Výsledky anket
Od srpna 2017 do konce roku 2017 byla spuštěna platforma webových stránek anketa. Pro každý
měsíc byla vždy vytvořena jedna, popřípadě dvě navzájem související, anketní otázky. Otázky a
odpovědi byly tvořeny v návaznosti na ohniskové skupiny a programy primární prevence ve školách,
dle zájmu účastníků, různorodosti názorů. V anketě bylo možné zadávat jednu či více možností, to
jsme nastavovali dle dané otázky.
V první anketní otázce ,,co pro vás znamená být online?“ mohli respondenti hlasovat v průběhu
srpna. 24. 8. se uskutečnil chat, kde byly vyhlášeny výsledky této ankety. 53%, hlasovalo pro
možnost: V případě, že jsem na příjmu (mám zapnutý telefon, PC), tedy vím, kdy mi přijde zpráva.
31%, vnímá, že jsou on-line, pouze když okamžitě reagují na konverzaci (aktivně komunikují).
16% zvolilo, jakmile jakýmkoliv způsobem využívám techniku – hry, komunikace, sledování videí aj.
26. 9. proběhl další chat na téma situací, ve kterých jste nejčastěji online, kterému předcházely dvě
anketní otázky, a to: ,,Ve škole/ v práci jsem online nejvíce v těchto situacích:“ a ,,Ve volném čase (ani
ve škole, ani v práci) jsem online nejvíce v těchto situacích:“. Z výsledků vyplynulo, že ve volném čase
jsou respondenti nejvíce (26,7 %) online za účelem odreagování od zátěže a starostí a stejně tak
(26,7 %) surfování, které nesměřuje ke splnění školního nebo pracovního úkolu. 20 % odpovídajících
je online nejčastěji ve volném čase, když soukromě komunikují (mail, Fb, sms, chat..). ,,Sleduji dění
ve světě a na sociálních sítích, abych byl/a v obraze“ zvolilo jako odpověď 13,3 % dotazovaných. Hraní
her je nejčastější situací, kdy jsem online ve volném čase pro 6,7 %. Stejně, tedy 6,7 %, volilo
odpověď ,,plnění úkolů do školy, do práce“.
Ve škole/ v práci jsou odpovídající nejvíce (31 %) online za účelem surfování, které nesměřuje ke
splnění školního ani pracovního úkolu. 23 % zvolilo odpověď ,,soukromě komunikuji (mail, Fb, sms,
chat..)“. Stejné procento respondentů, tedy 23 %, je nejčastěji online při plnění úkolů do školy, do
práce. 15,4 % je nejvíce online v situaci: ,,sleduji dění ve světě a na sociálních sítích, abych byla
v obraze“. 7,6 % vybralo odpověď ,,soukromě komunikuji (mail, Fb, sms, chat..)“. Nikdo
z respondentů nezvolil odpověď ,,hraji hry“.
V další anketní otázce, směřující k chatu 9. 11., jsme se zabývali tématem ,,Z jakého důvodu si
myslíte, že lidé zveřejňují, sdílí své fotografie na sociálních sítích?“ V této anketě byly nejvíce voleny,
a to ve 29,4 %, odpovědi ,,chci se pochlubit“ a ,,sdílím s kamarády svůj život.“ 11,8 % si myslí, že
důvodem je, že lidé chtějí být oblíbení (mít hodně like) a dalších 11,8 % vlastně ani neví. ,,Nesdílím,
žádnou jsem nikdy nikam nedal“ uvedlo 5,9 % respondentů. 5,9 % odpovědělo, protože nechci být
,,mimo“. Pro dalších 5,9 % odpovídajících je důvodem, proč lidé zveřejňují, sdílí své fotografie na
sociálních sítích to, že to dělají všichni.
Prosincovým tématem chatu, který proběhl 19. 12., a ankety bylo ,,Jakou roli hraje ve vašich vztazích
virtuální komunikace?“ V této anketě hlasovali, stejným počtem (33,3%) respondenti pouze pro tři
odpovědi, a to ,,online komunikaci používám jako podporu, doplnění osobní komunikace“, ,,když
nemohu osobně, komunikuji online“ a ,,preferuji osobní komunikaci před online komunikací“. Nikdo
z dotazovaných nehlasoval pro odpovědi ,,nekomunikuji online vůbec“, ,,preferuji online komunikaci
před osobní komunikací“ a ,,online komunikace je pro mě jednodušší než osobní komunikace“.

