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Příloha 1 - Připravený scénář (otázky) pro mladší focus groups  

 

Okruhy otázek pro děti od 6 do 8 let 

 

1. O internetu obecně 

příklady otázek: Víte, co to je Internet? K čemu je dobrý? Na co se používá? Chodíte někdy na 

Internet? Jak často? Co tam děláte? Víte, co dělají na internetu vaši rodiče? 

Máte svůj počítač/tablet/mobil? 

(max. 5 min) 

 

2. Formulář a osobní údaje 

Děti dostanou papír s vytištěným formulářem k prohlédnutí… 

příklady otázek (v návaznosti na formulář): Už jste někdy na internetu viděli něco podobného? 

Vyplňovali jste něco takového? Vyplňovali byste to sami (s rodiči)? Kde, na co s vás ptali? Víte, co 

znamenají hvězdičky?  

Je to správné chtít po lidech, aby vyplňovali takovéhle věci? 

Pokud je někde na internetu (u takových dotazníků) možnost vložit fotku, dáte si jí tam? Jakou?  

Už se vám někdy stalo, že jste měli možnost nějaký dotazník vyplnit, ale neudělali jste to? 

 (max. 15 min.) 

 

3. Komunikace prostřednictvím internetu 

příklady otázek: Komunikujete s někým přes internet? Jak, s kým? 

Víte co to je e-mail? Máte ho? 

Mluvili byste na internetu s někým cizím? Seznámili už jste se s někým na internetu? Jak dobře znáte 

kamarády z internetu? Znají i oni vás?  

Už vás po internetu kontaktoval někdo cizí? Co jste dělali? 

 (max. 15 min.)  

 

4. Výchova a vzdělání v oblasti internetu 

příklady otázek: Řekli vám něco o internetu rodiče? Vysvětlili vám rodiče, jak s internetem zacházet a 

co byste tam neměli dělat? Hlídají vás rodiče, když jste na internetu? Učili jste se o internetu něco ve 

škole, na kroužku? Co?  

(max. 5 min.) 

 

Max. 40 min. 

  



 

 

Příloha 2 - Připravený scénář (otázky) pro starší focus groups 

 

Okruhy otázek pro děti od 9 do 11 let 

 

1. O internetu obecně 

příklady otázek: K čemu je internet vůbec dobrý, na co se používá? Chodíte někdy na Internet? Jak 

často? Proč tam chodíte? Co tam děláte? 

Víte, co dělají na internetu vaši rodiče? 

Máte svůj počítač/tablet/mobil? Chodíte na internet i přes tablet nebo mobil? 

(max. 5 min.) 

 

2. Formulář a osobní údaje 

Děti dostanou papír s vytištěným formulářem k prohlédnutí… 

Příklady otázek (v návaznosti na formulář): Už jste někdy na internetu viděli něco podobného? 

Vyplňovali jste něco takového? Vyplňovali byste to sami (s rodiči)? Kde, na co s vás ptali? Víte, co 

znamenají hvězdičky?  

Je to správné chtít po lidech, aby vyplňovali takovéhle věci? 

Pokud je někde na internetu (u takových dotazníků) možnost vložit fotku, dáte si jí tam? Jakou?  

Už se vám někdy stalo, že jste měli možnost nějaký dotazník vyplnit, ale neudělali jste to? 

 (max. 15 min.) 

 

3. Komunikace prostřednictvím internetu 

příklady otázek: Komunikujete s někým přes internet? Jak, s kým? 

Máte e-mail? S kým si přes e-mail píšete? Kdo píše vám? 

Mluvili byste na internetu s někým cizím? Seznámili už jste se s někým na internetu? Jak dobře znáte 

kamarády z internetu? Znají i oni vás? Znají vaše jméno a věk? Napsal už jste jim někdy adresu 

domova nebo školy? Už jste takhle někomu poslali svou fotku? 

Už vás po internetu kontaktoval někdo cizí? Co jste dělali? 

(max. 15 min.) 

 

4. Facebook 

příklady otázek: Víte, co to je sociální síť? Znáte nějaké, jaké? Znáte Facebook? Používáte ho? Chtěli 

byste ho používat? Co byste tam dělali? Myslíte, že je FB přístupný pro všechny nebo má nějaká 

omezení? (pokud používají FB, tak jestli ví, že se dá profil zabezpečit jen pro kamarády…) 

(max. 15 min.) 

 

5. Výchova a vzdělání v oblasti internetu 

Příklady otázek: Řekli vám něco o internetu rodiče? Zakázali vám tam něco dělat? Hlídají vás rodiče, 

když jste na internetu? Vysvětlili vám rodiče, jak s internetem zacházet a co byste tam neměli dělat? 

Učili jste se o internetu něco ve škole? Dozvěděli jste se o něm ve škole něco nového? 

(max. 5 min.) 

 

Max. 55 min. 

  



 

 

Příloha 3 - fiktivní formulář k vyplnění v rámci výzkumu 

 

 

  



 

 

Příloha 4 - Přepis focus group 1 

 

FG 1 - ZŠ Dubeč 

 
1. Třída - děti 6 - 8 let 

Dohromady 8 dětí - 1 chlapec a 7 dívek. 

1 dítě ve věku 6 let, 5 dětí ve věku 7 let a 1 dítě ve věku 8 let. 

 

Víte co je to internet? 

- Jo (více dětí) 

- Já jsem to zapomněla 

- Já nevím co to je 

- Na tom se pouštěj taky pohádky 

- Na počítači, tam se třeba píšou nějaký věci 

- Nebo se tam můžou napsat miminka 

- Je to na počítači, já mám doma svůj malej 

- Já taky 

 

Ještě někdo máte svůj počítač? 

- Já  

- My máme, můj není, ale hrála jsem si na něm 

- Já taky a tam je matematika… 

- No ale to není ten doopravdickej, já mám doopravdickej 

- No ale je skoro opravdickej, protože tam jsou příklady, matematika, angličtina 

- Ale v tom opravdickym nejsou takovýdle věci 

- A máme k tomu myš 

 

Když chodíte na internet, co tam děláte? 

- Hraju hry 

- Já si pouštim pohádky, šmouly… 

- Já taky 

- Já tak jsem si někdy pouštěla pohádky 

- Já hry 

- Já si píšu s kamarádkou 

- Já taky hraju hry nebo si tam píšu 

- Já jsem v první třídě chodila na ten kroužek a tam jsem chodila na internet 

 

Jak často chodíte na internet? 

- Tak já skoro každej den 

- Já občas 

- Já jenom někdy 

- Já taky někdy 

 

… rozdání formulářů… 

Už jste někdy něco takového na internetu viděli? 



 

 

- Ne (většina) 

- Já jo 

- Já taky 

- Já jsem to viděl na počítači, ale nevyplňoval jsem to 

 

Ti, kdo už to někdy viděli, už někdy něco takového vyplňovali?  

- Rodiče to vyplňovali 

- U nás taky to vyplňovali rodiče 

- Já bysem tam naklikala něco špatnýho určitě 

- Mě to vyplňovala máma 

 

Píšete si s nějakýma kamarádka na internetu? 

- Já jo 

- Já ne 

 

Znáte ty kamarády i normálně nebo jen přes internet? 

- Já jsem jí znala, ale my jsme odjeli sem do Prahy, my jsme bydleli v Liberci totiž a my jsme se 

dlouho neviděly 

 

Máte někdo e-mail? 

- Já 

 

Víte ostatní, co to je? 

- E-mail je taková zpráva 

- Jo, e-maily 

- Já to mám na mobilu 

- Já taky 

- Máma píše e-maily, třeba bráchovi 

- Já to mám tady na tom mobilu 

 

To máte všichni takový chytrý telefony? 

- Hmm 

- Já ne 

- Já taky ne 

- Já mám takovejhle 

- Já budu mít novej a ten můj si vezme mamka 

 

Učili už jste se něco o internetu ve škole? 

- Ne (všichni) 

 

Někdo tady ale říkal, že chodil na informatiku, co jste tam dělali? 

- Jak se obarvujou písmena, jak se tam dávaj velký a malý 

- Můj brácha chodí na informatiku, je ve třetí bé 

 

Říkali vám rodiče něco o internetu? 



 

 

- Ne (všichni) 

 

A pracujou na něm rodiče? 

- Jo 

- Můj taťka jo 

- Můj táta na něm třeba píše články 

  



 

 

Příloha 5 - Přepis focus group 2 

 

FG 2 - ZŠ Dubeč 
 

2. Třída – děti 8 let 

Dohromady 8 dětí  – 5 chlapců a 3 dívky. 

8 dětí ve věku 8 let. 

 

Víte co je to vůbec ten internet? 

- Tam můžeme jako hrát hry, posílat esemesky, všechno můžem tam dělat 

- Internet je to, že třeba můžeme si posílat emaily a hrát třeba hry a jít na … (nerozluštitelné) a 

třeba my máme kameru, no tak se můžeme přímo i vidět 

- No internet je taková věc, že se tam dají hledat takový různý věci, na internetu se dají najít různý 

věci, který by nás napadly, a chtěli bysme je vědět, tak bysme se tam mohli podívat, no já jsem, 

třeba dneska večer půjdu v šest hodin do kina se sestrou, takže já jsem se bál a sestry zeptal, 

v kolik to tam dávaj a kdy a jak, tak voni se mi podívali na internet a tam to úplně všechno bylo 

- A taky ještě můžeme jako přes internet, třeba nějakou hračku chceme koupit, tak můžeme koupit 

a objednat to přes internet, třeba když nějaký lego objednáme, tak kolik chceme jich, třeba i dvě 

můžeme 

- Na internetu můžeme vědět, že třeba na gůglu napíšeme třeba nějaké jméno, třeba Vuk a nám to 

ukáže Vuka, já jsem například napsala jojo a oni se mi tam ukázaly střílečky nějaký 

- A na internetu se dají najít nějaký hry, já například si tam najdu, napíšu klučičí hry, pak si tam dám 

sportovní a tam můžu hrát normální hokej jako na ajpedu (iPad) co mám 

- Já když mám nějakej dobrovolnej úkol, tak mamka se podívá na internet a tam to vidí 

- Ještě si tam můžeme pouštět videa 

- Na tabletu taky můžeme objednávat hry 

 

Kdo z vás má tablet? 

- Já nemám nic 

- Já mám ajped 

- Já mám tři 

- Já mám jenom malej počítač 

- Já mám telefon 

- já ajped 

- já mám taky telefon 

- já taky, tady ho mám 

- já mám 4 telefony 

 

…rozdání formulářů… 

- to máme vyplnit? 

Nemusíte to vyplňovat, jenom si to prohlídněte, podívejte se a povězte mi… Už jste někdy něco 

takového na internetu viděli? 

- Joo 

- Jasně 

- Nee 



 

 

 

Kde jste to třeba viděli? 

- já přes to musím stahovat nějaký hry – jméno, … 

- já když tam napíšu formuláře, tak mi to hned ukáže takový formuláře 

- přes něco podobnýho se třeba stahujou filmy 

 

Máte třeba e-mail? 

- Jo 

- Já mám taky 

- Já ne 

- Já jo 

 

Když se zakládá e-mail, tak se přece něco podobného taky musí vyplňovat, ne? 

- Jo, jméno, příjmení… 

- Mě ho zakládala ségra, já vůbec nevim 

- Já mám gůgl účet 

- Já mám na mobilu jůťůb a gůgl (YouTube a Google), ale já na ně nechodím, protože mně to bere 

peníze 

- Já taky 

- A já můžu přes tablet objednávat hry a třeba taky mobil a taky se tam můžu koukat na videa a tak 

 

Povídáte si někdy s někým po internetu? 

- Jo 

- Já ne 

- Jo 

- Já třeba s mojim bráchou na Ukrajině, já mám všechny v Rusku 

- S mým bratrancem a se sestřenicí, je jí teprve rok 

- Já si někdy povídám tak, že tam jakoby není kamera, není nic vidět,  třeba s babičkou, s dědou, 

s druhou babičkou, s druhým dědou nebo s někym, kdo je pryč 

- Já si nepovídám na internetu ale na takový věci, co se jmenuje skajp, třeba s kamarádkama 

- My si povídáme s bráchou – on je v obýváku, tak abychom na sebe nemuseli křičet 

 

Povídali byste si s někým cizím takhle přes internet? 

- Néé (všichni) 

 

A kdyby vám někdo cizí přes internet napsal? 

- Mně volaj na mobil nějaký cizí 

- Mně taky 

- mně takhle někdo napsal, ale někdo se asi splet, protože tam bylo o pivě něco 

 

Odpovídáte, když vám takhle někdo cizí napíše nebo volá? 

- Ne 

- Mně jednou telefonovala nějaká paní a řekla mi, jestli mám maminku a tátu doma a já jsem si 

myslela: „co to je?“, ale jí jsem odpověděla, že jsou v práci a oni řekli: „ty jsi ve škole?“, no tak já 

jsem řekla, že jo a oni řekli „no tak to tě rušíme“ a řekli mi nashledanou… 



 

 

- Mně se jednou stalo, že já jsem byl doma a mně někdo volal, tak jsem to vzal a zeptal sem se 

„haló“, oni se zeptali kolik mi je, jsem řek osm, zeptali se, jestli mám mámu nebo tátu, řekl jsem, 

že mám mámu, šel jsem za ní a ptali se „máte čas?“, máma řekla, že nemá, protože jsme v autě 

- Ale oni nebyli 

- No, byli jsme doma 

 

Řekli vám rodiče něco o internetu, když vás tam pouští? 

- ne (všichni) 

 

Neřekli vám, kam třeba nemáte chodit na internetu a tak? 

- ne 

- já jsem jednou ségře šla na její stránku tajně, ona mi potom vynadala 

 

Někdo tady ještě mluvil o Facebooku, víte co to je? 

- Jo 

- Jo, hrozná blbost 

- A ještě vím co je vikipedia 

- Můj brácha chtěl zničit fejsbuk 

 

Máte e-mail? 

- ne 

- Já jo 

- Hmm 

 

A kdo vám ho zakládal? 

- Brácha (kolik je bráchovi? – dvanáct, bude mu třináct) 

- Mě ho dělala máma 

 

Učili jste se o internetu něco ve škole? 

- Ne 

 

 Chodíte někdo na nějaký kroužek na informatiku? 

- Já jsem chodila, už nechodím, je to prostě nuda 

 

  



 

 

Příloha 6 - Přepis focus group 3 

 

FG 3 - ZŠ Dubeč 
 

2. Třída – děti 7 - 8 let 

Dohromady 10 dětí – 6 chlapců a 4 dívky. 

2 děti ve věku 7 let a 8 dětí ve věku 8 let. 

 

Víte co to je internet? 

- Počítačová síť, která vede po celém světě 

 

Co se na tom internetu dá dělat? 

- Hrát hry nebo si můžete s někym povídat přes skajp, nebo si tam malovat a třeba ještě můžete si 

tam i nahrát třeba nějakou hudbu nebo něco 

- A ještě se tam můžou psát esemesky, může se tam, když se chtějí vidět tak si tam můžou povídat, 

potom se můžou psát takový důležitý věci a můžou si něco stáhnout 

- Třeba si tam můžu vypalovat nějaký pohádky nebo dývýdýčka  

- A ještě se tam může z úesbéčka se tam něco stáhnout 

- Něco si tam můžeme třeba vyhledat 

- A ještě si tam můžete vyměnit i tapetu 

 

Chodíte na internet? 

- Jo 

- Ne  

(tak půl na půl) 

 

Jak často tam chodíte? 

- Skoro každej den 

- Každej den jednu hodinu 

- Když mi to máma dovolí 

- Já chodím, jenom když mi třeba máma dovolí jít na počítač 

- Já jenom o sobotě, neděli a někdy jsem tam i tři hodiny 

- Já tam prostě chodim někdy 

- Já chodím na informatiku a tam na počítač 

- Já chodím hodně málo a když jsem u mámy, tak tam chodím hodně 

- Já nikdy 

 

Co na internetu děláte? 

- Hry 

- Hrajem hry 

- Já tam kreslim taky 

- Já teda nehraju, já si hraju s něčim jinym, ale brácha používá gůgl na nějaký úkoly, já zatím ne 

- Já taky hraju hry a maluju 

- Já hraju super hry 

- A skoro každý den koukáme na pohádky 



 

 

- A já se dívám na seriály 

 

…rozdávám formulář… 

Už jste někdy na internetu něco takového viděli? 

- Jo, třeba když se přihlašuješ na mail 

- Ne 

- Jo, na hrách 

- Ne, já teda ne 

 

Vyplňovali už jste něco takového? 

- Já jenom s Kačkou 

- Já jsem to zkoušela, ale mě to nešlo 

- Já ne 

- Mě to taky nešlo 

- Mě ta jedna hra baví, ale akorát nevím e-mail a to se tam taky musí udělat 

- A nesmíme tam dávat zbytečně heslo, e-mail, … 

- Nesmíme tam nic zbytečně dávat, protože pak se to může třeba objevit na počítači a všechno tam 

o nás bude 

- A taky jsou počítačoví piráti 

 

Myslíte si, že je správné chtít po lidech, aby o sobě vyplňovaly takovéhle věci? 

- Ne (všichni) 

 

Když ale lidi na internetu nakupují, tak musí něco takového vyplňovat, víte proč? 

- Hmm… 

- Aby věděli, kam to dovýzt 

- A kdyby se stala nějaká chyba 

 

Když je u toho formuláře možnost přidat tam svou fotku, přidali byste jí tam? 

- Ne, vůbec (všichni) 

- By ten prodavač nebo ten komu sem to odeslal, tak ten by mohl být zlej 

- Mně se jednou stalo, že jsem byla na mejlu a já si tam chtěla změnit fotku, tak jsem jí změnila a 

pak se to objevilo na internetu, ale taťka to uměl dát pryč 

 

Kdo z vás má ještě e-mail? 

- Já 

- Já nevim co to je? 

- Já to mám s babičkou 

- Já s maminkou 

- Já to nepotřebuju, my na to máme takový jiný… 

- To je abychom si tam někdy i poslali úkol 

- Já si to stejně neumim sama zakládat 

 

Povídáte si po internetu s někým? 

- Ne, já ne 



 

 

- Já někdy 

- Jo, trochu 

- Já jenom někdy s naší Luckou 

- Já se stejdou  

- Já s tátou, já si s ním píšu, teď je v Panamě, už tam je po třetí 

- My si píšem (kluci vzájemně), no my máme oba dva … (nečitelný název hry či komunikačního 

programu) 

- Já to mám taky 

 

Už se vám někdy stalo, že vám napsal někdo cizí? 

- Ne (všichni) 

- Ne, ale mně volal přes mobil nějaký cizí… 

- Mně někdo volal a hned to položil 

- Já to taky položil 

- já vždycky vyhodim ty esemsky, když někoho neznám 

- u nás jen mamče a ona vždycky řekne, že si spletli číslo 

- mně se jednou stalo, že mě volal týmobajl a já jsem nevěděla, kdo to je 

 

Učili už jste se o internetu něco ve škole? 

- ne 

- ne, jen na informatice (kroužek) 

 

Co tam děláte (na informatice)? 

- my jsme hráli hry a jinak se třeba učíme jak psát, jak dávat do textu obrázky a tak 

- nebo jak si tam můžem zvětšit a vybarvit svoje jméno 

 

Rodiče vám o internetu něco řekli (jak se tam chovat)? 

- ne 

- já můžu chodit jenom na hry 

- já chodím jenom na pohádky 

- já se koukám na videa 

 

Hlídají vás rodiče, když jste na internetu? 

- ne (všichni) 

  



 

 

Příloha 7 - Přepis focus group 4 

 

FG 4 - ZŠ Hostýnská 
 

1. třída - děti 7-8 let 

Dohromady 6 dětí - 3 chlapci a 3 dívky. 

5 dětí ve věku 7 let, 1 dítě ve věku 8 let. 

 

Co to je internet? 

- Internet je stránka, která spojuje lidi s hodně vědomostma 

- A třeba i s logickýma hrama (no, hraješ tam nějaký hry? – jo, logický a třeba i bojový s vesmírem) 

- Já taky, já mám takový, že to je taková krajina a takovej nějakej sičák oni jsou smutný a já je 

musím nějak rozveselit, že udělám něco, opečenej koláček nebo něco srandovního 

 

A co ještě je ten internet, co se tam dá dělat? 

- dá se tam ještě hrát a pak ještě se dívat na různý filmy 

- skajpovat, to je jako takový tlačítko se zmáčkne a ono se ti tam jako kdyby zavoláš a ono se ti tam 

ukáže ještě ten člověk 

- ještě si tam můžeš objednat třeba lístky na kino a sedadla 

- a na tom počítači se dá taky ještě něco koupit 

 

Chodíte na internet? 

- Já vždycky, každej den 

- Já taky 

- Skoro každej den 

- Já si tam jdu třeba skajpovat s kámošema, když mi teda ten skajp táta pučí, protože já jsem si ještě 

svůj skajp neudělal 

- Já jsem si už udělal vlastní 

- Já ne 

 

Jak často chodíte na internet? 

- Já když mám volnej čas 

- To já taky 

 

Rodiče vás nějak hlídají, když jste tam? 

- Jo 

- No já tam nesmím být moc dlouho 

- Mě moc nehlídaj, třeba můj brácha tady už má noutbuk, a že sedí tady a já tady a že tam nemusí 

jít mamka a táta 

- Mě nehlídaj, protože já nikdy nikam nejdu než z her, já si tam prostě naklikam nějak hry nebo 

1001 hry a prostě hraju jenom na tom a nikam jinam nechodim 

- Já si hraju jednu hru a ta je legová, to je na hry.cz nebo někde 

- Nene, to se musí stáhnut, to se normálně stáhne 

- Já mám normální hry, kde se prostě… že tam napíšu hry a z toho něco vyjde, různý hry 

 



 

 

Takže hrajete hlavně hry na internetu… 

- Jo 

- no 

- A já si někdy skajpuju 

- A dívám se na seriály a filmy, ale jenom s tátou 

 

…rozdání formulářů… 

Už jste někdy na internetu něco takového viděli? 

- Já jo, u táty (a vyplňoval jsi to? – ne, jenom táta) 

- Já jsem jenom dělala různý práce pro tátu, protože on tam byl už strašně dlouho, tak jsem to 

chtěla zkusit (holčička byla vietnamského původu a podle vychovatelky rodičům hodně věcí 

překládá)  

 

Ostatní už něco takového viděli? 

- Ne 

 

Myslíte si, že je správné, chtít po lidech, aby něco takového vyplňovali? 

- Ne (všichni) 

 

A co myslíte, že můžete na tom internetu vyplnit? 

Žádná odpověď… 

 

Můžete tam napsat, jak se jmenujete? 

- Ne (většina) 

- No jak kdy 

- Já nevím 

 

Máte e-mail? 

- Jo 

- Já jo 

- Můj táta jenom to má 

- Táta, máma a teta, akorát že táta a máma ho maj dohromady 

- Mě ho táta udělal, když jsem byla u babičky, nevim proč 

 

Povídáte si někdy po internetu s někým? 

- Ne 

- Já ne 

- Já s kamarádama 

- Já s kamarádama a navíc tam mám jejich fotku, všech kamarádů, a když tam není fotka, tak vůbec 

nepíšu nic a vůbec ten hovor nezvednu 

- já se někdy vidim s kamarádama po internetu, jak má brácha noutbuk, že se tam někdy s nima 

můžu vidět 

- já nemám e-mail 

 

A povídáš si někdy s někym jinak? Třeba přes ten Skype nebo jiný programy? 



 

 

- Fejsbuk (Facebook)? 

 

Máš Facebook? 

- Jo 

- fejsbuk je strašnej 

 

Víte ostatní, co to je ten Facebook? 

- Jo 

- Jo, to je stránka, kde si povídaj všichni lidi a já nikdy nevim, kdo to je 

- Dávaj se tam fotky 

- Dávaj, ale nikdy nikdo neví, kdo je, protože jeden mi napíše, že se se mnou chce kamarádit a 

napíše třeba tohlencto -  jméno, příjmení, jak se jmenuju, jestli jsem holka, ale já stejně nemám 

fejsbuk 

- Moje kamarádka ho má, ona má asi 4 fejsbuky 

- Já mám (A to sis ho zakládala sama? - Ne, protože to je všech z rodiny, ale dali tam moje jméno, A 

máš tam svojí fotku? – Jo, A nevadí ti to? - Ne, vůbec) 

 

Chtěli byste Facebook taky? 

- Noo 

- Ne 

- Ne 

- No, můj kámoš má fejsbuk, jenom, aby tam hrál hry 

- Můj táta tam nemá fotku 

- Já nemám fejsbuk, ale zase… 

- My ho máme dohromady s rodinou, ale není tam žádná fotka 

 

Už se vám někdy stalo, že by vám po internetu napsal někdo cizí? 

- Ne 

- Ne 

- To se nám stalo, ale to jsem hned nahlásil tátovi 

- My jsme si s bráchou a s tátou vymysleli takovou hru na počítači, že si budem jako sami skajpovat, 

jako máma a táta jsou na jednom konci a já na druhym 

- Já mám svůj vlastní web, mě ho udělal strejda (A co na tom webu máš? – dinosaury, vědomosti) 

- Můj kámoš má rád hry na tom 

 

A máte svůj počítač? 

- Já jo 

- Já jo 

- Já ne 

- Ale ségra když na něm chce nějakou hru, tak mi ho vždycky zakáže 

- Já ho mám ještě s mamkou a s tátou, ale mám ho na svym stole, takže je jako můj 

- Já mám notebook 

- Já taky 

- Já budu mít tablet 

- Moje máma má velkej počítač, já mám „nonbuk“ a táta má taky „nonbuk“ 



 

 

 

Víte, co vaši rodiče dělají na svých počítačích a na internetu? 

- Oni si z práce domů třeba si píšou 

- Můj táta doma nemá internet, ale máma a já jo 

- Můj táta tam už sehnal auto, ale ještě se tam furt kouká po autech 

- Můj táta tam dělá věci do práce, anebo si čte nějaký noviny 

- Nebo já se tam někdy s mamkou koukám na sandály, protože je ještě nemám 

 

Máte mobil? 

- Jo (všichni) 

- Já mám ten nejnovější – xperia, Sony Xperia 

- No můj bratranec měl mobil a teď už má novej, tak mi ho dal 

- Já mám HTC 

 

Co na tom mobilu děláte? 

- Můj už nemůže volat 

- Volám si s  rodičema, babičky a dědečky a tetu 

- Já hlavně hraju ty hry a někdy si pustim písničky a jinak ho mám na volání a na zprávy, když jsme 

doma sami 

- Já na něm hraju hry, třeba „majnkraft“ nebo auta 

- Já třeba si taky pouštim písničky nebo mi někdo volá 

 

Učili už jste se o internetu něco ve škole? 

- Ne (všichni) 

 

A chodíte někdo na nějakou informatiku nebo počítače? 

- Ne (všichni) 

- Mně to jenom vysvětluje táta 

 

A ostatním něco vysvětlovali rodiče o internetu? 

- Ne 

- Mně říká jenom to, že tam jsou hodně nebezpečný internetový stránky a že ten internet je sám o 

sobě nebezpečnej 

- Já myslim, že mi tam jenom mamka s tátou řekli, to už si nepamatuju, jaký tam můžu hrát hry 

- Já jsem se to naučila sama 

- Mně to naučila máma 

- Já hraju na počítači od tří let a to už je mi skoro osm 

- Já už od dvou 

- Já od čtyr 

  



 

 

Příloha 8 - Přepis focus group 5 

 

FG 5 - ZŠ Dubeč 
 

třída - děti 9-10 let 

Dohromady 8 dětí - 4 chlapci a 4 dívky. 

4 děti ve věku 9 let, 4 děti ve věku 10 let. 

 

Chodíte všichni na internet? 

- Jo, jóo 

 

A co tam třeba děláte? 

- já se dívám na e-mail a hraju hry 

- No já třeba chodím na jůťůb (Youtube) (Tam jsou videa, viď? - jo a nebo písničky) 

- chodím na jůťůb a chodím i na e-mail 

- Já chodím na fejsbuk (Facebook), hraju hry, chodím na e-mail a na… na různý hry, i třeba o 

zvířatech a tak, jakože… 

- Já hraju…, já chodím na jůťůb 

- Já chodím na jůťůb a jsem častej pařmen, takže… 

 

Jak často tam chodíte (na internet)? 

- každej den 

- skoro každej den 

- jakmile si dodělám úkoly 

- mě tam moc táta nepouští, jenom občas… občas na e-mail, takže tam mám potom hodně zpráv 

- No tak já jsem tam třeba, když táta není doma, tak jsem tam třeba 8 hodin… no jo, to já třeba od 

třinácti jsem tam až do dvacetidvou… …já se třeba ráno když vstanu, tak sednu k počítači a jsem 

tam celej den, až třeba, jdu se naobědvat, pak se vrátim k počítači a jsem tam třeba do sedmi, do 

osmi 

- Většinou každej pátek většinou, protože to mám informatiku…  

- Já všední dny kromě pátku jsem na tom počítači dvě hodiny, v pátek tři hodiny a o víkendech jsem 

tam čtyry hodiny 

- Já jsem tam většinou jenom v sobotu a v neděli a občas… občas každej den 

- já jsem na tabletu 

 

Hele a máte svůj počítač, třeba v pokojíčku? 

- jo 

- já néé 

- ne 

- jojo 

- já používám rodičů 

- u mě má máma a táta, máma má notebook 

- já mám svůj vlastní jenom pro sebe, no ale bráchovi ho někdy půjčím, můj brácha má sice svůj, ale 

třeba má nějakou hru, která nejde na ten, co má on, brácha má mekbuk (Macbook) a když má 

nějakou novou hru, která prostě nejde na mekbuk, tak použije můj počítač  



 

 

- my máme noutbuk, ale jenom jeden 

 

Máte někdo tablet? 

- jáá (všechny děti) 

- mě koupili rodiče jakože dohromady a že se potom možná stane mym 

- já ho mám dohromady se ségrou  

- já mám svůj 

- já dostanu k narozeninám  

 

A chodíte i přes tablet na internet? 

- jo (všichni) 

- já jo 

- ale mně to moc většinou nejde 

- mně jo, já si lehnu do postele a jsem na tabletu 

 

Já vám teď rozdám takový formuláře a poprosím vás, abyste si to přečetli a vyplnili, co uznáte za 

vhodné… 

- já bych to nevyplnila 

- a na co jsou tam ty hvězdičky? 

- A e-mail já bych nenapsala 

- Co je PSČ? To je poštovní směrovací číslo? 

 

Už jste se někdy setkali s něčím takovým na internetu? 

- ne 

- joo 

- já ne 

- přímo to nevyplňuju, jen s rodičema, kdyby mi to dovolili 

- já ne, jenom když mi mamka něco objednává, tak to vyplňuje mamka 

- já to vyplňuju, třeba na fejsbuku nebo na e-mailu nebo na nějakých jiných… 

- já bych to vyplnil, kdybych se chtěl jakoby na něco přihlásit, jako udělat si účet, třeba na 

legowebu, tam nejsou jinak hry uložený, ale když já sem je chtěl mít vždycky aspoň uložený, tak 

jsem se zaregistroval a mám je uložený v tom  

- já jsem se s tímhletím ještě nesetkal (- tak to nemáš e-mail, nemáš fejsbuk, nemáš nic…), … já tedy 

žádný heslo nemám, ani žádnej e-mail 

 

Rozdala jsem vám to jen proto, že jsem chtěla vědět, jestli byste sami vyplnily to, kolik vám je let 

nebo kde bydlíte, vyplnili byste to sami? 

- néé (všichni) 

- Já ne 

- Já vyplňuju tak maximálně to, jakoby, kdy jsem se narodila, to datum, ale rok nevyplnim přesně, já 

si tam dám, třeba že jsem 1990 

- Já taky (smích) 

 

Takže lžete, jo? 

- jo (smích) 



 

 

- protože jinak mě to tam nepustí 

- já ne, ale když tam napíšou e-mail mých rodičů, že tam mám napsat, tak tam radši napíšu svůj e-

mail 

- Já nevyplňuju ulice, město, psč 

- Já nevyplňuju nic 

- Jednu hru jsem chtěl hrát, a to nešlo, jsem musel vyplnit tohle, ale žádný heslo nemám, takže mě 

to tam nepustilo 

- já žádný takovýhle hry nehraju 

 

Myslíte, že je to správný, takhle po lidech chtít vědět, kde bydlí a tak? 

- ne (všichni) 

- jako já bych chápala to jméno, příjmení, to jako chápu, přezdívku a heslo taky, ale nechápu 

tohleto (ostatní - adresa, věk, e-mail), todle kdyby tam nebylo, tak v pohodě 

 

A víte někdo co znamenají ty hvězdičky? 

- to je jako že je to nutný vyplnit 

 

Ty jsi říkala, že jsi na Facebooku, je tady ještě někdo na Facebooku? 

- Jo (dohromady tři děti) 

 

 

To vám povolili rodiče nebo jste se tam přihlásili sami? 

- jo, povolili 

- no, povolili, no rodičům to vůbec nevadí, že jsem na fejsbuku a voni mi to ani nekontrolujou, 

protože táta mi povoluje skoro všecko, a on má fejsbuk taky, takže… 

 

A co tam děláte? 

- já hraju hry, píšu s kámošema… 

- já taky hraju hry a píšu si s kámošema 

 

Máte tam jenom kamarády, který znáte i normálně nebo i ty jen z internetu? 

- jenom normálně, třeba ale já si tam přidávám i deváťáky, který jsou tady ve škole 

- mám tam třeba tátu a to není kamarád 

- já tam nějaký mám (ty co znáš jenom z internetu? – jo, A nebojíš se, když si s nimi píšeš? - já si 

s nima nepíšu, A proč je tam máš? - nevim) 

 

A ostatní, chtěli byste na tom Facebooku být? 

- ani ne 

- mně na tom vůbec nezáleží 

- mně je to jedno 

- mně je to úplně u tamtoho (smích) 

- ale já mám takový oblíbený hry který mám na jedný stránce a tam se nikdo nedostane, protože 

tam mám vlastní heslo na to 

 

Vy co máte Facebook, víte, že je tam nějaké věkové omezení? 



 

 

- já vim, ale asi tak osmnáct let nebo… 

- třináct let, od třinácti tam můžeš být 

 

Správně, a kolik vám je? 

- Deset 

- Mě bude deset 

 

A víte, že na tom Facebooku s dá nastavit kdo vidí ten váš profil? 

- Soukromí, to je nastavení soukromí 

- Já jsem si nezabezpečila jakoby profil, takže každej vidí, ale třeba nevidí mojí fotku, ale já jsem si 

tam dala, třeba když založím stránku, třeba superholky, když to založim, tak já si tam dám třeba 

že, že každej vidí kdy jsem to založila, jako datum 

- Já to nevim (A kdo ti ten Facebook zakládal? – brácha, Kolik je bráchovi? – čtrnáct, A ví rodiče, že 

máš Facebook? - hmm) 

 

Když máte na internetu možnost někam vložit svojí fotku, dáte jí tam? 

- Ne (všichni, dotčeným hlasem) 

- Já bych si jí tam radši nedala 

- Legoweb je na heslo, tam se fotky nedávaj 

- Tam by mě mohl někdo poznat 

- Já bych si tam dala fotku mimina a nikdo by mě nepoznal (smích) 

- Takový… cože? Mimino a má fejsbuk… 

 

Píšete si s někým jenom přes internet? 

- Néé (všichni) 

 

Píšete s jenom s těma, co znáte i normálně? 

- Jo, na e-mailu 

- Jo, třeba s Gabčou 

- Já si píšu třeba s jednou kámoškou, u který jsme byli párkrát na kole 

 

A co vám na ty e-maily třeba chodí? 

- Mně tam chodí, že třeba hraju hru a že mi zbořili hrad… 

- Mně tam chodí většinou od Lukáše a od kámošky a já jim většinou nepíšu, protože tam moc 

nejsem 

- Mně se tam třeba já jsem si udělal jedný hře jako svojí vlastní novou postavu z mýho e-mailu a z 

toho jsem získal, jako bonus, tam byly totiž stříbrný žetony, zlatý žetony a houbičky a houbičky se 

právěže těžko sehnaly, a oni mi dali jako bonus, že jsem si udělal vlastní profil patnáct houbiček, 

takže jsem měl potom nejlepší zvíře, protože jsem jich měl patnáct 

 

Stalo se vám někdy, že by vám napsal někdo cizí? 

- Mně jo, mě napsala nějaká holka, já jsem jí napsala, ať mi nepíše a že já si nepíšu s cizíma 

- Moje kamarádka, když si takhle psala s kamarádkou a měla jí třeba jenom přes fejsbuk, tak když se 

s ní chtěla sejít, tak si vzala sebou tátu, ale vona nepodváděla ta holka 

 



 

 

Rodiče vám o tom něco říkali - jak se na internetu chovat nebo co tam můžete a nemůžete 

dělat? 

- Abych to nevyplňovala (formulář) 

- S mojí ségrou, třeba když si chce založit e-mail, takže musí jít za tátou, ten jí to musí povolit, 

udělat jí ho, potom jí to musí všechno vysvětlit, říct a potom jí teprv začne, začne ho používat, ale 

stejně ze začátku stejně tam má jenom tátu 

- Mně nic neřekli, jenom, že to nesmím vyplňovat 

- No, že nemám věřit cizím lidem 

- Mně nic 

- Mně taky ne, ale jako je jasný, že když je tam někdo cizí, tak proč bych mu psal jako? 

- Nic mi neřekli 

- Ale dobrý je, že když na to jako někdo skočí (na schůzku), tak je nejlepší si vzít nějaký obraný 

prostředky jako pepřovej sprej a paralyzér a kdyžtak i kondom… (smích) 

 

Učili jste se ve škole něco o internetu? 

- Ne 

- Jo,jo 

 

Máte informatiku ve škole? 

- Jo, ale tam nás nic neučil pan učitel, on spíš dbá na to, aby jeho počítač byl v pohodě 

 

A kdo vám tedy zakládal ten e-mail? 

- Ten mi založila sestra a táta o tom věděl (- Mě jako jediný ho zakládal někdo nedospělej, Kolik je 

ségře? – ségře bude 13) 

- Mamka 

- Bratranec 

- Teta 

- Mě ho založil táta a pomáhal mu brácha 

- Mě teta, když jsem byl u ní, tak mi udělala e-mail 

  



 

 

Příloha 9 - Přepis focus group 6 

 

FG 6 - ZŠ Dubeč 
 

3. Třída – děti 9 let 

Dohromady 11  dětí  – 5 chlapců a 6 dívek. 

11 dětí ve věku 9 let. 

 

K čemu ten internet vlastně je, co se tam dá dělat? 

- Já o tom nic nevim 

- Třeba někdo nemá mapu a potřebuje se někam dostat, tak potřebuje na to internet, aby se 

dozvěděl, kam má jet 

- Může si tam najít, co neví 

- Může si tam založit různý seznamový stránky 

- Můžem si tam třeba, když máme tetu daleko a chceme si s ní povídat, tak můžeme přes Skype 

- Na internetu si stahujeme hudbu a můžeme tam mít e-mail 

- Třeba jako zábavu nějakou, hry nějaký 

- Jo, stahujou se tam hry 

- Daj se tam hledat různý věci 

 

Chodíte na internet? 

- Jooo (všichni) 

- Já tam chodim 

- Jo, každej den 

- Já taky skoro každej den 

- Já pařim skoro každej den 

- Já pařim na fejsbuku 

- Já každej den pařim kountrstrajk (Pravděpodobně Counter-Strike, počítačová hra) 

- Já tam mám babičku na ukrajině, s ní si povídám 

- Já tam chodim co nejvíc na dlouho 

- Já si někdy posílám e-maily 

- Ještě se tam dá zavést gmail 

 

Jak často na ten internet chodíte? 

- Já tam jsem maximálně tři hodiny denně, dopoledne a odpoledne dohromady 

- jen někdy 

- občas 

- každej den co nejdýl 

- Skoro celej den 

- Já pět minut nebo deset minut a tak 

- Já dvě nebo tři, možná i tři nebo čtyři hodiny, nevím 

- Já někdy skoro celej den 

- Já ta jsem ob den vždycky a hmm… nevim kolik, ale vždycky ob den tam jsem 

- Já na něm pracuju asi celej den 

- On si vymýšlí 



 

 

 

…rozdání formuláře… 

- Co je to PSČ? 

- Poštovní směrovací číslo 

- Můžu se jenom na něco zeptat? Ten e-mail je jako na fejsbuk email nebo na seznam nebo jak? 

- A musíme tam psát to číslo? 

- Já nemám řezavku 

 

Už jste někdy nějaký takový formulář potkali na internetu? 

- Ne 

- Ne 

- Ne 

- Já jo 

 

A vyplňovaly už jste někdy něco takového? 

- Já to zkoušel a objevila se mi tam nějaká nahá ženská 

- Já jo 

- S mámou 

- Já jsem to vyplňoval, když jsem se přihlašoval na hru… (nerozumitelné) 

 

Máte všichni e-mail? 

- Joo (většina) 

- Já mám, ale nevím, komu psát 

 

Kdo vám ho zakládal? 

- Já sám, ale táta mi ho založil a pomohl mi s tim trochu, ale za to mi tam napsal nesprávný heslo… 

- Já sama 

 

Ale to jste museli vyplňovat něco takového, jako tenhle formulář, že? 

- Hmm 

- Noo 

- Když já nevim, jakej mám telefon 

 

Kdybyste něco takového někde na internetu potkali, vyplníte to? 

- Ne (většina) 

- Já jo 

- Já taky 

- Protože oni můžou tam bejt takový podváděči, že to zjistí a pak zavolají něco, že jako to bude jako 

lež 

- A pak přijdou k nám domu a vykradou nás 

- Virus nebo červ 

- Já to nikdy nevyplňuju 

 

Dali byste si na internet svou fotku? 

- Néé (všichni) 



 

 

- Já jo 

- Já bych si musel prověřit, kam jí dávám 

- Já mám, ale když mi jako někdo napíše zprávu, ta nemám nikdy odpovídat, protože třeba mu je 

čtyřicet, ale napíše, že je mu šestnáct 

 

Povídáte si po internetu s někým, koho normálně neznáte? 

- Nééé (všichni) 

- Mně jednou volal přes obrazovku nějakej kluk, ale on to byl angličan a já mu nerozuměl 

- Když mi napíše někdo, koho neznám, tak je nejlepší psát uplný pitomosti 

- Mně jednu volal uplně cizí chlap 

- Mně taky jednou volal na mobil nějaký anonym 

 

Máte někdo Facebook? 

- Ne 

- Já jo 

- Já taky 

 

A co na něm děláte? 

- Já tam nic nedělám (a proč sis ho tedy zakládal? – mně ho založila mamka) 

- Já tam hraju hry 

 

Učili už jste se o internetu a počítačích něco ve škole? 

- Ne 

- Jo 

- Jenom na kroužku 

 

Co jste se učili na tom kroužku? 

- Jak upravovat písmena 

- A jak to pak ukládat všechno 

 

Rodiče vám o internetu něco řekli? 

- Ne 

- Hmm, říkali 

- Ne nic 

- No, jak se to má používat a takový různý věci o tom 

- Ne, jim je to jedno co tam dělám a s kým si povídám 

 

Když jste doma na internetu, kontrolují vás rodiče? 

- Ne 

- Vůbec 

- Jo, kontrolujou 

- M ě taky 

- M ě vůbec, seděj dole u televize a koukaj se 

  



 

 

Příloha 10 - Přepis focus group 7 

 

FG 7 - ZŠ Hostýnská 
 

3. třída - děti 8-10 let 

Dohromady 8 dětí - 4 chlapci a 4 dívky. 

2 děti ve věku 8 let, 5 dětí ve věku 9 let a 1 dítě ve věku 10 let. 

 

Víte, co to je internet? 

- Hra taková 

- Internet je program? 

(nevěděli, jak to popsat, nikdo nechtěl začít) 

 

Chodíte všichni na internet? 

- Ano, jo (všichni) 

 

Jak často na něj chodíte? 

- Každej den 

- Každej den 

- Já jednou za týden 

- Každej den aspoň čtyřikrát 

- Jednou za měsíc 

- Já taky, jednou a někdy dvakrát 

- Čtyřikrát tejdně 

- Já spíš telku 

 

Co děláte na internetu?  

- Hraju hry 

- Já taky hraju hry (všichni) 

- Já hraju hry nebo se dívám do mailu 

- A já se koukám do skajpu nebo do mailu 

- Já se dívám na písničky taky 

- Jo to já taky a na video 

 

Máte svůj počítač nebo tablet? 

- Já mám počítač 

- Tablet 

- Já mám počítač a telefon 

- Já taky počítač a telefon 

- Já budu mít tablet 

 

Na internet chodíte jen přes počítač? 

- Já někdy i přes tablet a přes mobil 

- Já taky (několikrát) 

 



 

 

…rozdání formulářů… 

Už jste někdy na internetu něco takového viděli?  

- Ne 

- Já teda ne 

- Já jo 

- Ani ne 

- Jo 

 

Kde jste to třeba viděli? 

- Když si zakládám mail 

- Na mail 

- Jo, přes mail 

 

Víte, co znamenají ty hvězdičky? 

- že je to povinný 

- Co že to znamená 

- Že je to povinný (dvě najednou) 

- Aha, tohle nikdy nebudu vyplňovat 

 

Vyplňovali už jste někdy něco takového sami? 

- Jo, mně to trvá aspoň hodinu, protože to zadám blbě 

- Mně to vyplňovala moje sestra 

- Já jsem si to vyplňoval sám 

- Já jsem ta vždycky něco naklikala a nevim co 

 

A co jste tam třeba vyplňovali? 

- No tak třeba jméno, příjmení, to… e-mailovou adresu, pohlaví a už nevím 

 

Myslíte si, že je to správný, takhle po lidech chtít by tohle vyplňovali? 

- Ne, e-mailovou adresu tam nedávat, protože by třeba někdo k nám mohl domů jet (jako svojí 

adresu domů myslíš? – no) 

- Teď někdy v televizi dávali, že někdo se s někym spojil přes fejsbuk, no a ten mu vykradl byt 

- Já vždycky když to píšu, tak se mi tam objevěj hvězdičky, takže ten druhej to neuvidí 

 

A kdybyste měli možnost si dát někam na internet svou fotku, dáte si jí tam? 

- Ne (všichni) 

- Ne, já bych si tam kdyžtak udělal novou, ale aby se ke mně nikdo nedostal 

- Já bych si kdyžtak na e-mail dala fotku svýho psa 

 

Už jste někdy po internetu mluvili s někým cizím? 

- Ne (všichni) 

 

Takže se přes internet bavíte jenom s kamarádama? 

- Jo (všichni) 

- Mně někdo na mobil furt píše cizej, tak to vždycky vymazávám 



 

 

- Kamarádovi dneska volali, že prej jestli nevyplní něco k soudu nebo co 

 

Máte všichni svůj e-mail? 

- Jo  

- Já jo 

- Já mam 

- Taky mam 

- Já si ho zkouším udělat, na seznamu to je jednodušší 

- No právě, tam jak je heslo a e-mail 

- Já když si ho dělám, tak poprosim ségru, jestli mi s tim pomůže 

 

Ostatní si ho dělali sami? 

- Mně pomáhala ségra 

- rodiče 

- Mně pomáhal táta 

- Mně sestra 

 

A s kým si přes ten e-mail píšete? 

- S kámošem 

- Já mám asi čtyři kámoše 

- S kámoškama 

 

Takže s cizíma lidma si přes internet nepovídáte? 

- Ne 

- Já ne 

- Mě napsal jenom Seznam Vítejte nový uživateli 

- Já si píšu s hráčema na … (nerozluštitelné jméno nějaké hry) 

 

Víte, co to je Facebook? 

- Ne 

- Ano, tam se hrajou ty hry 

- Moje ségry ho maj a třeba si tam s někym píšou 

- Můj taťka ho má 

- Já když si stahuju filmy, tak jdu na uložto 

 

Máte tady někdo Facebook? 

- Já mám (A zakládala sis ho sama? – ne, se ségrou, ona mi poradila, A co tam děláš? – no já tam 

moc nechodim) 

- Ale ten je až od patnácti 

 

Ostatní byste chtěli Facebook? 

- Ne 

- Já nechci 

- Já bych chtěl, protože je tam taková bezva hra, že jsou tam takový dva panáčci a ty si můžou dělat 

různý věci, že se točej třeba na kolotoči 



 

 

- Já když jsem tam ještě byla, tak jsem tam taky hrála takový hry, třeba rybičky takový 

 

A co byste tam ještě dělali? 

- Já bych si asi psal s někym 

- No, psala bych si 

 

Znáte někoho jenom přes internet? 

- Ne 

- Já jo, v jedný počítačový hře (a píšeš si s nim? – no,  a co si s ním píšeš? – jenom o tý hře, Víš jak 

se ten kluk jmenuje?- jo, on mi to řek, A ty jsi mu napsal, jak se jmenuješ a kolik ti je? – ne, 

jenom, jak se menuju) 

- Já mám kamaráda a ten si píše s někym po internetu a vůbec neví, kdo to je 

 

Už jste se učili něco o internetu ve škole? 

- Ne (všichni) 

 

A chodíte na nějakou informatiku nebo počítače (kroužek)? 

- Ne, to je až od pátý 

 

Rodiče vám něco o internetu říkali? Třeba co tam můžete a nemůžete dělat? 

- Ne 

- Nic 

- Mně nic neříkali 

- Můj děda mi říká, že když jsem na internetu, tak si nic nečtu a hned to odkliknu 

- Já jsem chytřejší na počítači než moje mamka 

- Můj kamarád takhle chtěl kliknout na nějaký „přijmout“ a kdyby to přijmul, tak b musel platit 

nějaký peníze 

 

Hlídají vás rodiče, když jste na internetu? 

- Ne 

- Ne, mě vůbec 

- Skoro vůbec ne 

- Nehlídaj 

- Já nejsem na internetu, spíš na mobilu hraju hry 

 

Máte všichni mobil? 

- Jo (všichni) 

 

A už se vám někdy stalo, že vám volal někdo cizí? 

- Jo 

- Mně jo 

- Jo, několikrát 

 

A co děláte, když vám takhle volá? 

- Já to vždycky típnu 



 

 

- Já taky (několik dětí) 

- Já jsem jednou omylem, chtěl jsem volat mámě, ale zvednul to nějakej chlap, tak jsem to típnul 

 

Tablet někdo máte? 

- Já ne 

- Ne 

- Já jo (a co tam děláš? – koukám na videa a na filmy, třeba na báječný dorty, to byl jednou takovej 

film, kde pekli krásný dorty a pak tak hraju hry) 

  



 

 

Příloha 11 - Přepis focus group 8 

 

FG 8 - ZŠ Hostýnská 
 

3. třída - děti 8-9 let 

Dohromady 8 dětí – 8 dívek 

6 dětí ve věku 8 let, 2 děti ve věku 9 let. 

 

Tak nejdřív mi povězte co to ten internet vlastně je? 

- Tam kde si lidi můžou všechno najít, komunikovat s přátelema a tak… 

- Nebo si třeba pouštět písničky 

- Nebo si tam najdeme, co hledáme třeba 

- Nebo si tam můžeš dát svůj inzerát, ale moc to nejde, mojí mámě to dneska vymazali, teda včera 

- A ještě si tam třeba můžem přeložit slovíčka z angličtiny do češtiny 

 

A co na tom internetu děláte vy? 

- Hraju hry 

- Hraju hry a pouštim si někdy písničky 

- Já si něco hledám, pouštim si písničky, komunikuju, anebo hraju hry 

- Já si pouštim písničky a hraju hry 

- Pouštim si písničky, hraju hry, a někdy jsem i na…, třeba že komunikuju, třeba jako na zprávy 

- Já vlastně taky hraju ty hry a taky si tam pouštim písničky a někdy i filmy 

- Já si tam pouštim filmy, nějaký pohádky, hraju hry, dívám se na písničky 

- A já tam ještě hledám, jak třeba vypadá a jak je velkej Tukan Obrovský a různý další ptáci 

 

Jak často na internet chodíte? 

- Tak já chodím každý den, protože chodím na e-mail se učit ty… pohádky z angličtiny 

- Já chodím jednou týdně a někdy jsem o víkendu dva dny, protože se učíme taky, anebo mamka mi 

to dovolí v neděli 

- Já taky každej den, ale dneska se budu koukat na ty… na písničky nebo na pohádky 

- Já taky každej den 

- Já tak třikrát za tejden 

- Třikrát měsíčně, já se moc nedostanu 

- Jednou měsíčně 

- Tak já tam teda můžu, když mám volnej čas a třeba můžu jenom na půl hodiny a potom kdyžtak až 

další den 

 

A přes co na ten internet chodíte, máte počítač nebo tablet nebo mobil? 

- Tablet, počítač a mobil 

- Tablet, počítač a mobil 

- Počítač a mobil 

- Počítač a mobil 

- Mobil, mobil, mobil, počítač, počítač a jeden tablet 

- Na svym notebooku 

- Takže na notebooku, notebooku, na počítači a na mobilu 

- Já na tabletu a na počítači 



 

 

 

…rozdání formulářů… 

Už jste někdy něco takového na internetu vyplňovaly? 

- Ne 

- Já jo 

- Já jo 

- Já jsem to zkoušela, ale potom jsem to vymazala 

- Já jo 

 

Kde jste to vyplňovaly? 

- takže na e-mail a na, ještě na fejsbuk 

- já taky, na e-mail 

- hele ale na fejsbuk nesmíš 

- no, já to mám na hry, víš 

- já jsem to vyplňovala na přihlášku na tábor 

 

Vvyplňovaly jste to samy? 

- Já jo 

- Já jsem se na to koukla sama, ale máma by se asi hrozně zlobila, tak jsem to radši smazala 

- Já musim s rodičema 

- Já o tom nic nevim 

 

Víte co tam znamenají ty hvězdičky u toho? 

- Že je to to hlavní, co máme vyplnit? 

 

Myslíte si, že je správné, chtít po lidech, aby vyplňovali takovéhle věci na internetu? 

- Ne 

- Jak kdy (a kdy je to správný? – na zabezpečení) 

- Tak jako u něčeho je to dobrý a u něčeho ne, třeba když se vyplňuje na nějakou akci, která je 

doopravdická, ale někdy ti třeba vyběhne: „vyhráli jste tablet, jen musíte udělat jednu věc…“, 

akorát, že to vás stejně může pak stát několik peněz 

- No máma mi říkala, že to správný není, že ona by vyplňovala jenom to hvězdičkovaný 

 

Máte někde na internetu svojí fotku? 

- Hmm 

- Mám 

- Ano 

- Já nemám na internetu, ale mám na počítači 

- My máme, protože mamka má svojí vlastní firmu tak tam má fotky sebe a když si tam napíšete 

třeba moje jméno nebo, tak už sou tam vidět s fotkou a můj bratranec je známej… jako je 

fotbalista, takže už má fotky po internetu, stačí si tam napsat jeho jméno a už vám vylezou jeho 

fotky 

- Můj Áďa je taky slavnej fotbalista a taky je má to, na internetu 

- Já mám jako tapetu svojí fotku 

- Já mám taky svojí tapetu a pak mám ještě na e-mailu 



 

 

- Máma má tapetu s mojí fotkou a taky tam jsem jako pod Domem Um, tak tam jsou naše fotky 

(místní dům dětí a mládeže, kam děti se školou chodí na různé akce), ale to se moc nepočítá, 

protože to jako nejsou moc fotky na nás, spíš fotili ty naše díla 

- Já taky mám fotku na skajpu, protože tam když si zadáte jméno, tak vám vyjede asi dvacet 

kolonek, takže pak můžete volat někomu úplně cizímu 

- Já mám na skajpu a na e-mailu 

 

Povídáte si někdy přes internet s někým, koho normálně neznáte? 

- Ne (všechny) 

 

A proč? 

- Protože by nás mohl přepadnout doma, třeba… 

- Já proto, protože mě už táta varoval, že kdybych třeba otevřela nějakej vir, tak jako kdybych si 

chtěla povídat, tak že by pak třeba mohli vylízt k nám do počítače, a mohli vy vniknout i do tátovo 

a všechny, který tam mám uložený, ty e-maily a tak 

- No máma mi říkala, že nikdy nevím, kdo je za tou obrazovkou 

 

 Stalo už se vám někdy, že by vám někdo cizí psal přes internet? 

- Mně ne 

- Mně na telefon jenom 

- Mně na telefon nejdřív psalo nějaký cizí číslo a teď už mi dokonce i volá 

- Mně taky vždycky to 

 

A ví to rodiče? 

- Jo 

- Ano 

- Mně na mobilu volali a já jsem to zvedla a on to byl takovej divnej pán, prej nějaká policie nebo 

něco takovýho, tak jsem to radši vypla a on pořád „co to?, coto?, coto?“ 

- Mně volalo nějaký číslo a nemam ho vůbec uložený, ale já vždycky řeknu konec, protože nemám 

čas něco s tím vyvádět, tak vždycky: „konec“ a to někdy dělám i babičkám protože nemám čas 

- Mně na mobilu, mě volali i z týmobajlu, tak voni volali pořád dokola, pořád dokola, pak táta to 

zved a řek: „prosimvás vy voláte na číslo osmiletý holky“, tak jako vona řekla: „tak pardón, ale 

nechtěli byste si něco koupit třeba?“, pak ještě třeba posílali na e-maily nějaký nákupní ty, tak ty 

já jsem taky nechtěla dát zvednout, akorát, že oni tam byly nějaký nákupní centra už tam mám, že 

mě to, pak tam mám ještě jedno nákupní centrum a to mi psala moje teta, ale nevim, proč tam 

mám napsaný nějakej název nějakýho obchodu 

- Mně věčně někdo volá, ale já když ho nemám uloženýho, tak já to vždycky nemám brát a pak 

kdyžtak mu volám, když je u mě někdo dospělý, kdyby se na mě na něco začal vyptávat, tak že mu 

dám dospělýho, ono je to přece jenom jistější 

- Mně dneska pořád někdo, nějakej jeden pán pořád psal a já jsem mu neodpovídala a potom mi i 

volal na skajpu a já jsem to stejně nevzala 

- Mi ještě, nám volá nějaký číslo, 427 nebo něco takovýho a pořád mi to posílá maily: „Vyhráli jste 

tablet“ a můžete si zaject do nějakého centra, kde se prodává všechno a já to pořád nezvedam a 

ono to pořád volá a volá a volá třeba ve vosum nebo v deset večerek pak už to necham radši 

zvonit 



 

 

- Mně se jednou stalo, že z tátova mobilu jsem chtěla zavolat někomu, asi babičce, ale to, jsem tam 

namačkala jiný číslo, to jsem byla malá a tam někdo… 

- Já jsem jednou chtěla zavolat tátovi, jenže jsem spletla to poslední číslo a dovolala jsem se do 

nějakýho hostince U Nudle (…smích) 

- Já jsem si jednou chtěla uložit mámino číslo, jenže jsem tam naklikala úplný nesmysly, pak jsem 

začala volat a dovolala jsem se někam nevim co, ale byl to cizí jazyk, takže jsem se asi dovolala 

někam do ciziny 

 

Víte, co jsou to sociální síťě? 

- Ne (všichni) 

 

A víte, co to je Facebook? 

- Jo (všichni) 

 

Tak třeba právě Facebook je sociální síť… (vysvětlení, co to je) 

- I skajp? 

 

A kdo máte ten Facebook? 

- Já je 

- Ne 

- Já mám 

- Moje teta a mamka maj fejsbuk 

- Ale to můžete mít až od dvanácti nebo od třinácti, protože to maj tady moje kamarádky Karolínka 

s Bárou a mamka říkala, že asi musely lhát kolik jim je let 

 

Správně, Facebook můžete mít podle jeho pravidel až od 13 let, ale některé děti si tam napíšou, že 

jsou starší… 

- Mně to tam napsal táta, jsem používala na hry jeho fejsbuk a jeho to naštvalo, tak mi založil můj 

- Já nemám fejsbuk, protože táta se bojí, že by mi někdo volal 

 

Chtěly byste ten Facebook mít? 

- Ne (většina) 

- Teda až od dvanácti nebo od třinácti 

- Já tedy ne 

 

Víte, co se tam ještě kromě hraní her dá dělat? 

- Že třeba můžete komunikovat třeba s nějakym kamarádem nebo s někym, koho znáte a vidíte tam 

třeba i jeho obraz  

- Mít tam přátele 

 

Říkali vám o internetu něco rodiče, třeba co tam můžete a nemůžete dělat? 

- Mně říkala mamka, že ať třeba nehraju nějaký hry, který jsou třeba, že bysme to potom museli 

platit 

- Mně říkali, ať tam nestahuju žádný hry, který jsou napsaný čínsky 



 

 

- Tak mně třeba říkali, co se tam může všechno stát, takový ty internetoví piráti a právě co tam 

můžu všechno najít, co můžu hrát, co tam můžu dělat a co nemůžu 

- Mně říkali, že tam nemůžu mačkat nějaký kraviny a pak ještě říkali, ať nestahuju nějaký hry, který 

se platěj 

- Akorát na internetu, že tam třeba nemám věřit, třeba když mi přijde: „můžete něco vyhrát, 

pošlete esemesku na toto číslo“, tak že ta esemeska pak může být drahá, a pak že nemám 

stahovat drahý hry 

- Když jsem jednou byla na počítači a klikla jsem tam na nějakou neznámou ikonu, tak táta za mnou 

tajně stál, protože chtěl vidět, co tam vyvádím a najednou viděl, že jsem klikla na něco, co bylo… 

no úplně hloupá věc, tak táta mi řekl, že jestli to nezavřu, tak na počítač nesmím ani třikrát 

měsíčně 

- Já mám svojí flešku a táta říkal, že jí nemám strkat do žádných jiných počítačů, že ani do našeho, 

že tam je prej nějaká aplikace, že by se nám ten počítač nějak mohl rozbít, kdyby sem to tam 

strčila, že tam je aplikace, která to jakoby potvrdí, že tam můžeš dát tu flešku 

 

Ve škole už jste se už učily něco o internetu? 

- Ne (všichni) 

 

A chodí někdo z vás na kroužek, na nějakou informatiku, na počítače? 

- Ne 

- Jedině my máme ve třídě počítač, ale chodí tam jenom K… z Ruska, protože když děláme ty slovní 

úlohy, tak on moc nerozumí, tak tam má třeba nějak lehký příklady 

- A my tam můžem někdy, když už máme hotovou práci a ostatní to ještě nemaj 

- Ale kluci to tam pořád…, my máme takovýho majitele, kterej to tam chodí každej den zapínat, 

abychom to nemuseli nějak tam s tim dělat v hodině, až to budeme potřebovat a právě tak, že 

kluci teďko, teď oni tam vymazali všechny soubory, který jsme tam měli, tak tam museli šmatat 

zase, aby tam všechno našli a tedy o fous snad to tam už našli 

  



 

 

Příloha 12 - Ukázka analýzy výzkumu pomocí kombinace myšlenkové a konceptuální mapy 

 

Mapa pro tematický okruh o internetu obecně u starších focus groups

 

 


