14%

nepovedlo se mi to a už nic 
podobného zkoušet nebudu :(

4%

překonal/a 
jsem 

sám/sama 
sebe! :)

6%

výzva mi 
nedělala 

problém :)
50%čekal/a jsem, 

že to bude 
jednodušší :(

12%

nepovedlo se mi 
to, ale zkusím si 
takovou výzvu 

znovu :)
13%

nepovedlo se mi to a už nic 
podobného zkoušet nebudu :(

19%



OTÁZKA Č. 8: CO JSI DĚLAL/A MÍSTO TOHO, ABYS BYL/A 
NA MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI?

• u žáků jak 1., tak 2. stupně převládaly aktivity venku, hraní si, čtení, kreativní 

koníčky, dále hraní deskových her, učení, sportovní aktivity, relax, poslech 

hudby, sledování televize, výlet, trávení času s rodinou a úklid



DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

• celkem odeslalo dotazník 22 respondentů z nichž téměř 73 % tvořili lidé ve 

věku od 26 do 45 let

• výsledky jednotlivých otázek jsou rozebrány na následujících snímcích, u 

jednotlivých grafů je uvedena možnost odpovědi spolu s procentuálním 

počtem hlasů pro danou možnost



OTÁZKA Č. 2: JAK DOPADLO VAŠE ZAPOJENÍ DO VÝZVY 
Č. 1 (VEČER BEZ MOBILU A HRANÍ HER PO DOBU 14 DNÍ)?

nezapojil/a 
jsem se
14%

vydržel/a 
jsem 1 den

9%

vydržel/a 
jsem 2 – 3 

dny 
18%

vydržel/a 
jsem 4 – 7 

dní
9%

vydržel/a 
jsem 8 – 12 

dní 
14%

vydržel/a 
jsem více 

než 13 dní
36%



OTÁZKA Č. 3: V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE VÝZVY Č. 1 
NEZÚČASTNIL/A, UVEĎTE DŮVOD

• ze 3 respondentů uvedl jeden, že o výzvě nevěděl, jeden, že touto dobou je 

již v posteli a jeden, že je asi závislý



OTÁZKA Č. 4: V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE VÝZVY Č. 1 
ZÚČASTNIL/A, KTERÉ TVRZENÍ PRO VÁS NEJVÍCE PLATÍ? 

překonal/a 
jsem 

sám/sama 
sebe! :)

5%

výzva mi 
nedělala 

problém :)
65%

čekal/a 
jsem, že to 

bude 
jednodušší :(

10%

nepovedlo se mi 
to, ale zkusím si 
takovou výzvu 

znovu :)
15%

nepovedlo se mi to a už nic 
podobného zkoušet nebudu :(

5%



OTÁZKA Č. 5: JAK DOPADLO VAŠE ZAPOJENÍ DO 
VÝZVY Č. 2 (VÍKENDOVÝ DEN OFF-LINE)?

nezapojil/a 
jsem se
32%

vydržel/a jsem 
méně než 3 hodiny

9%

vydržel/a 
jsem 7 – 12 

hodin 
14%

vydržel/a jsem 13 – 18 hodin 
4%

vydržel/a jsem 19 –
24 hodin 

14%

vydržel/a jsem celý 
den, pouze 1x jsem 
se musel/a připojit 
online z nezbytných 

důvodů
27%



OTÁZKA Č. 6: V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE VÝZVY Č. 2 
NEZÚČASTNIL/A, UVEĎTE DŮVOD

• ze 7 respondentů, kteří se výzvy nezúčastnili uvedl každý z nich trochu jiný 

důvod:

• nevěděl jsem o ní

• prošvihla jsem termín

• nešlo to

• asi jsem závislý

• zapomněla jsem 

• nejde to, je to dlouhá doba :)



OTÁZKA Č. 7: V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE SE VÝZVY Č. 2 
ZÚČASTNIL/A, KTERÉ TVRZENÍ PRO VÁS NEJVÍCE PLATÍ? 

překonal/a jsem 
sám/sama sebe! 

:)
6%

výzva mi 
nedělala problém 

:)
44%

čekal/a jsem, že to 
bude jednodušší :(

19%

nepovedlo se mi to, ale 
zkusím si takovou výzvu 

znovu :)
19%

nepovedlo se mi to a už nic podobného zkoušet 
nebudu :(

12%



OTÁZKA Č. 8: CO JSTE DĚLAL/A MÍSTO TOHO, ABYSTE 
BYL/A NA MOBILU, TABLETU NEBO POČÍTAČI?

• u respondentů z řad veřejnosti převládalo trávení času s rodinou, čtení, hraní 

deskových her, relax a spánek, aktivity venku, vaření, pečení a domácí práce

• v menší míře byly zastoupeny společenské akce, výlety, sport, práce a učení
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