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Cílem analýzy je zvýšit dostupnost dat vhodných pro vyhodnocování 
stavu a potřeb digitální gramotnosti v oblasti zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti, sociálního začleňování a rodiny a vytvoření přehledu 
datových zdrojů, zajištění jejich průběžné dostupnosti a zpracování návrhu 
na jejich doplnění.

Analýza vyhodnocuje aktuálně dostupná data a analýzy s ohledem na 
možnosti jejich využití pro zjištění aktuálního stavu digitální gramotnosti 
a sledování změn v této oblasti. Jedná se o klíčový materiál na úrovni 
systémové podpory rozvoje digitální gramotnosti.

Analýza dat a šetření v oblasti digitální gramotnosti je také zveřejněna 
v elektronické podobě na https://portaldigi.cz/digidata/.

1. Úvod
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2. Data
Evidujeme statistické údaje a informace o stavu digitální gramotnosti obyvatel ČR. Tato kvantitativní a kvalitativní data jsou podkladem 
pro další rozvoj digitálních kompetencí.
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9 z 10 zaměstnavatelů 
v e-commerce nabízí home office

Práce z domova nabírá na popularitě. Alespoň částečný home 
office je často uváděný jako generací Y a Z požadovaný benefit. 
E-commerce a digitální byznys obecně by pak měly být obory, 
které dokážou tyto požadavky vyslyšet. Odpověď na to, nakolik 
to odpovídá české realitě, zjišťoval průzkum HR agentury Online 
People, který získával odpovědi od databáze klientů a kontaktů 
společnosti Acomware a své vlastní.

Tato studie ukazuje, že 9 z 10 zaměstnavatelů v e-commerce 
(přesněji 92 %) povoluje alespoň částečný home office. Netýká 
se to však všech zaměstnanců. Nejčastější skupinou (28 %) je ta, 
u níž má povolenou alespoň částečnou práci z domova 30 až 60 % 
zaměstnanců. U 24 % zaměstnavatelů je home office dostupný 
méně než třetině zaměstnanců. Zcela všichni lidé z firmy mohou 
částečně pracovat z domova u 16 % respondentů.

93 % respondentů by uvítalo, kdyby nová úprava home office 
v novele zákoníku práce nebyla schválena. Domnívají se, že další 
regulace něčeho, co funguje, není potřeba.

ROK SBĚRU:

2016

SBĚRATEL DAT:

HR agentura Online People

CÍLOVÁ POPULACE:

klienti HR agentury

VELIKOST SOUBORU:

6102

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvalitativní

POPIS SBĚRU:

Šetření dospělých 
ve věku 16, 65 let, 
účast 24 zemí, cekem 
166 000 respondentů, 
v ČR osloveno 
14 000 domácností, data 
získána od 6102

INFORMACE

ZDROJ: Mladý podnikatel: 9 z 10 zaměstnavatelů v ecommerce nabízí home office
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Celostátní projekt E-bezpečí

Projekt E-bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na 
prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou 
s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. 
Mezi cílové skupiny projektu E-Bezpečí patří žáci a studenti 
(od 1. stupně ZŠ), učitelé, preventisté sociálně patologických 
jevů, metodici prevence, policisté (městská policie, Policie ČR), 
manažeři prevence kriminality, vychovatelé, pracovníci OSPOD 
a v neposlední řadě také rodiče.

Z hlediska témat se projekt specializuje zejména na:
a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, 

poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních 
technologií),

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli 
internetu vedoucí k osobní schůzce),

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování 
s použitím ICT),

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),
e) hoax a spam a
f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.
Realizátorem projektu je Centrum prevence rizikové virtuální 

komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Základním východiskem činnosti je terénní práce, přednášková 
činnost a jiné preventivně vzdělávací akce. Přednášky a besedy 
jsou zaměřeny jak na ukázku možných nebezpečných jevů, tak 
i na jejich prevenci a možnou obranu. Při akcích jsou využívány 
modelové situace i skutečné kauzy.

Mezi další činnosti projektu E-Bezpečí patří pravidelná 
realizace výzkumných šetření zaměřující se na rizikovou 
komunikaci v online prostředí, provozování online poradny, 
vydávání publikací a realizace řady dalších aktivit.

Projekt jako celek byl zahájen v roce 2008, nicméně od roku 
2009 funguje jako jeden z klíčových projektů Pedagogické fakulty 
UP v Olomouci za podpory různých grantů a dotací. S projektem 
E-bezpečí spolupracuje mnoho partnerů jak ze státní (Policie ČR, 
MVČR, MŠMT), tak především i komerční sféry (seznam.cz – projekt 
Seznam se bezpečně!, google,com – projekt Webrangers, Vodafone, 
O2 Czech republic – projekt Bezpečně na internetu). Regionálním 
partnerem projektu se stal Český rozhlas Olomouc, který realizuje 
specializované živé diskuzní pořady o rizicích internetu.

Projekt E-bezpečí získal doposud řadu ocenění. V roce 2009 
získal 3. místo v národním kole Evropské ceny prevence 
kriminality MVČR a v roce 2015 se již stal projektem vítězným 
(e-bezpeci, online).

ROK SBĚRU:

2015

SBĚRATEL DAT:

Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR, žáci a studenti (od 
1. stupně ZŠ), učitelé, 
preventisté sociálně 
patologických jevů, metodici 
prevence, policisté (městská 
policie, Policie ČR), manažeři 
prevence kriminality, 
vychovatelé, pracovníci 
OSPOD a v neposlední řadě 
také rodiče

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

není uvedeno

INFORMACE

ZDROJ: Projekt E-bezpečí
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České děti na Facebooku

Celonárodní výzkum se snaží zjistit základní informace o chování 
českých dětí v prostředí největší sociální sítě Facebook. Jedná se 
o výzkum kvantitativní, kdy data byla sbírána prostřednictvím 
online dotazníku. Výzkumný vzorek čítal 1 122 respondentů ve 
věku 8-17 let (48 % bylo chlapců a 52 % dívek).

České děti využívají Facebook velmi aktivně (účet má více než 
78 % dětí), a to dokonce i více než polovina dětí mladších 13 let, 
což je minimální povolená hranice pro vstup. Naprostá většina 
má pouze jeden účet, 12 % dětí pak uvádí, že má na Facebooku 
účet falešný. Více než 90 % rodičů ví, že jejich dítě má vlastní 
účet. Co se zabezpečení účtu týká, 86 % respondentů uvádí, že si 
účet umí zabezpečit, nicméně čtvrtina z nich používá univerzální 
stejné heslo jako např. k emailu. Znepokojivým výsledkem jsou 
údaje o času stráveném na Facebooku. Mnoho dětí je připojeno 
nonstop, více jak 60 % z nich ho pak využívá více než 1 hodinu 
denně a téměř třetina dokonce 3 hodiny denně. Důvodů, 
proč Facebook děti využívají, je celá řada, ale jde především 
o komunikaci, přátelství, sdílení informací atp. S negativní 
zkušeností na Facebooku (kybernetické útoky, kyberšikana) 
má zkušenost velké množství uživatelů – zejména jde o sdílení 
ponižujících materiálů a verbální formy agrese (Kopecký, 2015).

ROK SBĚRU:

2016

SBĚRATEL DAT:

HR agentura Online People

CÍLOVÁ POPULACE:

klienti HR agentury

VELIKOST SOUBORU: 

6102

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

Šetření dospělých 
ve věku 16, 65 let, 
účast 24 zemí, cekem 
166 000 respondentů, 
v ČR osloveno 
14 000 domácností, data 
získána od 6102

INFORMACE

ZDROJ: České děti a facebook 2015 – výzkumná zpráva
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Comparing Addictive Behavior 
on the Internet in the Czech 
Republic, Chile and Sweden

Průzkum byl součástí Světového internetového projektu (WIP), který 
uspořádalo Centrum pro digitální budoucnost v USC Annenberg 
v USA a porovnával více než 20 zemí. Údaje byly získány v roce 
2008 prostřednictvím osobních rozhovorů z Chile a České republiky 
a prostřednictvím telefonických rozhovorů a internetových 
průzkumů ve Švédsku, v nichž tazatelé označili své odpovědi na 
připraveném dotazníku. Základní soubor otázek WIP byl doplněn 
o otázky související s návykovým chováním na internetu. Výzkumu 
se za ČR zúčastnilo 1 381 respondentů starších šestnácti let – z toho 
669 mužů a 711 žen v rozdělení ve věkových kategorií 16–19 let 
(125), 20–29 let (204), 30–45 let (389) a 46+ (663).

Cílem výzkumu bylo nejenom porovnat závislost respondentů 
na internetu, ale především porovnat závislost mezi jednotlivými 
věkovými skupinami, přičemž my se zaměřuje na Českou 
republiku.

Výzkum ukázal, že nejvyšší průměrnou dobu stráví týdně na 
internetu skupina 16–19 let s průměrnou dobou 11,2 hodiny. 63 % 
procent respondentů odpovědělo, že se nikdy nehádají se svými 

blízkými, zdali tráví příliš mnoho času na internetu. Respondenti 
také z 64 % odpověděli, že se necítí rozrušeně nebo podrážděně, 
když nemohou být online. Mezi aktivity, které Češi nejčastěji 
vykonávají na internetu, patří zasílání okamžitých zpráv, dále 
stahování a poslouchání hudby a hraní online her. Většina českých 
uživatelů internetu se shodla na tom, že stále častěji zůstávají 
online, než původně zamýšleli (33 % odpovědělo „často“ nebo 
„velmi často“). Přibližně 16 % uživatelů internetu souhlasilo, 
že se „často“ nebo „velmi často“ cítí šťastnější a veselejší, když 
jsou online. Na druhou stranu pouze 4 % respondentů uvedlo, že 
„často“ nebo „velmi často“ si představuje, že jsou online a 5 % 
souhlasí, že jejich rodiny, přátelé nebo zaměstnání trpí kvůli času 
strávenému online. Výsledky zjištěné v České republice ukázaly, 
že pouze 43 % populace starší 12 let nepoužívala internet (v září 
2008), 3,7 % uživatelů internetu bylo ohroženo návykovým 
chováním na internetu a celkem 3,4 % z nich by mohli být popsáni 
jako že mají vyvinuté návykové chování, což činí celkem 7,1 % 
(Šmahel et. al., 2009).

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT: 

HR agentura Online People

CÍLOVÁ POPULACE: 

klienti HR agentury

VELIKOST SOUBORU: 

6102

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

Šetření dospělých 
ve věku 16, 65 let, 
účast 24 zemí, cekem 
166 000 respondentů, 
v ČR osloveno 
14 000 domácností, 
data získána od 6102

INFORMACE
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Databáze akcí dalšího 
profesního vzdělávání

Databáze obsahuje informace o vzdělávacích programech dalšího 
vzdělávání. Lze vyhledávat v popisu akcí nebo podle číselníku 
dalšího vzdělávání, který nijak nespecifikuje digitální kompetence.

ROK SBĚRU:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT:

Trexima

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

data do databáze jsou 
získávána od společností 
nabízejících kurzy dalšího 
vzdělávání, šetření probíhalo 
průběžně

INFORMACE

ZDROJ: Dat cz – Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání
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Databáze udělených akreditací 
rekvalifikačních programů

Databáze obsahuje údaje o akreditovaných rekvalifikačních 
programech. Je propojena s portálem DAT CZ (databáze akcí 
dalšího vzdělávání), takže je možné získat informace o kurzech 
realizovaných v rámci získané akreditace.

ROK SBĚRU: 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT:

MŠMT

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

Databáze udělených 
akreditací, šetření probíhalo 
průběžně od roku 1991

INFORMACE

ZDROJ: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Databáze 
udělených akreditací rekvalifikačních programů
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Digital Competence Framework 
for citizens

Digital Competence Framework (Rámec digitálních kompetencí) 
popisuje základní komponenty digitálních kompetencí na pěti 
úrovních: informace a datová gramotnost, komunikace a spolupráce, 
vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. 
DigComp může pomoci občanům ohodnotit jejich digitální 
kompetence a usnadnit tak výběr potřebného dalšího vzdělávání 
či hledání nového zaměstnání. Také může pomoci v hodnocení 
digitálních kompetencí na národní úrovni a následné efektivní cílení 
programů dalšího vzdělávání.

ROK SBĚRU:

2016

SBĚRATEL DAT:

Joint Research Centre

CÍLOVÁ POPULACE:

EU, 18+

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

standardní kvantitativní 
sběr dat

INFORMACE

ZDROJ: The European Commission’s science and knowledge 
service – The Digital Competence Framework 2.0



strana 13

Digitální gramotnost – 
Zpráva o stavu a výuce digitální 
gramotnosti a komparace 
se zahraničím

Tato zpráva byla zpracována na základě zadání MPSV pro 
potřeby boje proti digitálnímu vyloučení.

Zpráva se soustředí na zmapování aktuální situace a přehled 
dostupných zdrojů v České republice i zahraničí.

Dynamický rozvoj informačních technologií do značné míry 
ztěžuje systematické mapování stavu digitální gramotnosti a jejího 
vývoje, protože relevance jednotlivých aktivit a s nimi spojených 
kompetencí se neustále proměňuje. Obtížná predikovatelnost vývoje 
dalšího rozvoje a rizik s rozvojem spojených znesnadňuje nastavení 
jasnějších kritérií.

V celkovém pohledu lze konstatovat, že digitální gramotnost v ČR 
dosahuje zhruba průměru zemí EU či OECD, výrazněji zaostáváme 
v oblasti e-governmentu. Stejně jako v zahraničí, i u nás jsou 
specifické skupiny výrazněji ohroženy.

Digitální vyloučení částečně kopíruje dřívější linii nerovností 
a může ji prohlubovat. Lidé s absencí digitální gramotnosti mají horší 
přístup k informacím a vzdělání. Jako důvod vlastního digitálního 
vyloučení lidé uvádějí neznalost, nemožnost přístupu k ICT 
technologiím nebo nezájem o ně a jejich vnímaná neužitečnost.

ROK SBĚRU:

2017

SBĚRATEL DAT:

Median

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvalitativní/Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

Desk research

INFORMACE

ZDROJ: MPSV – DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST Zpráva o stavu  
a výuce digitální gramotnosti a komparace se zahraničím
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Digitální kompetence – digitální 
gramotnost

Koncept ECDL trvale rozvíjí oblast vzdělávání v oblasti 
digitálních dovedností a definuje úroveň digitálních kompetencí 
a jejich obsah.

Digitální gramotnost definuje úroveň základní úroveň 
digitálních přenositelných kompetencí důležitou pro převážnou 
část populace. Tyto kompetence budou považovány jako základní 
standard pro vykonávání prakticky všech profesí a lidé bez těchto 
kompetencí budou obtížně hledat v budoucnu uplatnění na trhu 
práce.

Nižší úroveň digitálních kompetencí představuje digitální 
povědomí, ale tyto kompetence se jeví jako dostačující pouze pro 
sociálně vyloučené, nepřizpůsobivé a digitálně nevzdělavatelné 
skupiny populace.

V konceptu ECDL jsou definovány moduly, jejichž absolvování 
potvrdí dostatečnou úroveň digitální gramotnosti a podrobná 
obsahová náplň je uvedena v sylabech. Základní představu 
o stavu těchto kompetencí je možné získat prostřednictvím 
cvičných testů.

K ověření dosažení úrovně digitální gramotnosti by uchazeč 
měl zvládnout moduly pro práci s Internetem a sociálními sítěmi, 
používání a správu elektronické pošty, používání textového 
editoru a tabulkového kalkulátoru. K ověření digitální gramotnosti 
slouží certifikát ECDL Start.

V sekci vzdělávacích profilů je možné zjistit doporučené 
kompetence pro běžné uživatele digitálních technologií.

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT:

European Certification 
of Digital Literacy

CÍLOVÁ POPULACE:

neuvedeno

VELIKOST SOUBORU:

0

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

neuvedeno

INFORMACE

ZDROJE: ECDL – O projektu Doporučené vzdělávací profily
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Dospělí na okraji informační 
společnosti – specifika 
překonávání digitální propasti

Toto šetření je zacílené na znevýhodněné na otevřeném trhu 
práce, nemající dostatečné znalosti a dovednosti nutné pro 
uplatnění v pracovním procesu.

Empirická část zahrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, který 
byl proveden s jedinci, jichž se digitální propast přímo dotýká a kteří 
začali pracovat na překonávání této nové formy sociální exkluze.

Text se zabývá problematikou digitální propasti. Tento fenomén 
analyzuje pomocí modelu přístupu k technologii podle Van 
Dijka a pro úplnost nahlíží optikou sociologické teorie kapitálů 
a psychologických teorií adaptace a zvládání. Na teoretickou část 
navazuje kvalitativní výzkumné šetření, které na základě výpovědí 
respondentů identifikovalo hlavní motivy a bariéry a také základní 
jev, který je klíčový při překonávání této nové formy sociální exkluze.

Výzkum byl proveden s klienty kurzu práce s PC a komunikace, 
které pořádá Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné Celsuz. 
Cílovou skupinou služby Celsuz – sociální rehabilitace jsou 
osoby starší 18 let znevýhodněné na otevřeném trhu práce, 

nemající dostatečné znalosti a dovednosti nutné pro uplatnění 
v pracovním procesu.

Implementaci informačních a komunikačních technologií 
(dále jen ICT) téměř do všech oblastí lidské činnosti provází 
závažný problém, který nese pojmenování digital divide neboli 
česky digitální propast. Fenomén lze nejobecněji popsat jako 
vyjádření rozdílu mezi lidmi, kteří využívají nebo naopak 
nevyužívají ICT. Cílem příspěvku je v teoretické části provést 
analýzu problematiky ve všech hlavních rovinách, k nimž se 
digitální propast váže. K tomu autorka využívá model přístupu 
k technologii podle Van Dijka, předního současného výzkumníka 
a teoretika, který se problematice digitální pro¬pasti věnuje. Pro 
úplnost nahlíží na digitální propast perspektivou sociologických 
a psychologických teorií. Empirická část práce doplňuje 
teoretickou výsledky kvalitativního výzkumu, který byl proveden 
s jedinci, jichž se digitální propast přímo dotýká a kteří začali 
pracovat na překonávání této nové formy sociální exkluze.

ROK SBĚRU: 

2010

SBĚRATEL DAT: 

Hana Zukalová, FF MU

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 18+, marginalizované 
osoby

VELIKOST SOUBORU: 

26

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

hloubkové rozhovory, které 
probíhaly v místě zvoleném 
respondentem

INFORMACE

ZDROJ: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
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Dovednosti dospělých v prostředí 
informačních technologií

Studie ověřila schopnosti dospělých používat IT, nástroje 
k získání, zpracování vyhodnocení a analýze informací za 
účelem dosažení konkrétního cíle. Šlo zejména o testy čtenářské 
a numerické gramotnosti a dovednosti řešit problémy v prostředí 
informačních technologií. Administrace byla vedena vyškolenými 
tazateli prostřednictvím počítače s alternativou písemného testu.

Řešení problémů v prostředí informačních technologií je 
definováno jako „používání digitálních technologií, komunikačních 
nástrojů a sítí potřebných k získávání a vyhodnocování informací, 
ke komunikaci s ostatními a k řešení praktických úloh“. Jedná se 
o úlohy z oblasti pracovní, osobní, občanské.

K řešení takových problémů je potřebný průnik informační 
gramotnosti a kognitivních znalostí.

ROK SBĚRU: 

2011

SBĚRATEL DAT: 

Mezinárodní výzkum 
dospělých – PIAAC 
(Programme for the 
International Assessment of 
Adult Competencies)

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR 18+

VELIKOST SOUBORU:

6102

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

šetření dospělých ve 
věku 16, 65 let, účast 
24 zemí, celkem 166 000 
respondentů, v ČR osloveno 
14 000 domácností, data 
získána od 6102

INFORMACE

ZDROJE: OECD – Public data and analysis
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E-Skills for Jobs ve vzdělávání 
na Univerzitě J. E. Purkyně

V roce 2015 proběhl čtvrtý ročník celoevropské kampaně e-Skills 
for Jobs 2015 iniciovaný generálním ředitelstvím pro podniky 
a průmysl Evropské komise. Součástí kampaně je také IT Fitness 
Test 2015, on-line test digitálních znalostí a dovedností (e-Skills) 
primárně určený k autoevaluaci úrovně probandů.

IT fitness test 2015 byl zaměřen na tyto oblasti:
– Vyhledávání na Internetu
– Bezpečnost
– Sociální sítě, kolaborace
– Kancelářské aplikace
– Komplexní úlohy
V materiálech je přehled úspěšnosti s ohledem na úroveň 

vzdělání.

ROK SBĚRU: 

2014

SBĚRATEL DAT:

RNDr. Pavel Pešat, 
Ph.D., doc. PaedDr. Jana 
Lopúchová, PhD.

CÍLOVÁ POPULACE:

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU:

99

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvantitativní

POPIS SBĚRU:

testováno bylo 
99 studentů VŠ

INFORMACE

ZDROJ: ACADEMIA EDU – E-SKILLS STUDENTŮ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
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EU Kids Online

Toto šetření bylo zacílené na děti 9-16 let z 25 zemí EU, které 
používaly internet v průběhu roku 2010, společně s jedním 
z rodičů, proběhlo v rámci projektu EC Safer Internet Programme 
Contract SIP-KEP-321803, cílem bylo zjistit informace 
o používání internetu dětmi a rodiči z 25 zemí EU.

Výzkum se zaměřil na zkušenosti dětí s internetem, porovnání 
podle věku, pohlaví a socioekonomického statusu, dále na 
vnímání rizik spojených s používáním internetu, a to z pohledu 
dětí i rodičů.

Specifický popis datového souboru – kde jsou informace 
relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo 
úseky dat).

Dotazník pro rodiče:
Ot. 215-217 – využívání internetu rodičem
Ot. 218 – schopnost využití internetu rodičem – sebehodnocení
Ot. 219 – využití internetu dítětem

Ot. 220 – 227 –  spolupráce rodiče a dítěte při využívání 
internetu, rodičovská kontrola, bezpečné 
používání internetu

Ot. 233-234 – vypořádání se s rizikovou komunikací
Ot. 238, 239 –  způsob získávání informací a poradenství týkající 

se internetu

Dotazník pro děti:
Ot. 307-318 – činnosti na internetu
Ot. 319-321 –  hodnocení svých schopností pracovat s internetem 

a schopností rodičů
Ot. 325-335 –  spolupráce dětí a rodičů při využívání internetu 

z pohledu dětí
Ot. 336-337 –  spolupráce s vrstevníky při využívání internetu
Ot. 338 – spolupráce s učiteli
Ot. 339 – zdroje informací o využívání internetu

ROK SBĚRU:

2010

SBĚRATEL DAT:

London School of 
Economics and Political 
Science. Department of 
Media and Communications, 
za ČR prof. David Šmahel, 
Ph.D. a kol (FSS MU Brno)

CÍLOVÁ POPULACE:

EU, děti 9–16 let

VELIKOST SOUBORU:

1009

ZPŮSOB SBĚRU:

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

face-to-face 
standardizované rozhovory 
doplněné dotazníky

INFORMACE

ZDROJE: London School of 
Economics and Political Science

London School of Economics 
and Political Science – UK data
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Fenomén Minecraft  
v českém prostředí

Cílem výzkumu, který navazuje na předchozí šetření, bylo zjistit, 
proč české děti Minecraft hrají, co je k tomu přivedlo, zda se 
v tomto virtuálním prostředí setkali s nějakými formami rizikové 
komunikace, zda vykazují projevy závislosti atp. Do výzkumu 
bylo zahrnuto více než 2 300 aktivních hráčů z celé ČR (74 % 
mužů a 26 % žen).

Výsledky výzkumu ukazují, že Minecraft je mezi dětskými hráči 
velmi populární a tráví u něj velké množství času – konkrétně 
necelá čtvrtina u něho stráví více než 11 hodin týdně, a necelých 
14 % dokonce více než 16 hodin. Co se délky hraní týká, tak tu 
v 61 % omezují dětem rodiče. 16 % hráčů uvedlo, že si myslí, 
že jsou na hraní závislí. U každé hry se settkáváme s určitou 
formou agrese, nicméně pozitivním zjištěním je, že více než 41 % 
hráčů se nesetkalo s žádnou formou rizikové komunikace a proto 
můžeme považovat prostředí Minecraft za relativně bezpečné 
(Kopecký & Szotkowski, 2017a).

ROK SBĚRU: 

2017

SBĚRATEL DAT: 

Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR

VELIKOST SOUBORU: 

2300

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: Projekt E-Bezpečí – Fenomén Minecraft v českém prostředí (2017)
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ICT Kompetence učitelů

Toto šetření je zacílené na učitele, kteří absolvovali kurzy 
pořádané akreditovanými školícími středisky SIPVZ.

Šetření sleduje vliv informačních technologií a vzdělávání 
v moderní informační společnosti se zaměřením na pedagogické 
pracovníky a hodnotí realizované vzdělávací akce.

Dokument se části snaží analyzovat problematiku ICT 
kompetencí učitelů v šíři kontextu, který problematiku kompetencí 
učitelů (ale samozřejmě i s odkazem na kompetence žáku) 
reflektuje do národních kurikul, reforem školských vzdělávacích 
soustav a zejm. modelu přístupu k osvojování a dalších rozvíjení 
ICT kompetencí učitelů.

Informační společnost, jejíž dimenze prostupují všemi oblastmi 
lidského konání, má své konsekvence vyvolané signifikantními 
změnami a transformací společnosti i ve vzdělávání, a tudíž 
i v práci učitele. Jinými slovy, prostorem, ve kterém k reformám 
vzdělávaní dochází, je právě aktuálně prostředí informační 
společnosti.

ROK SBĚRU: 

2006

SBĚRATEL DAT: 

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

CÍLOVÁ POPULACE: 

učitelé

VELIKOST SOUBORU: 

30374

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

kvalitativní sběr dat u cílové 
skupiny pedagogičtí 
pracovníci základních, 
středních a vyšších 
odborných škol

INFORMACE

ZDROJ: Digitální repozitář Univerzity Karlovy – ICT kompetence učitelů
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Informační gramotnost

Cílem projektu bylo získat spolehlivá data, vymezit pojem 
„počítačová gramotnost“ a změřit nikoli pouze penetraci 
technologií, ale skutečnou současnou úroveň schopnosti využívat 
informační a komunikační technologie (ICT) v České republice.

Průzkum se zabýval mírou počítačové gramotnosti, oblastmi 
počítačové gramotnosti (co do ní vlastně spadá), způsobem, jak 
populace získává počítačové dovednosti, porovnání dle věku 
i z hlediska profesí.

Za informačně gramotného jedince (podle tohoto průzkumu) lze 
považovat toho, kdo je schopen vyhledat a zpracovat informace 
za použití obvyklého počítačového vybavení a je dále schopen 
orientovat se v různých oblastech práce s počítačem a efektivně 
jej využívat. Sledoval se i tzv. potenciál počítačové gramotnosti 
(lidé dobří pouze v jedné oblasti ale celkově nedosáhli počítačové 
gramotnosti).

ROK SBĚRU: 

2005

SBĚRATEL DAT: 

Ministerstvo informatiky ČR, 
STEM/MARK

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 15+

VELIKOST SOUBORU: 

16 500

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní/Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

15 tisíc náhodně vybraných 
ve věku 18–60 let, pak 
bylo přidáno dalších 
500 jedinců ve věku 
15–17 a 500 jedinců ve věku 
nad 61 let. Celkem tedy 
bylo v první fázi dotazováno 
16000 respondentů. 
500 respondentů testováno.

INFORMACE

ZDROJE: iKAROS – Výzkum  
MI ČR a STEM/MARK

iDnes – Třetina Čechů neumí 
s počítačem, zjistil průzkum
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Informační gramotnost VŠ studentů

Projekt pilotního průzkumu byl připraven a realizován 
s podporou Asociace knihoven vysokých škol v ČR v letech 
2004 a 2005. Autory a realizátory průzkumu byli členové 
komise IVIG, knihovníci vysokoškolských knihoven a sociolog. 
Průzkum byl proveden celkem v knihovnách 8 vysokých škol. 
Záměrem projektu bylo zjištění stavu informační gramotnosti 
vysokoškolských studentů, mezer, podmínek a příležitostí ke 
změně v informačním vzdělávání. Úspěšnost dosáhla 55 %. Byly 
specifikovány požadavky a motivace studentů v oblasti práce 
s IT.

Zajímavosti:
úroveň IG ovlivňuje:
– délka studia
– absolvování kurzu IG
– frekvence využívání knihovny
– úroveň ICT zvyšuje úroveň ostatních složek IG
– subjektivní hodnocení důležitosti IG
– JG souvisí s DG a LG
– obor ovlivňuje NG
Další informace získáte v externím odkazu.

Rok sběru:  
2004, 2005, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT: 

Asociace knihoven vysokých 
škol

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

900

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Dotazníkové šetření 
v knihovnách

INFORMACE

ZDROJ: Asociace knihoven vysokých škol ČR – Informační gramotnost VŠ studentů
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Informační společnost  
v číslech 2014–2016

Jedná se o aktualizované vydání brožurky: „Informační společnost 
v číslech“ Českého statistického úřadu. Brožurka je koncipována 
tak, aby v přehledné formě poskytla oficiální statistické údaje 
o rozvoji informační společnosti v České republice a umožnila 
srovnání s jednotlivými státy EU. Jednotlivé kapitoly se zabývají 
těmito tématy:

Kapitola A: ICT infrastruktura
Pevná telefonní síť, Mobilní telefonní síť, Internetová síť, 
Národní domény

Kapitola B: Domácnosti
Pevná telefonní linka v domácnostech, Počet mobilních telefonů 
v domácnostech, Domácnosti s osobním počítačem, Domácnosti 
s připojením k internetu

Kapitola C: Jednotlivci
Přístup jednotlivců k internetu, Používání sociálních sítí, 
Telefonování přes internet, Čtení zpráv na internetu, Používání 
internetu v oblasti cestování, Používání internetu v oblasti 
zábavy, Používání internetových úložišť, Používání internetového 
bankovnictví, Nakupování přes internet, Ochrana osobních údajů 
na internetu

Kapitola D: Podniky
Firemní počítačové sítě, Podniky s připojením k internetu, 
Firemní webové stránky a jejich využití, Používání sociálních 
médií, Využití cloud computingu, Big Data a jejich analýza, 
Používání internetové reklamy, Zaměstnanci používající v práci 
vybrané ICT, Elektronické obchodování podniků

Kapitola E: Veřejná správa
Czech Point a jeho využití, Elektronická přiznání pro finanční 
správu, Použití internetu jednotlivci při jednání s úřady, Využití 
úplného elektronického podání podniky, Datové schránky a jejich 
využití ze strany podniků,

Kapitola F: Vzdělávání
Vzdělávání a digitální dovednosti, Vybavenost škol ICT, 
Patnáctiletí žáci s přístupem k ICT, Použití internetu studenty, 
Počítačové dovednosti jednotlivců, Studenti ICT oborů, 
Specialisté v oblasti ICT

Kapitola G: Zdravotnictví
Zdravotnictví Ordinace lékaře s vybranými IT, On-line služby na 
webových stránkách ordinací lékaře, Zdravotnická dokumentace 
v elektronické podobě, Použití internetu jednotlivci v oblasti zdraví.

ROK SBĚRU: 

2014, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

10 000 000

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

standardní

INFORMACE

ZDROJ: Český statistický úřad – Informační společnost v číslech – 2016
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Informační vzdělávání 
zaměstnanců VŠ

Hlavním cílem dotazníkového průzkumu bylo zmapování situace 
v oblasti vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven v České 
republice. Průzkum byl uskutečněn v letech 2006, 2008 a 2010. 
Obdobné průzkumy, rozsahem však výrazně menší, proběhly 
i v období před rokem 2006, ale poté byl dotazník podstatně 
změněn, a proto výsledky z následujících let nejsou s těmi 
staršími porovnatelné.

Z výsledků je zřejmé, že většina vysokých škol stále nezařadila 
rozvoj informační gramotnosti svých studentů a zaměstnanců do 
dlouhodobých plánů. V roce 2010 byla jen u 40 % ze zúčastněných 
vysokých škol problematika informačního vzdělávání jejich 
součástí.

Z výzkumu vyplynuly i metody dalšího směřování v oblasti 
používání IT zaměstnanci.

ROK SBĚRU: 

2006, 2008, 2010

SBĚRATEL DAT: 

Asociace knihoven vysokých 
škol

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+, zaměstnanci 
knihoven

VELIKOST SOUBORU: 

763

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Dotazníkové šetření. 
V jednotlivých letech 
vyplnilo 16, 14, 15 vysokých 
škol (z 26 veřejných VŠ), 
celkem 763 zaměstnanců.

INFORMACE

ZDROJ: Asociace knihoven vysokých škol ČR
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Internet – fenoménem 
dnešní doby

Cílem výzkumu bylo odpovědět na základní otázky o připojení 
a využívání Internetu českou populací. Zde je seznam témat, 
kterými se průzkum zabýval:

Jak často využíváme internet?
4 z 5 osob využívají Internet několikrát měsíčně.
Jak využívají internet lidé nad 70 let?
Se zvyšujícím věkem rychle klesá využívání Internetu.
Odkud se připojujeme k síti?
Z domu 80 % lidí, rychle roste u mladších generací připojení 

prostřednictvím mobilních zařízení a sítí.
Jak jsme na tom s domácím připojením?
Lépe jsou na tom vícečlenné domácnosti se středními a vyššími 

příjmy.

ROK SBĚRU: 

2015

SBĚRATEL DAT: 

GfK

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 15–79 let

VELIKOST SOUBORU: 

2000

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

standardní

INFORMACE

ZDROJ: GfK v České republice – Internet: fenomén dnešní doby
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Internetové dovednosti v EU 28 
a v České republice

V této analýze je použito rozdělení na následující vzdělaností 
skupiny: ZŠ (ISCED 0,1 a 2), SŠ (ISCED 3 a 4), VŠ (ISCED 
5,6,7 a 8).

Každodenní i občasný kontakt s informačními technologiemi 
v pracovním i mimopracovním životě vytváří tlak na osvojování 
počítačových dovedností a zvládání jednodušších či složitých 
situací při práci s osobními počítači, tablety či jinými zařízeními. 
Práce s počítačem či internetem dávno nepatří do světa vysoce 
vzdělaných a nadšených jedinců, ale stává se rutinní součástí 
každodenního života většiny z nás. Na digitální gramotnost 
občanů jsou proto zacíleny mnohé národní i nadnárodní politiky, 
čímž vyvstává i potřeba jejich statistického zjišťování.

Pro sledování počítačových dovedností jednotlivců v České 
republice je zdrojem Výběrové šetření využívání ICT 
v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Pro sledování 
počítačových dovedností jednotlivců v ostatních zemích 
(především v zemích EU) je zdrojem databáze Eurostatu.

ROK SBĚRU: 

2015

SBĚRATEL DAT: 

EUROSTAT, Český statistický 
úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 16+

VELIKOST SOUBORU: 

8059

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

Osobní rozhovor tazatele 
s respondentem s využitím 
počítače (CAPI – Computer 
Assisted Personal 
Interviewing).

INFORMACE

ZDROJ: Digitální dovednosti
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Jaké jsou internetové děti

Výzkum na téma Návyky a dovednosti nejmladších uživatelů 
internetu a vliv školní výuky byl prováděn v roce 2014 a 2015 
společností Seznam.cz. Jednalo se o druhý výzkum (první 
proběhl v roce 2013).

Z výzkumu vyplývá, že studenti mají největší přístup na internet 
v počítačových učebnách (97 %) oproti roku 2013 se však toto 
číslo snížilo o 3 %. Z toho neomezený přístup mají pouze ve 
20 %. Naopak však narostlo možnost využít počítač v běžných 
učebnách, a to o dvě procenta (2013 – 45 %, 2014 – 47 %). Děti 
mají nejčastěji povinnou výuku informatiky v 5. třídě (94 %), 
následně pak ve třídě 6. (85 %) a 7. (60 %).

Na prvním stupni se pak žáci učí úkony jako: práce s internetem 
a s tím související bezpečnosti na internetu, popis počítače 
(hardware a software), práci s e-mailem, vyhledávání, základům 
MS Office.

S využíváním e-mailu děti začínají mezi 4. a 6. třídou. Posílání 
mailů až do 6. třídy zvládá samostatně více dětí než založení 
schránky. Konkrétně ve čtvrté třídě umí posílat e-maily 49 % dětí, 
v šesté 82 %. Rozdíl u založení účtu je ještě výraznější (35 % 
resp. 74 %).

Na druhém stupni se pak učí komplexnějším úlohám (práce 
s MS Office balíčkem, tvorba webových stránek a podobně).

Pokud učitelé probírají se žáky téma bezpečnosti na internetu, 
využívají k tomu zdroje: internet obecně (24 %), Seznam se 
bezpečně (24 %) a vlastní zkušenosti a prezentace (17 %), dále 
pak do 10 % bezpecnyinternet.cz, safeinternet.cz, učebnice a do 
5% brožury, letáky, e-bezpeci.cz, podklady ze školení, knihy, 
bezpecne-online.cz, materiály Policie ČR, Desatero bezpečného 
internet a In-generation.

Od roku 2013 radikálně narostlo využívání mobilního telefonu 
k surfování na internetu než na počítači (2013 – 50 %, 2015 – 78 %), 
podobně tak na tabletu (2013 – 27 %, 2015 – 62 %), zatímco logicky 
jde využívání počítače do ústupu (2013 – 78 %, 2015 – 70 %).

Tři čtvrtiny dětí na druhém stupni mají na vlastním mobilu 
možnost přístupu na internet, v posledním ročníku základní 
školy je to už 84 % dětí. Tablet má v rámci mobilních zařízení 
výjimku. Pracují s ním zejména menší děti, které ještě nemají 
vlastní počítač.

Děti se na internetu pohybují s důvěrou ve vlastní schopnosti. 
Důležitými pomocníky pro ně zůstávají rodiče a učitelé. Ve 
4. a 5. třídě mají největší důvěru k rodičům a v 6., 7. a 8. třídě pak 
největší důvěru v samy sebe.

Škola zůstává důležitým zdrojem informací. Stejně jako před 
dvěma lety platí, že děti nejvíce čerpají z výuky IT v prvních 
letech. Často ale nejde o práci s internetem, protože děti v době 
první výuky informatiky už internet používají a mívají své 
oblíbené stránky.

Úkony na internetu: Přehrávání videí je jednou ze základních 
aktivit na internetu pro 96 % dětí. Muziku na internetu poslouchá 
95 % dětí, přičemž obliba hudby s věkem stoupá. Hry jsou jedinou 
internetovou aktivitou mezi zjišťovanými, jejíž obliba s věkem 
klesá. On-line hry hraje 84 % dětí. Profil na některé ze sociálních 
sítí má 81 % dětí. K největšímu nárůstu dochází při přechodu 
na druhý stupeň základní školy. Nejpopulárnější z nich je pak 
Facebook. Děti nejsou příliš poučeny o nebezpečích sociálních 
sítí. Jsou varovány maximálně před rizikem falešných identit 
a schůzek s cizími lidmi. Jiné projevy kyberšikany děti vesměs 
neznají a Facebooku se rozhodně neobávají (Lálová, 2015).

ROK SBĚRU: 

2015

SBĚRATEL DAT: 

Seznam.cz

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, žáci a žákyně 4.–9. tříd 
ZŠ, učitelky a učitelé ZŠ

VELIKOST SOUBORU: 

4689

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

2 části – první byla zaměřená 
na uživatelské zvyklosti 
dětí, kdy děti při hodinách 
výpočetní techniky vyplnily 
on-line dotazníky a druhá na 
zvyklosti učitelů informatiky

INFORMACE

ZDROJ: Seznam.cz – Jaké jsou internetové děti
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Klíčové schopnosti 
pro celoživotní učení

Doporučení evropského parlamentu a rady ze dne 18. prosince 
2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení, které 
zahrnuje i schopnost práce s digitálními technologiemi. Obsahuje 
přehled doporučení s ohledem na celoživotní vzdělávání a jeho 
příloha stanovuje klíčové schopnosti.

Referenční rámec zahrnuje osm klíčových schopností:
1. komunikace v mateřském jazyce
2. komunikace v cizích jazycích
3.  matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy 

a technologií
4. schopnost práce s digitálními technologiemi
5. schopnost učit se
6. sociální a občanské schopnosti
7. smysl pro iniciativu a podnikavost
8. kulturní povědomí a vyjádření.

ROK SBĚRU: 

2006

SBĚRATEL DAT: 

Evropská komise

CÍLOVÁ POPULACE: 

Neuvedeno

VELIKOST SOUBORU: 

0

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní/Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Neuvedeno

INFORMACE

ZDROJ: Úřední věstník Evropské unie – Doporučení Evropského 
parlamentu a rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení
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Mediální gramotnost – nový 
rozměr vzdělávání

Studie se zabývá problematikou dalšího vzdělávání a význam 
médií pro další vzdělávání. Předpokládá se, že v informační 
společnosti význam médií a e-learningu do značné míry 
spolurozhoduje o dynamice a úrovni znalostí společnosti.

I když masová media, mediální komunikace a mediální 
gramotnost jsou velmi častými náměty odborných, politických 
i žurnalistických úvah, je v českém prostředí doposud jen velmi 
málo publikaci, které by se snažily toto důležité téma uchopit 
a podrobněji zpracovat. Téma mediální gramotnosti a mediální 
výchovy se přitom stává stále běžnější součástí našich životů – 
proniklo dokonce již i do obsahu všeobecného vzdělávaní jako 
jedno z průřezových témat.

ROK SBĚRU: 

2006

SBĚRATEL DAT: 

STEM – Středisko 
empirických výzkumů. 
Sabinova 3, 130 02 Praha 3.

CÍLOVÁ POPULACE: 

18 až 59 let (kvótní výběr 
podle kriterií pohlaví, věku, 
vzdělání, velikostního pásma 
bydliště a kraje)

VELIKOST SOUBORU: 

1313

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

Šlo o 1313 respondentů 
z celé ČR ve věku 18 až 59 let 
(kvótní výběr podle kriterií 
pohlaví, věku, vzdělání, 
velikostního pásma bydliště 
a kraje). Standardizované 
osobní rozhovory (face to 
face) provedli tazatelé STEM 
v prosinci roku 2006.

INFORMACE

ZDROJ: Mediální gramotnost.cz – nový rozměr vzdělávání
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Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and 
Information Literacy Study) si klade za cíl zmapovat rozdíly 
v dosažené úrovni počítačové a informační gramotnosti nejen 
mezi jednotlivými zeměmi, ale i v rámci těchto zemí (např. 
mezi jednotlivými kraji, druhy škol, mezi chlapci a dívkami). 
Důležitá je dále snaha vysvětlit získané výsledky s ohledem na 
dostupné vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a využívání těchto technologií ve výuce. Sledováno 
je technologické zázemí škol, zkušenosti a vzdělávání pedagogů 
v oblasti ICT či třeba podpora zavádění ICT do výuky ze strany 
vedení školy.

Pro žáky byly připraveny dva třicetiminutové testové 
moduly s úlohami zasazenými do simulovaného počítačového 
prostředí. Kromě toho žáci odpovídali na otázky žákovského 
dotazníku. Testové moduly ověřovaly znalosti a dovednosti 
žáků v nejrůznějších oblastech: vyhledávání informací, sdílení 
informací, práce s dokumenty a editory (text, tabulka, obrázek, 
prezentace) nebo třeba bezpečnostní aspekty práce v internetovém 
prostředí.

ROK SBĚRU: 

2013

SBĚRATEL DAT: 

Česká školní inspekce

CÍLOVÁ POPULACE: 

žáci 8. ročníků ZŠ

VELIKOST SOUBORU: 

3200

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

testové úlohy, doprovodné 
dotazníky

INFORMACE

ZDROJ: Česká školní inspekce – Mezinárodní šetření ICILS 2013
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Mezinárodní výzkum dospělých – 
PIAAC 2013

Mezinárodní výzkum dospělých – PIAAC (Programme for the 
International Assessment of Adult Competencies) je zaměřen na 
hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch 
v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 
let a mapuje rovněž využití těchto dovedností v každodenním 
osobním i pracovním životě.

U respondentů byly zjišťovány matematické (numerické) 
a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit problémy v prostředí 
informačních technologií. Jedna z oblastí testování se týkala 
dovedností řešit problémy v prostředí informačních technologií, 
což zahrnovalo práci s běžnými počítačovými aplikacemi, jako 
je elektronická pošta, vyhledávače, kalkulátory či programy 
na zpracování textu. V této oblasti byla hodnocena dovednost 
získávat, vyhodnocovat a zpracovávat informace, přičemž 
pozornost byla věnována jak kognitivním dovednostem, tak 
zběhlosti v práci v počítačovém prostředí.

ROK SBĚRU: 

2011

SBĚRATEL DAT: 

Organizace pro 
hospodářskou spolupráci 
a rozvoj

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 16-65

VELIKOST SOUBORU: 

6102

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

testové úlohy, doprovodný 
dotazník

INFORMACE

ZDROJE: PIAAC – výstupy pretentace PIAAC Hlavní zjištění (PDF)
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Národní výzkum kyberšikany 
učitelů

Výzkum si klade za cíl zmapovat stav kyberšikany učitelů 
v České republice. Výzkumu se zúčastnilo 5 136 respondentů 
(79 % žen a 21 % mužů) ze všech krajů České republiky. Více 
než 60 % respondentů bylo ze základní školy, 37 % ze středních 
škol a zbytek z mateřských, vyšších odborných a vysokých škol.

Výzkum odhalil, že se učitelé setkávají s útoky ze strany 
žáků, ale v naprosté většině případů se nejedná o vážné formy 
kybernetické agrese (s nimi má zkušenost v průměru 5 % 
učitelů). Co se pachatelů týká, jsou jimi nejčastěji žáci (40 %) 
a rodiče (8 %), nicméně pachatele se často nepodaří odhalit. 
O kyberšikaně nejčastěji vědí kolegové (32 % případů), méně pak 
vedení školy (15 % případů). Jakým způsobem proti kyberšikaně 
bojovat? Mezi nejčastější strategie patří blokace či vymazání 
závadného obsahu, archivace důkazů či snaha odhalit identitu 
pachatele (Kopecký & Szotkowski, 2016).

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT: 

Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+, 79 % žen, 21 % muži

VELIKOST SOUBORU: 

5136

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: E-Bezpečí – Národní výzkum kyberšikany učitelů
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Nebezpečí internetové 
komunikace IV

V roce 2013 proběhl již čtvrtý celorepublikový výzkum na toto 
téma (zbylé proběhly v předchozích třech letech). Zúčastnilo se 
ho 21 372 respondentů ve věku od 11–17 let (z toho bylo 55 % 
dívek a 45 % chlapců). Výzkum je velmi obsáhlý a zaměřený 
na širokou problematiku, proto zde přinášíme pouze zajímavé 
výsledky. Detailní výsledky jsou k dispozici na internetových 
stránkách projektu.

Více než polovina dětí se setkala s nějakou formou kyberšikany, 
přičemž nejčastěji šlo o verbální útoky a nabourání se do 
soukromého účtu. Rovněž více než polovina dětí komunikuje 
na internetu s neznámými lidmi, což se dá očekávat vzhledem 
k tomu, že se žáci chtějí na internetu s někým seznámit. Nicméně 
výsledek, že více než 49 % dětí by šlo na osobní schůzku 
s neznámou osobou, je velmi neuspokojivý (Szotkowski, 
Kopecký & Krejčí, 2013).

ROK SBĚRU: 

2013

SBĚRATEL DAT: 

Kopecký & Krejčí

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 11–17 let, 55 % dívek, 
45 % chlapců

VELIKOST SOUBORU: 

21372

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Více na internetových 
stránkách výzkumu

INFORMACE

ZDROJ: ResearchGate - Nebezpečí internetové komunikace
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OMG Research – Fenomén 
šedesátníků

Výzkum věkové skupiny 55-69 let, který v roce 2016 realizoval 
OMG Research společně s Media Club. V první části byl na 
výzkumném vzorku 650 respondentů proveden kvantitativní 
výzkum, dle kterého byly respondenti segmentováni do 6 skupin 
dle životního stylu, nákupního chování, vztahu k technologiím 
a mediálního chování. Vzniklé skupiny byly následující: 
kverulant (15 %), prima kluk (13 %), matador (32 %), luxusní 
babička (11 %), lovkyně slev (17 %) a čiperka (12 %). Ve 
druhé části výzkumu byl s jedním vybraným zástupcem z každé 
skupiny proveden etnografický hloubkový rozhovor. Výstupem 
projektu je také dokument s názvem „Fenomén šedesátníků – ať 
nám chutná život“.

Obecně populace lidí ve věku 55-69 let zahrnuje v ČR 20 % 
obyvatel (2 102 000), z nichž je 38 % ekonomicky aktivních 
(809 000). K tématu rešerše je nejdůležitější část o vztahu 
respondentů v technologiím, kdy byly zjištěny zajímavé 

poznatky. V porovnání s výzkumem z roku 2011 můžeme 
obecně konstatovat, že z hlediska používání internetu a vztahu 
k digitálním technologiím zaznamenali šedesátníci výrazný 
posun dopředu. Internetové připojení je pro šedesátníky 
v současnosti standardem – vlastní ho 80 % respondentů. Co 
se používání týká, tak 7 z 10 respondentů ho využívá denně, 
a to především prostřednictvím PC. Internet v mobilu či tabletu 
využívá méně než polovina z nich. Na internetu nejčastěji 
šedesátníci využívají email, nakupují a vyhledávají si informace 
o produktech. Na sociálních sítích je jich pak aktivní více 
než třetina (Mediaguru, online, 2016). Co se týká vlastnictví 
technologií, tak 4 z 10 respondentů vlastní smartphone, 12 % 
pak elektronickou čtečku knih. Novou televizi (ne starší než 
5 let) má třetina domácností, smart TV pak 6 %. Zajímavým 
výsledek je, že 40 % respondentů by se rádo naučilo pracovat 
s novými technologiemi (Fenomén šedesátníků, online).

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT: 

OMG Research společně 
s Media Club

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 55–69 let

VELIKOST SOUBORU: 

650

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

V první části byl proveden 
kvantitativní výzkum, dle 
kterého byly respondenti 
segmentováni do 6 skupin. 
Ve druhé části výzkumu 
byl s jedním vybraným 
zástupcem z každé skupiny 
proveden etnografický 
hloubkový rozhovor.

INFORMACE

ZDROJ: OMG Research – Fenomén šedesátníků
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PISA 2012

Dotazník o využívání ICT byl zařazen do pravidelného šetření 
PISA 2012. Cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly ve využívání 
ICT mezi žáky, kteří navštěvují méně úspěšné a naopak velmi 
úspěšné školy. Úspěšnost škol je hodnocena na základě výsledků 
základní části PISA 2012 zaměřené na matematiku. Dotazník 
je zaměřen na typy využívaných zařízení, využívání ICT mimo 
školu a ve škole.

ROK SBĚRU: 

2012

SBĚRATEL DAT: 

OECD

CÍLOVÁ POPULACE: 

15letí žáci základních škol 
nebo víceletých gymnázií

VELIKOST SOUBORU: 

6413

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní/Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Žákovský dotazník otázky 
IC01-IC22, testové úlohy, 
doprovodné dotazníky

INFORMACE

ZDROJ: Česká školní inspekce – PISA 2012
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Počítač a internet v českých 
domácnostech (1989–2016)

Jedná se o část výstupu Českého statistického úřadu Česká 
republika od roku 1989 v číslech z roku 2016, který obsahuje 
časové řady informující o vybavenost vlastním domácností 
počítačem a připojení k internet. Statistika se zabývá 
i porovnáním domácností bezdětných a se závislými dětmi.

ROK SBĚRU: 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

10 000 000

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Data ze šetření Statistika 
rodinných účtů

INFORMACE

ZDROJ: Český statistický úřad – Počítač a internet v českých domácnostech (1989–2016)
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Počítačová gramotnost 
zaměstnanců vybrané společnosti

Pro testování počítačové gramotnosti bylo v tomto šetření 
zvoleno dvoustupňové ověření. V první fázi byli zaměstnanci 
úřadu dotazováni na jednotlivé dovednosti při úpravě textového 
dokumentu.

Podmínky pro testování každého z respondentů byly homogenní. 
Tak aby bylo dosaženo co největšího podílu odpovídajících vůči 
celku, bylo nutné zajistit plnou anonymitu a tím i následnou 
nepostižitelnost zaměstnanců při vyhodnocování.

Hlavním cílem této práce je analyzovat úroveň počítačové 
gramotnosti zaměstnanců Úřadu městské časti Praha 7, s cílem 
porovnat deklarovanou úroveň se zjištěnou a navrhnout změny či 
opatřeni k jejímu dalšímu rozvoji. Toto téma je blízké každému 
občanu, který přichází s tímto úřadem často do styku a je tedy 
jeho zájmem přispět ke zlepšení pracovních podmínek jeho 
zaměstnanců, stejně jako zefektivněni služeb a tím i zvýšeni 
komfortu pro jeho sousedy, ostatní občany městské časti Praha 
7. Pro zpracování této práce byly užity analyticko-syntetické 
metody na primárních a sekundárních pramenech, avšak hlavním 
přínosem je vlastní empiricky výzkum na vzorku zaměstnanců 
Úřadu městské části Praha 7.

ROK SBĚRU: 

2015

SBĚRATEL DAT: 

Bc. Tomáš Neuberg

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 18+, zaměstnanci

VELIKOST SOUBORU: 

104

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

104 ze 182 oslovených 
zaměstnanců úřadu MČ 
Praha 7.

INFORMACE

ZDROJ: Počítačová gramotnost zaměstnanců vybrané společnosti (PDF)
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Práce na dálku jako alternativa pro 
regionální rozvoj

Výzkum proběhl v roce 2002 mezi studenty České zemědělské 
univerzity – provozně ekonomické fakulty a v roce 2003 mezi 
studenty Českého vysokého učení technického – strojní fakulty.

Výzkumu se zúčastnilo 406 studentů (především 3. ročníku 
oboru provoz a ekonomika a 2. ročníku fakulty strojní.

Charakteristika vybraných respondentů – pracovníků na dálku 
formou polostrukturovaného rozhovoru.

Teleworking neboli práce na dálku je nový způsob organizace 
práce. Podstatou je omezení nutnosti dojíždět na stanoviště 
firmy a vykonávat práce v pevné pracovní době. Práce na dálku 
umožňuje individuálně si optimalizovat vykonávání práce podle 
vlastních potřeb z hlediska času i místa.

ROK SBĚRU: 

2006

SBĚRATEL DAT: 

Mgr. Pavel Sládek

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 16-65, zaměstnanci

VELIKOST SOUBORU: 

406

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Šetření dospělých ve věku 16, 
65 let, Účast 24 zemí, celkem 
166 000 respondentů, V ČR 
osloveno 14 000 domácností, 
data získána od 6102 .

INFORMACE

ZDROJ: Česká zemědělská Univerzita v Praze – Práce 
na dálku jako alternativa pro regionální rozvoj (PDF)
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Proč evropské dívky nemají rády 
vědu a technologie

Toto šetření bylo provedeno na vzorku evropských dívek a žen 
a mělo za cíl zjistit, proč dívky ve vybraných evropských 
zemích včetně České republiky nechtějí studovat přírodovědné 
a technické obory. Jeho cílem bylo získat odpovědi na otázky, 
kdy přesně začne klesat jejich zájem o tyto obory a IT a jaké jsou 
pro to důvody. Výzkum se zameřoval na existenci a stav podpory 
rodičů a učitelů, zažité stereotypy, dostatek praktických vzorů 
a sebejistotu ohledně možného uplatnění.

Otázky se týkají oblasti STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math), tj. ve spojení s předměty v české škole např. 
matematika, fyzika, průmyslový design a technologie, chemie, 
biologie a informatika.

Specifický popis datového souboru II – kde jsou informace 
relevantní z hlediska digitální gramotnosti (které otázky nebo 
úseky dat).

Ot. WHY 1 – vztah k technickým oborům, rolové modely – 
rodiče a učitelé

SLF 1 – gender porovnání
SOC1 – programátor – motivace, gender
RTL – osobní vztah k technickým oborům
Ot. WHY 2 – rolové modely – rodiče a učitelé
IMA – vlastní motivace k práce v technických oborech

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT: 

Microsoft

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, SR, Belgie Finsko, 
Francie, Itálie, Irsko, 
Německo, Nizozemsko, 
Polsko, Rusko, Slovensko 
a Velká Británie, 11–30 let, 
ženy

VELIKOST SOUBORU: 

500

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Online strukturovaný 
dotazník, kvóty na věkové 
skupiny (rovnoměrné 
rozložení věkových skupin 
11–15, 16–19, 20–23, 24–27, 
28–30)

INFORMACE

ZDROJ: Microsoft – Proč české dívky nechtějí studovat přírodovědné a technické obory
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Průzkum webových stránek 
veřejné správy

Tento průzkum slouží jako doplnění k ročnímu pravidelnému 
šetření o využívání ICT ve veřejné správě (viz výše). Zaobírá 
se nabídkou informací a služeb, poskytovaných na webových 
stránkách úřadů ústřední státní správy, krajů a obcí s rozšířenou 
působností. Prováděn je zaměstnanci ČSÚ, kteří zjišťují 
informace přímo na jednotlivých webových stránkách. Průzkum 
je poměrně kvalitní, omezující je fakt, že poslední data byla 
pořízena k srpnu 2013.

ROK SBĚRU: 

2013

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, státní správa, 
samospráva

VELIKOST SOUBORU: 

244

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Kvantitativní šetření – sběr 
údajů z webových stránek

INFORMACE

ZDROJ: Český statistický úřad – Průzkum webových stránek veřejné správy
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Rizikové chování studentů 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci v prostředí 
internetu

Výzkum zaměřený na výskyt rizikového chování u studentů PdF 
UP v Olomouci, které je spojeno s informačními a komunikačními 
technologiemi (zejména internetem), si v deskriptivní rovině kladl 
za cíl zjistit množství obětí i útočníků zapojených do jednotlivých 
projevů kyberšikany. Výzkum současně monitoroval, u koho by 
oběti hledaly pomoc v případě potřeby (učitel, rodič, sourozenec, 
kamarád). Dále bylo úkolem výzkumu zjistit, zda studenti 
komunikují s neznámými lidmi na internetu, jestli jimi byly 
požádány o osobní schůzku a jestli jsou ochotni setkat se s virtuálním 
kamarádem či známým v reálném světě, což úzce souvisí s jevem 
zvaným kybergrooming. Cílem bylo rovněž zjistit formy veřejného 
sdílení intimních materiálů v prostředí internetu a odhalit motivaci 
pubescentů a adolescentů k tomuto chování, tedy k sextingu. Také 
bylo zjišťováno, kolik dotázaných dětí považuje sexting za rizikový 
a riskantní. V souvislosti s tím se výzkumníci zaměřili na sdílení 
osobních údajů budoucími pedagogy v prostředí internetu (zejména 
na fotografii obličeje) a na jejich znalost sociálních sítí.

ROK SBĚRU: 

2012, 2013

SBĚRATEL DAT: 

Centrum prevence rizikové 
virtuální komunikace PF 
UPOL

CÍLOVÁ POPULACE: 

studenti Pedagogické 
fakulty UPOL

VELIKOST SOUBORU: 

386

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Studenti byli osloveni 
prostřednictvím 
komunikačních kanálů 
Univerzity Palackého, 
prostřednictvím webových 
stránek projektu E-Synergie 
a E-bezpečí.

INFORMACE

ZDROJ: Rizikové chování studentů Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci v prostředí internetu
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Rodičovské mediační strategie 
při využívání internetu dětmi

Výzkumným problémem této práce je proces vytváření a aplikace 
rodičovských mediačních strategií ve vztahu k dětem a internetu. 
Hlavní výzkumná otázka zní: Jakými způsoby rodiče zajišťují 
bezpečnost svých dětí na internetu? Je zkoumán náhled rodičů 
a dětí na internet, pravidla pro využití internetu jsou stanovována 
v rodinách, mediační strategie rodiče používají k ochraně dětí 
v online prostředí a ke zvýšení jejich mediální gramotnosti. Práce 
se také zabývá vnímáním rizik na internetu, získávání informací 
o online bezpečí/nebezpečí a sdílení zkušeností v této oblasti.

ROK SBĚRU: 

2010, 2011

SBĚRATEL DAT: 

Bc. Iva Doležalová

CÍLOVÁ POPULACE: 

15 dětí ve věku 9–17 let, 
14 rodičů

VELIKOST SOUBORU: 

29

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Jedná se o kvalitativní 
výzkum s využitím metody 
zakotvené teorie. Rozhovory 
byly analyzovány pomocí 
Atlas.TI.

INFORMACE

ZDROJ: Diplomová práce – Rodičovské mediační strategie při využívání internetu dětmi (PDF)
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Segmentace a typologie osob 
digitálně vyloučených a osob 
ohrožených digitálním vyloučením

Digitální vyloučení v ČR není dostatečně probádaným a popsaným 
jevem. Projekt DigiStrategie 2020 se tuto situaci rozhodl změnit 
a připravil sekundární analýzu na vzorku MML-TGI, tak zvanou 
Segmentaci a typologii osob digitálně vyloučených a osob 
ohrožených digitálním vyloučením v ČR. Analýza české populace 
v oblasti stavu digitálního vyloučení potvrdila, že tento jev je 
fenoménem sociálního vyloučení a do budoucna bude potřeba se 
jím seriózně zabývat. Hlavní proměnné, které mají totiž vliv na 
míru digitálního vyloučení, jsou věk, vzdělání a příjem, ale také 
míra příležitostí, které mohou být dané regionální disproporcí. 
A tak zatímco u stárnoucích generací lze předpokládat nárůst 
problémů v případě začleňování do moderní digitální společnosti 
v tom nejširším slova smyslu, včetně schopností užívání 

občanských práv (například právo na informace), tak u mladších 
generací lze předpokládat problém naopak s nedostatečnou mírou 
digitálních kompetencí a gramotností, která bude nejen ovlivňovat 
jejich bezpečí a orientaci v digitálním světě (například právo 
na soukromí), ale také uplatnění na trhu práce a tak i důstojné 
místo ve společnosti (a další hospodářská, sociální a kulturní 
práva). Tento materiál je proto určen všem, kdo pracují v oblasti 
veřejných sociálních a vzdělávacích politik směrem k posilování 
společenské soudržnosti v moderní společnosti.

Hlavním cílem analýzy je pak v datech MML-TGI nalézt 
typické segmenty digitálně vyloučených osob a osob ohrožených 
digitálním vyloučením, na které by se mimo jiné mohla zaměřovat 
veřejná politika.

ROK SBĚRU: 

2018

SBĚRATEL DAT: 

Digistrategie 2020

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR 15–79 let

VELIKOST SOUBORU: 

15000

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní/Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Pro výzkum je osloven vždy 
jen jeden člen domácnosti .

Kvótní předpis výběru 
respondenta.

Osobní rozhovor 
v kombinaci se 
samostatným vyplněním 
dotazníku (on-line nebo 
papírový dotazník).

Od 2012 možnost 
kompletního vyplnění 
dotazníku on-line.

INFORMACE

ZDROJ: Portál Digi – Segmentace a typologie osob digitálně 
vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením
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Šetření akreditovaných 
i neakreditovaných vzdělávacích 
programů za rok 2013

Sběr dat probíhal 8 týdnů v období od 17. 2. – 14. 4. 2014. Šetření 
bylo dvoukolové. První kolo proběhlo v pevném termínu od 
17. 2. – 10. 3. 2014. Následně byli osloveni ti, kteří nereagovali 
na první výzvu (nezaregistrovali se k vyplňování dotazníku 
přihlášením do webové aplikace) a ti, kteří z jakýchkoli důvodů 
nedokončili vyplnění dotazníku úspěšným odesláním dat. V roce 
2013 bylo šetření rovněž dvoukolové a trvalo shodně 8 týdnů 
v období od 23. 9. – 15. 11. 2013. V roce 2014 dotazník vyplnilo 
celkově 1 682 subjektů, tedy 49,91 % z počtu subjektů, které 
byly zahrnuty do šetření. Vzdělávací programy jsou tříděny podle 
Isced 97, získaná data tak neposkytují podrobnější informace 
o dovednostech, které jsou v kurzech získávány.

ROK SBĚRU: 

2014

SBĚRATEL DAT: 

MŠMT

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

3370

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

3370 insittucí, dotazníkové 
šetření

INFORMACE

ZDROJ: MŠMT – Šetření akreditovaných i neakreditovaných 
vzdělávacích programů za rok 2013
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Sexting a rizikové seznamování 
dětí v kyberprostoru

Do výzkum zaměřujícího se na problematiku sextingu v online 
prostředí se zapojilo 4 878 dětských respondentů z celého území 
České republiky a několik stovek dospělých ve věku 18–25 let.

Výsledky výzkumu odhalily vysoký nárůst počtu dětí, které 
zasílají neznámým osobám v online prostředí své vlastní intimní 
materiály a tím tak provozují tzv. sexting. Konkrétně se jedná 
o 15 % českých dětí. Identifikovat hlavní příčinu je v dnešní době 
složité, neboť jich může být velká řada. Téměř 2/5 českých dětí 
navštěvují videochat, kde se velmi často setkávají se sexuálním 
obsahem. V online světě je pro děti relativně běžné komunikovat 
s neznámými lidmi, ale pokud by jim byla nabídnuta osobní 
schůzka, tak polovina dětí by ji odmítla. Pozvání na schůzku 
v reálném světě potvrdilo 32 % dětí (na schůzku pak dorazila 
pětina). Děti v online prostředí tráví hodně času, s čímž souvisí 
i to, že více než 60 % nemá rodiči limitovaný čas, jak dlouho může 
u počítače/internetu být. Rovněž více než 80 % dětí nemá rodiči 
omezen přístup k některým internetovým stránkám (Kopecký & 
Szotkowski, 2017b).

ROK SBĚRU: 

2017

SBĚRATEL DAT: 

Pedagogická fakulta UP 
v Olomouci

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, děti, muži a ženy ve věku 
18–25 let

VELIKOST SOUBORU: 

4878

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: Research Gate – Sexting a rizikové seznamování českých dětí v kyberprostoru 2017
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Současné možnosti využití 
informačních technologií ve škole

Práce se zabývá vybranými možnostmi využití prostředku 
informačních a komunikačních technologií v edukačním procesu 
a možnostech podpory při výuce v jednotlivých oblastech či 
vyučovaných předmětech.

V úvodu shrnuje z širšího pohledu současné poznatky z integrace 
informačních komunikačních technologií (ICT) do vzdělávání 
a poukazuje na dynamické změny, které rozvoj ICT přináší 
do oblasti výuky jednotlivých předmětu. Těmto dynamickým 
změnám je třeba přizpůsobit také obsahovou a metodickou náplň 
jejich studia. Dále shrnuje současné ICT vybavení jednotlivých 
stupňů škol a nastiňuje krátký výhled do budoucna. Teoretické 
poznatky a principy jsou zde základem pro podněty a návrhy ke 
změně přístupu výuky v souvislosti s inovovaným přístupem ke 
vzdělávání.

Nový pohled k možnostem využití prostředku ICT znázorňuje 
širokou škálu jednotlivých znalostí, dovedností, kompetencí, 
které díky využití prostředku ICT v jednotlivých předmětech 
nebo oblastech získá jak vzdělávající, tak vzdělávaný.

Umožňuje také vytváření jiných podmínek a prostředí, které 
je mnohem přínosnější a podnětnější než dosud používaný styl 
výuky.

ROK SBĚRU: 

2008

SBĚRATEL DAT: 

Patrik Okosy

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, žáci ZŠ a studenti SŠ

VELIKOST SOUBORU: 

1928

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Žáci ZŠ – 28 dotazníků, 
16 hoši, 12 dívky

Studenti SŠ – 22 dotazníků, 
16 muži, 6 ženy

INFORMACE

ZDROJ: Digitální repozitář Univerzity Karlovy – Současné 
možnosti využití informačních technologií ve škole
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Standardy informační gramotnosti 
vysokoškolského studenta

Standard IVIG stanovuje znalosti, schopnosti a dovednosti 
informačně gramotného vysokoškolského studenta.

ROK SBĚRU: 

2016

SBĚRATEL DAT: 

Asociace knihoven vysokých 
škol ČR, odborná komise 
IVIG

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

0

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

standardní kvantitativní sběr 
dat

INFORMACE

ZDROJ: Asociace knihoven vysokých škol ČR – Standardy 
informační gramotnosti vysokoškolského studenta (Pdf)
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Studie mediální gramotnosti 
osob starších 15 let

Výběrový soubor respondentů čítá celkem 1 063 osob. 
Výběrovou procedurou byl kvótní výběr podle 5 kvótních znaků: 
pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a kraj bydliště. 
Ve sledovaných parametrech odpovídá složení výběrového 
souboru charakteristikám základního souboru a lze jej označit za 
reprezentativní vzorek obyvatel České republiky starších 15 let.

Cílem této studie je zmapovat úrovně mediální gramotnosti 
populace v ČR z hlediska vzorců a zvyklostí v užívání médií, 
intuitivního i vědomého organizování vztahu k médiím 
a kritického a reflektivního myšlení o médiích. Pro účely této 
studie byla mediální gramotnost české populace (MG) sledována 

jako konstrukt složený z tří vzájemně propojených oblastí: vzorce 
a zvyklosti užívání médií, vnímání role médií ve společnosti, 
znalost podmínek mediální produkce, z nichž každá byla 
sledována pomocí série otázek.

Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření na 
reprezentativním výběrovém souboru obyvatel ČR ve věku od 
15 let. Použitý dotazník obsahuje celkem 55 otázek. Otázky 
v dotazníku nejsou seřazeny podle dílčích oblastí mediální 
gramotnosti, jak jsou vymezeny výše a jak strukturují tuto 
zprávu, nýbrž podle typů médií a podle logických podskupin tak, 
aby byly snáze pochopitelné a zodpověditelné pro respondenty.

ROK SBĚRU:

2016

SBĚRATEL DAT: 

Centrum pro mediální studia 
při Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy v Praze 
(CEMES)

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 15+

VELIKOST SOUBORU: 

1063

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Osobní rozhovor tazatele 
s respondentem – 
kombinace dotazování PAPI 
(76 %) a CAPI (24 %).

VÝZKUMNÝ NÁSTROJ:

Standardizovaný dotazník.

POČET PROMĚNNÝCH: 

143

INFORMACE

ZDROJ: Fakulta sociálních věd UK – Studie mediální gramotnosti populace ČR
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Využívání ICT v organizacích 
veřejné správy

Jedná se o vyčerpávající šetření zabývající se využívání ICT 
veřejnou správou. Zachycuje úroveň vybavení pracovišť 
organizačních složek státu, krajů a obcí hardwarem, softwarem 
a míru využívání tohoto vybavení zaměstnanci. Rovněž je 
zde šetřen způsob elektronické výměny dat uvnitř a mezi 
organizacemi veřejné správy a nabídka elektronických služeb 
občanům. Vzhledem k velikosti základního souboru a vysoké 
míry návratnosti lze data považovat za kvalitní.

Ve veřejně dostupných zdrojích je nejzákladnější územní 
rozdělení na úrovni okresů (LAU1). Velmi omezující je 
neexistence novějších dat než k 31. 12. 2011, což vzhledem 
k inovacím na poli informačních technologií značně degraduje 
reálný přínos dat pro vyhodnocení současné situace.

Tematicky projektu Digistrategie odpovídá celý dotazník, ale 
z praktického hlediska lze spatřovat jako skutečně přínosnou část 
„Webové stránky organizace“, řešící stejné otázky jako aktuální 
šetření o využívání ICT ve vztahu k veřejné správě, avšak ze 
strany nabídky. Velmi zajímavá je část ICT a Lidské zdroje – 
především pak informace o počtu zaměstnávaných programátorů. 
Jejich nedostatek je aktuálně značný problém.

ROK SBĚRU: 

2011

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, státní správa, 
samospráva

VELIKOST SOUBORU: 

6615

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Kvantitativní vyčerpávající 
dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: Český statistický úřad – Využívání ICT v organizacích veřejné správy
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Využívání ICT ve vztahu k veřejné 
správě – Šetření o využívání 
informačních a komunikačních 
technologií v podnikatelském 
sektoru

Cílem šetření bylo zjistit rozšíření a využívání informačních 
a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru. 
Data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ 
o využívání informačních a komunikačních technologií 
v podnikatelském sektoru v ČR (ICT 5-01). Na výsledná data 
jsou aplikovány dopočty s využitím vah (více viz metodika na 
stránkách ČSÚ).

Šetření je realizováno v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice 
Společenství o informační společnosti a je tedy plně srovnatelné 
s obdobnými šetřeními uskutečněnými v ostatních členských 
zemích EU.

ROK SBĚRU: 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, Právnické a fyzické 
osoby s 10 a více 
zaměstnanými osobami 
ve vybraných odvětvích 
ekonomické činnosti.

VELIKOST SOUBORU: 

7812

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Dotazníkové kvantitativní 
dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: Česká statistický úřad - Využívání ICT ve vztahu k veřejné 
správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci
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Využívání ICT ve vztahu 
k veřejné správě – šetření ICT 
v domácnostech a mezi jednotlivci

Pravidelné šetření o využívání informačních a komunikačních 
technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (realizované 
v rámci VŠPS) obsahuje část zaměřenou na využívání 
informačních technologií pro komunikaci s veřejnou správou (a to 
jednotlivci pro soukromé účely). Ačkoli nabízí bohaté členění 
základního souboru dle věkové skupiny, vzdělání, ekonomické 
aktivity, pohlaví, či příjmu, nedoporučuje se rozdělení na územní 
celky (resp. maximálně na úrovni regionů soudržnosti NUTS2 
s výhradami na kraje NUTS3).

Pro potřeby projektu DigiStrategie 2020 je vhodný celý oddíl 
„Použití internetu ve vztahu k veřejné správě“, zabývající se 
způsobem komunikace jednotlivců s VS (vyhledávání informací 
na webu, stahování dokumentů, emailová komunikace, vyplnění 
formulářů on-line, popř. důvod jejich nevyplnění – tj. co činí 
občanům potíže? Tato data mohou být inspirativní).

ROK SBĚRU: 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 16+

VELIKOST SOUBORU: 

8163

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvalitativní

POPIS SBĚRU: 

Face-to-face rozhovory 
metodou CAPI.

INFORMACE

ZDROJ: Česká statistický úřad – Využívání ICT ve vztahu k veřejné 
správě – šetření ICT v domácnostech a mezi jednotlivci
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Využívání mobilního telefonu 
dětmi 8–18let

Mezi první provedená výzkumná šetření patřil výzkum s názvem 
Využívání mobilního telefonu dětmi 8–18 let z roku 2009. 
Výzkumný vzorek čítal 2 567 respondentů tvořených především 
žáky základních a středních škol v České republice. Z hlediska 
pohlaví bylo zastoupení půl na půl, z hlediska věku pak byli žáci 
rozděleni do 4 věkových kategorií, kdy více než 87 % všech 
respondentů bylo ve věku 11–16 let. Výsledky ukazují, že čeští 
žáci a studenti aktivně využívají telefony, a to především pro 
komunikaci a zábavu. Co se bezpečnosti používání mobilního 
telefonu týká, tak tyto informace respondenti získávají především 
od rodičů, kteří je seznamují jak s pravidly používání, tak 
i možnými rizika. Nejčastější způsob, jak žáci a studenti hodnotí 
věrohodnost SMS, je podle telefonního čísla. Pokud by se žáci 
stali obětí mobilního útoku, tak necelých 98 % z nich by dokázalo 
navrhnout postup, jak postupovat (Kopecký & Krejčí, 2009).

ROK SBĚRU: 

2009

SBĚRATEL DAT: 

Kopecký & Krejčí

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 8–18 LET

VELIKOST SOUBORU: 

2567

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Výzkumný vzorek byl složen 
především žáky základních 
a středních škol v České 
republice. Pohlaví bylo 
zastoupeno půl na půl, 
z hlediska věku rozdělení 
do 4 věkových kategorií, 
kdy více než 87 % všech 
respondentů bylo ve věku 
11–16 let.

INFORMACE

ZDROJ: E-Bezpečí – Využívání mobilního telefonu dětmi 8–18 let (2009)
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Výzkum rizikového chování 
českých dětí v prostředí internetu

Jedná se o prozatím největší kvantitativní výzkum rizikového 
chování českých dětí na internetu, do kterého bylo zapojeno 
28 tisíc dětí ve věku 11–17 let (53 % z nich bylo dívek a 47 % 
chlapců), který společně realizovaly Centrum prevence rizikové 
virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, Seznam.cz a Google. Sběr dat probíhal kvantitativně 
prostřednictvím dotazníků.

Více než polovina dětí (50,9 %) se setkala s nějakým projevem 
kyberšikany – nejčastěji konkrétně s průnikem na účet, 
verbálními útoky a obtěžováním za pomocí prozvánění. Co se 
zveřejňování osobních údajů týká, děti nejčastěji zveřejňují své 
jméno a příjmení, dále fotografii obličeje a email. Všechny tyto 
informace i velice často zasílají neznámým uživatelům, což je 
nepříliš pozitivní výsledek. Sociální sítě jsou dnes fenoménem, 
o čemž svědčí i to, že více než 80 % dětí má účet na Facebooku 
a např. více než 50 % na YouTube. Na internetu komunikuje 
více než polovina dětí s neznámými lidmi a více než čtvrtina si 
je ochotna přidat cizí osobu ke svým přátelům. Znepokojivým 
výsledkem je, že více než 40 % by šlo na schůzku s neznámým 
kamarádem ze sociálních sítí, přičemž rodičům by o tom řekli 
pouze 2/5 z nich (Kopecký, 2014).

ROK SBĚRU: 

2014

SBĚRATEL DAT: 

Centrum prevence rizikové 
virtuální komunikace 
Pedagogické fakulty UP 
v Olomouci, Seznam.cz 
a Google

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 11–17 let, 53 % dívek, 
47 % chlapci

VELIKOST SOUBORU: 

28000

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Dotazníkové šetření

INFORMACE

ZDROJ: E-Bezpečí – Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014
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Vzdělávání dospělých – specifické 
výstupy z šetření Adult Education 
Survey – 2011

Za účelem průběžného srovnávání a vyhodnocování úspěšnosti 
strategií v oblasti celoživotního vzdělávání na úrovni jednotlivých 
členských států byly statistickým úřadem EU Eurostatem (ve 
spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány EU) sestrojeny 
nástroje umožňující systematickou tvorbu evropských statistik 
v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Součástí harmonizovaných metodik sběru dat týkajících se 
celoživotního učení je také výběrové šetření Adult Education 
Survey (dále jako AES).

Výstupem je publikace statisticky zpracovávající oblasti 
formálního a neformálního vzdělávání, studium cizích jazyků 
a možnosti přístupu ke vzdělání.

ROK SBĚRU: 

2011, 2012

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 18+

VELIKOST SOUBORU: 

9500

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Dotazování 
v domácnostech. 
Členové domácnosti 
ve věku od 18 do 69 let. 
V průběhu sběru dat 
byly shromážděny údaje 
o 10 190 respondentech.

INFORMACE

ZDROJE: Český statistický úřad – Vzdělávání dospělých: 
specifické výstupy z šetření Adult Education Survey – 2011

Lidé a společnost – Vzdělávání 
dospělých v České republice 2011
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World Internet Project 2014

Toto šetření je součástí globální výzkumné iniciativy World 
Internet Project existující od roku 1999. V současnosti je do 
projektu zapojeno přes třicet zemí ze šesti kontinentů. Česká 
republika se do projektu poprvé zapojila v roce 2005, zprávy za 
ČR jsou dostupné z let 2006, 2008 a 2014. Šetření z roku 2014 
bylo zaštítěno katedrou sociologie Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy.

Obecným cílem šetření je zkoumání vlivu informačních 
a komunikačních technologií (počítače, internetu a příbuzných 
technologií) na jedince, rodinu a společnost.

ROK SBĚRU: 

2014

SBĚRATEL DAT: 

MEDIAN

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 15+

VELIKOST SOUBORU: 

1316

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Face-to-face rozhovory 
metodou CAPI. 
Stratifikovaný náhodný výběr 
kombinovaný s kvótním 
výběrem

INFORMACE

ZDROJ: World Internet Project 2014
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Způsob získávání digitálních 
dovedností

Soubor je částí výstupu z šetření Využívání informačních 
a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. 
Popisuje způsoby získávání digitálních dovedností.

ROK SBĚRU: 

2011

SBĚRATEL DAT: 

Český statistický úřad/
Eurostat

CÍLOVÁ POPULACE: 

ČR, 16+

VELIKOST SOUBORU: 

9262

ZPŮSOB SBĚRU: 

Kvantitativní

POPIS SBĚRU: 

Osobní rozhovor tazatele 
s respondentem s využitím 
počítače

INFORMACE

ZDROJ: Český statistický úřad – Způsob získávání digitálních dovedností
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3. Shrnutí a další doporučení
Pro úspěšnou realizaci je nutné provádět další mapování nových datových 
zdrojů, včetně doporučení na jejich využití, případně doplnění. Měly by být 
realizovány kvalitativní a kvantitativní výzkumy v oblasti digitální gramotnosti 
v rozsahu strategických cílů Strategie digitální gramotnosti a sestaven, 
zprovozněn a trvale naplňován systém sběru a zpracování věrohodných datových 
a analytických podkladů k problematice digitální gramotnosti. Dále by měla být 
zavedena povinnost sběru a zveřejňování evaluačních dat u projektů zaměřených 
na rozvoj digitální gramotnosti.
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