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Způsob limitování času  Četnost (n) 
Relativní 
četnost (%) 

Ústní dohodou s dítětem (rodič provádí důslednou kontrolu). 753 68,89 

Vypnutím techniky (dítě samo vypne techniku, respektuje dohodu). 493 45,11 

Odebráním / poskytnutím techniky dítěti. 417 38,15 

Ústní dohodou s dítětem (rodič neprovádí kontrolu). 303 27,72 
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Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, je to součást dohody s 
dítětem). 

175 16,01 

Dítě na internetu nijak neomezuji. 156 14,27 

Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, dítě nerespektuje dohodu). 108 9,88 

Softwarovým řešením (specializovaným software, který automatizuje 
kontrolu). 

64 5,86 

Hardwarovým řešením (na úrovni routeru, který automatizuje 
kontrolu) 

22 2,01 

Písemnou dohodou s dítětem. 0 0 

 



 

 

Typ obsahu Četnost (n) Relativní četnost (%) 

Sexuálně laděný obsah 576 52,7 

Násilný nebo odpudivý obsah 564 51,6 

Nenávistný nebo urážlivý obsah 474 43,37 

Sebepoškozování 464 42,45 

Propagace terorismu 452 41,35 

Nebezpečné nebo škodu působící činy 433 39,62 

Týrání dětí 432 39,52 

Seznamky 432 39,52 

Dítěti nijak obsah neomezujeme 423 38,7 

Sociální sítě (Facebook, Lidé.cz) 408 37,33 

E-shopy a aukce 386 35,32 

Videochat 382 34,95 

Chat (textový) 289 26,44 

Úložiště souborů s filmy a hudbou (Uložto, Datoid…) 239 21,87 

Online hry 210 19,21 

Portály s filmovou produkcí (YouTube, Vimeo…) 92 8,42 
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Způsob omezení Četnost 
(n) 

Relativní 
četnost 

(%) 

Ústní dohodou s dítětem (rodič provádí důslednou kontrolu). 477 43,64 

Ústní dohodou s dítětem (rodič neprovádí kontrolu). 239 21,87 

Nastavením konkrétní služby do bezpečného režimu určeného dětem (např. 
bezpečné vyhledávání na YouTube, Google apod.). 216 19,76 

Softwarovým řešením (aplikací rodičovské kontroly, která filtruje závadný 
obsah). 

168 15,37 

Děti nijak neomezuji. 148 13,54 

Softwarovým řešením (použitím antivirové ochrany). 106 9,7 

Odebráním / poskytnutím techniky dítěti. 98 8,97 

Vypnutím techniky (dítě samo vypne techniku, respektuje dohodu). 86 7,87 

Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, je to součást dohody s dítětem). 50 4,57 

Vypnutím techniky (rodič vypne techniku, dítě nerespektuje dohodu). 32 2,93 

Hardwarovým řešením (na úrovni routeru, které filtruje obsah). 21 1,92 

Písemnou dohodou s dítětem. 0 0 
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Výrok Četnost (n) Relativní 
četnost (%) 

Nutí děti k zbytečnému trávení volného času na YouTube. 480 43,92 

Jsou pro děti vhodnými vzory. 362 33,12 

Nejsou pro děti vhodnými vzory. 343 31,38 

Jsou to tvořiví lidé. 314 28,73 

Jsou pouze nástrojem reklamy. 305 27,9 

Jsou to jedinci, kteří nevytváří smysluplný obsah. 274 25,07 

Motivují děti pro to stát se youtubery. 262 23,97 

Podporují rozvoj závislosti (např. ve vztahu k počítačovým hrám). 257 23,51 

Navádí děti k rizikovým aktivitám (parkur, konzumace pálivých jídel, 
sebepoškození apod.). 209 19,12 

Vytvářejí zajímavé a poučné návody. 209 19,12 

Vytvářejí atraktivní obsah vhodný pro mladé lidi. 195 17,84 

Podporují svobodu vyjadřování. 177 16,19 

Negativně působí na zdraví dětí (nabízejí produkty nevhodné pro 
zdraví dětí, vytvářejí nevhodné stravovací návyky). 112 10,25 

Šíří nepravdivé informace (dezinformace, fake news). 109 9,97 

Jsou to lidé, kteří vytvářejí extrémní obsah (sami se např. dopouštějí 
trestných činů či přestupků) 88 8,05 

Vytvářejí naučný obsah přístupný mladému publiku. 86 7,87 

Popularizují vědu. 85 7,78 

Jsou to lidé, kteří vytvářejí smysluplný obsah. 70 6,4 

Jsou to lidé, kteří parazitují na utrpení jiných. 36 3,29 

Neodpovědělo 15 1,37 



 

 

Preventivní aktivita 
Četnost  

(n) 
Relativní 

četnost (%) 

Rozhovor s dítětem o nebezpečích na internetu (rodič učí dítě). 836 76,49 

Rozhovor s dítětem o nebezpečích na internetu (dítě učí rodiče a 
rodič na informace reaguje např. dítě řekne rodiči, co dělalo na 
internetu, jaké youtubery sledovalo atd.). 

560 51,24 

Prevenci v oblasti rizik na internetu jsme zatím neřešili. 164 15 

Zhlédnutí preventivně zaměřeného filmu. 143 13,08 

Návštěva přednášky zaměřené na prevenci rizik na internetu. 133 12,17 

Návštěva webových stránek zaměřených na prevenci rizik na 
internetu. 

130 11,89 

Hra (simulace rizikové situace). 89 8,14 

Četba knihy zaměřené na prevenci rizik na internetu. 62 5,67 

Neuvedlo 29 2,65 

Doma prevenci neřešíme, je to úkol školy či jiné instituce. 3 0,27 

 

Téma Četnost (n) 
Relativní 

četnost (%) 

Komunikace s neznámými lidmi. 881 80,6 

Ochrana osobních údajů (fotografie, jméno a příjmení, kontakty 
apod.). 

702 64,23 

Agrese na internetu (kyberšikana, vyhrožování apod.). 606 55,44 



Seznamování v online prostředí. 583 53,34 

Youtube a youtubeři. 514 47,03 

Nepravdivé informace na internetu (fake news). 494 45,2 

Sexualita (pornografie apod.). 487 44,56 

Nelegální obsah na internetu (filmy, audio obsah, programy a hry) a 
softwarové pirátství). 348 31,84 

Podvody spojené s online hrami. 290 26,53 

Nenávist k národnostním menšinám v online prostředí. 276 25,25 

Podvody spojené s nakupováním a dražbami. 275 25,16 

Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě (parkour apod.). 264 24,15 

Sebepoškozování. 223 20,4 

Autorská práva. 213 19,49 

Negativní působení sekt. 213 19,49 

Žádná témata s dětmi neřešíme. 202 18,48 

Poruchy příjmu potravy. 186 17,02 

 

 

 

Osobní údaj Četnost (n) Relativní četnost (%) 
jméno a příjmení 1011 92,50 

fotografii obličeje 750 68,62 

email 455 41,63 

telefonní číslo 169 15,46 

žádný 51 4,67 

adresu školy 44 4,03 

adresu bydliště 42 3,84 

kontaktní údaje k Skype, Viber apod. 32 2,93 



rodné číslo 7 0,64 

heslo k emailovému účtu 4 0,37 

PIN kreditní karty 0 0,00 

 

 

Umisťování fotografií dětí na internet Četnost (n) 
Relativní 

četnost (%) 
Ano, na vlastní profil na sociální síti (režim Přátele, tj. fotografie vidí pouze 
vaši přátelé). 812 74,29 

Ano, mám je v emailu. 226 20,68 

Ano, na cloudové úložiště (Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud…). 209 19,12 

Ne neumístil/a 155 14,18 

Ano, na veřejnou fotogalerii např. Rajče.net. 98 8,97 

Ano, na vlastní profil na sociální síti (režim Veřejný, tj. fotografie vidí 
kdokoli). 56 5,12 

Ano, na speciální námi vytvořenou www stránku. 36 3,29 

Ano, na webové úložiště (Uložto, Datoid, eSoubory, Hellspy…). 10 0,91 

Ano, na blog. 9 0,82 

Ano, na profil na sociální síti, který jsem dítěti založil/a (např. po jeho 
narození). 3 0,27 



 

 

Druh fotografie dítěte sdílené rodiči na internetu 

Čtenost 
(n) 

Relativní 
četnost (%) 

Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale je možné rozpoznat jeho obličej. 893 81,70 

Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo a je možné rozpoznat jeho 
obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu zepředu). 221 20,22 

Žádné. 129 11,80 

Fotografie, na kterých je dítě zahaleno, ale není možné rozpoznat jeho 
obličej. 86 7,87 

Fotografie, na kterých je dítě částečně obnaženo, ale není možné rozpoznat 
jeho obličej (např. fotografie v plavkách u bazénu, u moře…). 63 5,76 

Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho 

obličej (dítě je v novorozeneckém či kojeneckém věku). 38 3,48 

Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo, ale není možné rozpoznat 
jeho obličej. 4 0,37 

Fotografie, na kterých je dítě zcela obnaženo a je možné rozpoznat jeho 
obličej (dítě je staršího věku). 0 0,00 

Neuvedlo 25 2,29 
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Riziková situace Četnost (n) Relativní 
četnost (%) 

Nic z výše uvedených možností jsem nezažil/a. 593 54,25 

Někdo Vám slovně ublížil prostřednictvím internetu či mobilního telefonu 
(ponižoval vás, urážel, zesměšňoval nebo Vás jinak slovně ztrapňoval). 245 22,42 

Někdo mě v on-line prostředí podvedl (v rámci nakupování, aukce, 
inzerátu apod.). 194 17,75 

Někdo Vás obtěžoval prostřednictvím prozvánění (např. opakovaně, 
večer, delší dobu). 175 16,01 

Někdo se bez Vašeho svolení dostal do Vašeho elektronického účtu 
(např. emailu, účtu na sociální síti apod.). 126 11,53 

Někdo o mně na internetu šířil negativní hodnocení (negativní hodnocení 
a komentáře služeb, které provozuji). 71 6,5 

Někdo Vám vyhrožoval nebo Vás zastrašoval pomocí služeb internetu 
nebo mobilního telefonu. 70 6,4 

Někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu šířil fotografii, která 
Vás měla ponížit, zesměšnit nebo jinak ztrapnit. 40 3,66 

Někdo Vám založil falešný profil na sociální síti. 22 2,01 

Někdo zneužil Váš účet k tomu, aby Vás dostal do problémů (např. 
Vaším jménem obtěžoval Vaše přátele). 15 1,37 

Někdo Vás pomocí služeb internetu nebo mobilního telefonu vydíral. 13 1,19 

Někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu šířil zvukovou 
nahrávku, která Vás měla ponížit, zesměšnit nebo jinak ztrapnit. 3 0,27 

Někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu šířil Vaší intimní 
fotografii. 

0 0 

Někdo prostřednictvím internetu či mobilního telefonu šířil videonahrávku, 
která Vás měla ponížit, zesměšnit nebo jinak ztrapnit. 0 0 

Neuvedlo 12 1,1 
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