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Dotazování probíhalo formou vyplňovaní on-line dotazníku u dětí na naší škole 

od 4. – 9. třídy. Účast na průzkumu byla dobrovolná.

Průzkumu se zúčastnilo 33 žáků, počet dívek a chlapců byl vyvážený. Nejmenší 

účast na průzkumu byla ve 4. třídě, nejčasněji odpovídaly děti ve třídě 7. a 9. 
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Sledování televize již není „in“. Výrazným „žroutem času“ je mobil. 

36 % dětí odhaduje, že u telefonu tráví více než 3 h denně.
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Mobil je standardní výbavou dětí, ale stále častěji je to také notebook 

nebo tablet i vlastní televize.
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Téměř polovina rodičů využívá různá opatření pro omezení času, který děti 

stráví u obrazovek (tv, telefon, počítač..). 

Pokud rodiče k omezování přistoupí, nejčastěji děti uvádí omezování času u 

obrazovek nebo stanovení limitů na data, případně kombinaci různých 

opatření.
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36 % dětí uvádí, že spí méně než 8 h denně. Současně 1/5 dětí 

odhaduje, že venku tráví max. 1 h denně. 

Dostatečný spánek a pohyb je velmi důležitý pro zdravý vývoj dětí *. 
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*Zdroj: idnes.cz

https://www.idnes.cz/technet/veda/deti-rodice-doporuceni-obrazovky-mobily-aktivity-spanek-objevovani-who-pediatri-psychologove.A190507_133335_veda_pka


Děti vnímají obrazovky jako zdroj informací, alespoň půl hodiny času u 

obrazovek věnují vzdělávání. 

Primárně jde ale o zdroj zábavy. Té věnuje před obrazovkami téměř 

polovina dětí více než 2 h denně.
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Děti navštěvují kroužky nejčastěji 2 – 3 x do týdne. Rozptyl navštěvovaných 
kroužků je široký. 
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Závěrem:

Podle vyjádření WHO není čas dětí u obrazovek škodlivý jako takový. Záleží, jakou 

aktivitu nahrazuje – nemá být na úkor spánku, stimulujících aktivit ani pobytu 

venku*.

V našem výzkumu děti odhadují, že povětšinou spí dostatečně. Čas po škole tráví 

částečně v kroužcích, ale venku po škole (tzv. neorganizovaný čas) jsou děti 

poměrně málo na to, v jaké lokalitě žijí (obec v podhůří Beskyd).

Více než třetina dětí odhaduje, že s telefonem stráví více než 3 h denně, a to i přes 

častá omezení rodičů. 

I když děti využívají obrazovky jako zdroj informací a vzdělávání, primárně jsou pro 
ně zdroj zábavy. 

*Zdroj: idnes.cz

https://www.idnes.cz/technet/veda/deti-rodice-doporuceni-obrazovky-mobily-aktivity-spanek-objevovani-who-pediatri-psychologove.A190507_133335_veda_pka


Doporučení pro rodiče* :

1. Jděte dětem příkladem.

2. Chovejte se jednotně a 

předvídatelně v rámci rodiny.

3. Sledujte, jak často používáte 

mobilní telefon a proč.

4. Ukazujte, jak využíváte 

internet smysluplně.

5. Dohodněte se na pravidlech

*Zdroj: idnes.cz

https://www.idnes.cz/technet/veda/deti-rodice-doporuceni-obrazovky-mobily-aktivity-spanek-objevovani-who-pediatri-psychologove.A190507_133335_veda_pka


Pozn.: Výzkum není reprezentativní. Jako součást kroužku Mediální gramotnost je 
společným výsledkem práce týmu dětí 6. a 8. třídy ZŠ Janovice.

Cílem kroužku je přiblížit dětem jednu z možností, jak lze získat odpověď na určité téma, 

potřebnost formulovat cíl výzkumu a správně nadefinovat otázky. Ukázat smysluplnost 

práce s daty a přínos jejich interpretace. A v neposlední řadě ukázat přínos grafických 

nástrojů, které umožňují vyšší atraktivitu sdělovaných informací.

Kroužek byl v době nouzového stavu veden on-line.

Lenka Menšíková

kroužek Mediální gramotnost

25. 5. 2020

kontakt: lenkamensik@gmail.com


