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Účel výzkumu

3

Cíl výzkumu
Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak používají internet děti ve věku 12-17 let a zda jsou
vystaveny možnému ohrožení, které souvisí s používáním internetu (zejména nebezpečí související s
navazováním nových známostí přes internet).

Mezi hlavní předměty výzkumu patří:
 Trendy v používání internetu dětmi
 Nebezpečí související s poznáváním nových lidí na internetu
 Povědomí dětí o hrozbách spojených s poznáváním nových lidí na internetu
 Povědomí rodičů o hrozbách pro děti spojených s poznáváním nových lidí na internetu
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O výzkumu

5

O výzkumu
metodika
výzkumu

Výzkum byl proveden na základě metody CAWI (computer-aided web
interviewing). Výzva k účasti ve výzkumu se zobrazila internetovým
uživatelům, kteří navštívili následující české internetové stránky:
 aktualne.centrum.cz,

zena.centrum.cz,

xchat.centrum.cz,

stahuj.centrum.cz, t-music.cz – formát pop-under

 lide.cz, spoluzaci.cz, saferinternet.cz – formát banner
Stránky, na kterých probíhal výzkum, byly vybrány podle dosahu a
sociodemografického profilu internetových uživatelů.
6

cílová
skupina

Analýza pokrývala dvě cílové skupiny. V první skupině byly děti ve věku
12-17 let, ve druhé dospělí, kteří mají děti ve věku 12-17 let.

6

Poznámka: pokud jsou v textu zmiňovány „děti“ nebo „rodiče“, máme na mysli děti a rodiče, kteří používají internet.
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O výzkumu
Data byla shromážděna v období od 9. do 16. ledna 2009. Konečný

výzkum

vzorek sestával z 9 714 dotazníků, které vyplnili čeští internetoví
uživatelé nad 12 let, z čehož 2 092 dotazníků vyplnili uživatelé ve věku
12-17 let a 789 dotazníků uživatelé, kteří mají děti ve věku 12-17 let.

zpracování
dat

Aby byl výzkum reprezentativní pro celou českou internetovou populaci
ve věku 12+, byly odpovědi internetových uživatelů analyzovány
pomocí

statistického

internetové

populace

vážení,
podle

založeného
pohlaví,

věku

na
a

údajích

o

struktuře

frekvence

používání
7

internetu. Strukturální údaje poskytl projekt NetMonitor. Všechny
výsledky výzkumu jsou vyjádřeny procentuálně ve vztahu k váženým
7

údajům, zatímco velikost vzorku (N) se vztahuje k neváženým údajům a
vyjadřuje počet respondentů, kteří odpověděli na uvedené otázky.

Poznámka: datové součty v některých grafech nemusí být 100% z důvodu rotace odpovědí nebo možnosti více než jedné
odpovědi.
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Výsledky

8

9

9

Shrnutí
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Shrnutí
Trendy v používání internetu a mobilních telefonů dětmi
Většina dětí ve věku 12-17 používá internet na místech, kde je pod dohledem dospělých. Internet
používají většinou doma – téměř všechny se připojují z místa svého bydliště. Dvě třetiny
dotazovaných dětí používají internet ve škole. Internetové kavárny nejsou momentálně mezi dětmi
příliš oblíbené.
Pro děti ve věku 12-17 let je internet důležitým komunikačním prostředkem. Používají internet jako
nástroj, který jim umožňuje být v kontaktu s ostatními lidmi. Nejčastěji používají komunikátory a email. Viditelně nižší, ale stále značné procento dětí z analyzované věkové skupiny navštěvuje
internetové stránky, kde může snadno navazovat známosti s jinými lidmi, např. diskusní fóra, chaty,
IRC a seznamky.

1
0

Při používání komunikátorů se děti většinou zaměřují na jednoduchou textovou komunikaci.
10

Internet používají dětí ve věku 12-17 let jako zdroj seznamování – polovina z nich chce na internetu
najít nové známé. Tito mladí jsou potenciálně vystaveni nebezpečí, které vyplývá z navazování
nových internetových přátelství.
Nepřekvapí, že téměř všechny děti ve věku 12-17 vlastní mobilní telefon. Nicméně navštěvování
chatů a seznamek přes mobilní telefon není v současné době příliš obvyklé.
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Shrnutí
Nebezpečí související s poznáváním nových lidí na internetu
Zdá se, že děti ve věku 12-17 let nejsou příliš opatrné pokud jde o poskytování osobních údajů
cizím osobám z internetu. Většina dětí poslala fotografie, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo
osobě, kterou poznala během minulého roku na internetu. Při poskytování své adresy jsou děti ale
zdrženlivější, protože to je všeobecně považování za riskantní.
Děti ve věku 12-17 let, které používají internet, jsou často vystaveny situacím, kdy se je někdo
soustavně pokouší kontaktovat. Děti, které byly během minulého roku minimálně jednou
obtěžovány někým na internetu, uvedly, že se v takové situaci nebály. Pouze jedna třetina uvedla,
že tato situace byla stresující.
Povědomí o nebezpečí, které souvisí se setkáváním s lidmi z internetu, je u dětí ve věku 12-17 let

1
1

relativně vysoké. Ačkoli většina z nich považuje takové schůzky za riskantní, často souhlasí se
schůzkou, kterou jim někdo nabídne na internetu. Navíc se vystavují velkému nebezpečí, když

11

obvykle chodí na tyto schůzky samy. O těchto schůzkách sice obvykle někoho informují, ale bohužel
většinou jen stejně staré osoby - kamarády.
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Shrnutí
Nebezpečí související s poznáváním nových lidí na internetu
Děti nejsou zvyklé zasvěcovat rodiče nebo jiné dospělé do svých plánů a kontaktů s osobami, které
poznaly na internetu. Nekonzultují s rodiči ani plánované schůzky s cizími osobami z internetu,
protože si připadají dost staré na to, aby mohly samy rozhodovat o tom, s kým se setkají.
Stává se zřídka, že na osobní schůzce dítě zjistí, že osoba z internetu vypadá jinak, je starší/mladší
nebo jiného pohlaví, než uváděla na internetu. Také chování těchto osob obvykle nevzbuzuje
podezření.

1
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Shrnutí
Povědomí dětí o hrozbách spojených s poznáváním nových lidí na internetu
Povědomí dětí o možném nebezpečí, které souvisí s poznáváním nových lidí na internetu, je
relativně vysoké. Ačkoli pokud bereme v úvahu fakt, že se o tomto problému často diskutuje v
médiích, je procento dětí, které si neuvědomují toto nebezpečí, velmi znepokojující.
Masmédia hrají velkou roli v rozšiřování informovanosti dětí o možných nebezpečích, které souvisí se
seznamováním s novými lidmi na internetu. Mezi čtyřmi nejčastěji jmenovanými zdroji informací
byla zastoupena tři média, na prvním místě televize. Důležitou roli také hraje škola. Ovšem je nutné
upozornit, že děti o tomto nebezpečí slyší ve škole častěji než od rodičů.
1
3
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Shrnutí
Povědomí rodičů o hrozbách pro děti spojených s poznáváním nových lidí na internetu
Většina rodičů dětí ve věku 12-17 let uvedla, že jejich děti používají internet. Většina rodičů také
tvrdí, že jejich děti používají internetové komunikátory a chaty.
Čtvrtina rodičů uvedla, že se jejich děti ve věku 12-17 let setkávají s lidmi, které poznají na
internetu.
Z rodičů, jejichž děti ve věku 12-17 let se setkávají s lidmi z internetu pouze jedna třetina uvádí, že
je vždy informována o takové schůzce. Jedna třetina uvedla, že jejich děti ve věku 12-17 let je spíše
o schůzce informují. Navíc téměř polovina rodičů uvádí, že takové schůzky se odehrávají s jejich
souhlasem.
1

Tyto údaje ukazují, že rodiče často předpokládají, že vědí o chování svých dětí dost, nebo že nejsou4
příliš informováni o volnočasových aktivitách svých dětí.
14

Znepokojující je fakt, že téměř polovina rodičů si není vědoma nebezpečí, kterému jsou jejich děti
na internetu vystaveny. Ačkoli čtyři z pěti rodičů uvádějí, že se svými dětmi mluví o zásadách
bezpečného používání internetu.
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Trendy v používání internetu a mobilních
telefonů dětmi
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Místo používání internetu
Kde používáte internet?

Ačkoli téměř všechny děti
ve věku 12-17 let
používají internet doma,
kde na ně mohou dohlížet
rodiče, připojují se i na
jiných místech. Dvě ze tří
dětí se připojují ze školy,
čtvrtina u kamarádů.
Internetové kavárny
nejsou mezi dětmi
momentálně příliš
1
populární.
6
16

N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Důvody používání internetu
K čemu používáte internet?

Děti ve věku 12-17 let
používají internet ke
komunikaci s jinými lidmi
– nejčastěji komunikátory
a email. O něco méně dětí
hledá na internetu
informace a sleduje videa.
Relativně vysoké procento
návštěv vykazují diskusní
fóra, chaty a IRC (39%)
nebo seznamky (23%),
kde je snadné navazovat1
7
nové vztahy.
17

N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Důvody používání komunikátorů
K čemu převážně používáte komunikátory?

Většina dětí ve věku 1217 let, které používají
komunikátory, používají
pouze textovou
komunikaci. Hlasové a
video služby příliš
nevyužívají.

1
8
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N=1 872 – respondenti ve věku 12-17, kteří používají komunikátory

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Poznávání nových lidí na internetu
Používáte internet k navazování známostí?

Polovina dětí ve věku 1217 let používá internet k
tomu, aby se seznámila s
novými lidmi. Z toho
vyplývá, jak mnoho
mladých je vystaveno
nebezpečí, které plyne z
takového způsobu
seznamování.

1
9
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N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Vlastní mobilní telefon
Máte vlastní mobilní telefon?

Není překvapivé, že
značná většina dětí ve
věku 12-17 let vlastní
mobilní telefon. Vlastní
telefon nemá jen velmi
malé procento dětí.

2
0
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N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Seznamky a chaty prostřednictvím SMS
Používáte chaty nebo seznamovací servery pomocí SMS?

Jak často používáte chaty pomocí SMS?

2
1
21
Chaty a seznamovací služby přes mobilní telefon děti ve věku 12-17 let příliš nepoužívají – pouze
jedna čtvrtina. Uživatelé SMS chatů používají tuto službu zřídka (téměř polovina z nich méně často
než jednou měsíčně). Jedna sedmina uživatelů používá ale chaty přes SMS denně.

N=2 071 – respondenti ve věku 12-17, kteří mají vlastní
mobilní telefon

N=477 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří používají
chaty přes SMS
Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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2
2

Nebezpečí související s poznáváním
nových lidí na internetu
22

22

Poskytování informací osobám z internetu
Poskytli jste během minulého roku přes internet osobní informace osobám, se kterými jste se seznámili na internetu?

Posílání osobních údajů se
nezdá dětem ve věku 1217 let příliš nebezpečné,
většina z nich posílá
fotografie, e-mailové
adresy nebo telefonní
čísla lidem, se kterými se
seznámí na internetu. Zdá
se, že děti jsou
zdrženlivější pouze v
případě poskytování své
2
adresy.
3
23

N=1 101 – respondenti ve věku 12-17, kteří se na internetu seznamují s cizími lidmi

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Frekvence poskytování informací
Jak často jste během minulého roku někomu poskytli následující informace?

Mezi soukromé údaje,
které děti ve věku 12-17
let poskytují a internetu
nejčastěji patří e-mailové
adresy a fotografie.
Ačkoli relativně málo dětí
poskytlo někomu na
internetu svou adresu, tak
46% z nich to udělalo
vícekrát nebo to dokonce
dělá pravidelně.
2
4
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N – respondenti ve věku 12-17, kteří poskytli dané informace někomu na
internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Povědomí dětí o nebezpečí, které souvisí s
poskytováním osobních údajů na internetu
Myslíte si, že poskytování osobních údajů (jako je adresa nebo telefonní číslo) cizím lidem z internetu je nebezpečné?

Děti ve věku 12-17 let ví
o tom, že posílání adresy
cizím lidem z internetu je
riskantní, uvědomují si
také nebezpečí související
s poskytováním
telefonního čísla. Na
druhou stranu děti často
uvádějí, že posílání
fotografií a e-mailových
adres cizím lidem není
2
nebezpečné.
5
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N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009

25

Povědomí o nebezpečí, které souvisí se setkáním s
cizími lidmi z internetu
Myslíte si, že setkání s lidmi, se kterými jste se seznámili na internetu, může být nebezpečné?

Povědomí dětí o
nebezpečí, které souvisí
se setkáváním s osobami
z internetu, je poměrně
vysoké – tři z pěti
respondentů považují
takové situace za
riskantní.

2
6
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N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009

26

Vystavení možnému nebezpečí na internetu
Stalo se vám někdy za poslední rok během chatování nebo
pobytu jinde na Internetu, že se vás někdo vytrvale snažil
kontaktovat?

Báli jste se v takové situaci (když se vás někdo vytrvale snažil
kontaktovat)?

2
7

Děti ve věku 12-17 let, které používají internet, jsou často vystaveny situacím, kdy se je někdo27
opakovaně pokouší kontaktovat – dvě třetiny zažily takovou situaci v posledním roce minimálně
jednou. Děti, které byly za poslední rok minimálně jednou takovým způsobem obtěžovány, se této
situace nebály. Pouze jedna třetina se v této situaci bála.
N=2 092 – respondenti ve věku 12-17 let

N=1 183 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří byli za poslední
rok obtěžováni na internetu
Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Setkání s lidmi z internetu
Chtěl si s vámi během posledního roku někdo, koho jste
poznali přes internet, dát schůzku mimo internet?

Uskutečnila se taková schůzka?

2
8
28

Často se stává, že se lidé po seznámení na internetu chtějí setkat na osobní schůzce (podobnou
zkušenost mají dvě ze třech dětí ve věku 12-17 let, které používají internet k seznamování). Po
takovém návrhu se přes 50% dětí nakonec setkalo s osobou z internetu.
N=1 101 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří používají
internet k seznamování

N=711 – respondenti ve věku 12-17 let, se kterými se někdo
v posledním roce chtěl setkat
Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Setkání s lidmi z internetu
S kým obvykle chodíte na schůzky s osobou, kterou jste poznali
na internetu?

Říkáte obvykle někomu o takové schůzce?

2
9
29

Děti ve věku 12-17 let raději chodí na schůzky s lidmi z internetu samy. Většina z nich o takové
schůzce někoho informuje, nejčastěji osobu stejně starou (sourozenci, kamarádi). Děti obvykle
nezasvěcují do svých plánů rodiče nebo jiné dospělé a jdou na schůzku samy – méně než jedno
procento chodí v doprovodu rodičů, čtvrtina je o schůzce alespoň informuje.

N=423 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří se osobně setkávají s lidmi z
internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Důvody, proč děti neinformují rodiče o schůzkách s
osobami z internetu
Proč jste neřekli rodičům o takové schůzce?

Děti ve věku 12-17 let se
obvykle cítí dost staré na
to, aby se samy mohly
rozhodnout, s kým se
budou setkávat – to je
důvod, proč většina z nich
neinformuje rodiče o
schůzkách s osobami z
internetu. Tři z deseti dětí
se obávají, že by jim
rodiče zakázali jít na
3
schůzku.
0
30

N=341 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří se v posledním roce osobně setkali s
lidmi z internetu a neinformovali o tom rodiče

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Vzhled osoby z internetu
Stalo se vám někdy, že by osoba, se kterou jste se setkali (...), než uváděla na Internetu?

Stává se, že osoba, se
kterou se děti setkaly na
internetu, vypadala jinak
– byla mladší/starší nebo
jiného pohlaví, než uvedla
během konverzace na
internetu.

3
1
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N=423 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří se v posledním roce setkali s
osobou z internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Věk lidí, se kterými se děti setkali
O kolik byla tato osoba starší (zhruba)?

3
2
32

Poznámka: výsledky nejsou kvůli
malému vzorku respondentů zcela
reprezentativní.

N=54 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří se v poslední roce setkali s lidmi,
které poznali na internetu, přičemž tato osoba byla starší, než uvedla na
internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Chování lidí z internetu
Zdálo se vám chování osoby, kterou jste poznali na internetu, během skutečné schůzky neobvyklé?

Na otázku, jak se osoby z
internetu na schůzce
chovaly, odpověděly dvě
třetiny dětí ve věku 12-17
let, že normálně. Jedna
desetina dětí uvedla, že
tato osoba se chovala
podezřele, jedna čtvrtina
nebyla schopna chování
této osoby zhodnotit.
3
3
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N=423 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří se v posledním roce setkali s
osobou, se kterou se seznámili na internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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3
4

Povědomí dětí o hrozbách spojených 34s
poznáváním nových lidí na internetu

34

Povědomí dětí o hrozbách spojených s poznáváním
lidí na internetu
Slyšeli nebo četli jste někdy o nebezpečí, které souvisí s vytvářením nových známostí přes Internet?

Čtyři z pěti dětí už někdy
slyšely nebo četly o
možném nebezpečí, které
plyne z navazování
nových
kontaktů/přátelství na
internetu. Ačkoli pokud
bereme v úvahu fakt, že
se o tomto problému
často diskutuje v médiích,
je procento dětí, které si
3
neuvědomují toto
5
nebezpečí, velmi
znepokojující.
35

N=2 092 – respondenti ve věku 12-17

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Zdroje informací o nebezpečí, které může hrozit od
lidí z internetu
Kde jste slyšeli nebo četli o nebezpečí, které souvisí s vytvářením nových známostí přes internet?

Masmédia hrají velkou roli
v rozšiřování
informovanosti dětí o
možných nebezpečích,
které souvisí se
seznamováním s novými
lidmi na internetu – mezi
čtyřmi nejčastěji
jmenovanými zdroji
informací byla zastoupena
tři média. Důležitou roli
také hraje škola – děti o3
tomto nebezpečí slyší ve6
škole častěji než od
36
rodičů.

N=1 700 – respondenti ve věku 12-17 let, kteří slyšeli/četli o nebezpečí, které
souvisí se seznamováním s novými lidmi na internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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37
Povědomí rodičů o hrozbách pro děti spojených
s poznáváním nových lidí na internetu

37

Povědomí rodičů o chování dětí na internetu
Používá Vaše dítě Internet?

Používá Vaše dítě komunikátory nebo chaty?

3
8
38

Velká většina rodičů dětí ve věku 12-17 let uvedla, že jejich synové nebo dcery používají internet.
Většina rodičů také uvedla, že jejich děti používají komunikátory a chaty.

N=789 – respondenti, kteří mají děti ve věku 12-17 let

N=775 – respondenti, jejichž děti ve věku 12-17 let používají internet

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Povědomí rodičů o tom, zda se jejich děti scházejí s
lidmi z internetu
Setkává se Vaše dítě s osobami, které pozná přes Internet?

Čtvrtina rodičů ví, že se
jejich děti ve věku 12-17
let setkávají s lidmi, které
poznali na internetu.

3
9
39

N=775 – respondenti, jejichž děti ve věku 12-17 let používají internet

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Povědomí rodičů o tom, zda se jejich děti scházejí s
lidmi z internetu
Informuje Vás Vaše dítě/děti vždy o takových schůzkách?

Odehrávají se takové schůzky s Vaším souhlasem?

4
0
40

Z rodičů, jejichž děti ve věku 12-17 let se setkávají s lidmi z internetu (24%) pouze jedna třetina
uvádí, že je vždy informována o takové schůzce. Navíc téměř polovina rodičů uvádí, že takové
schůzky se odehrávají s jejich souhlasem(46%) ve srovnání s těmi, kteří prohlásili, že jsou vždy
informováni o těchto schůzkách (37%).

N=178 – respondenti, jejichž děti ve věku 12-17 let se setkávají s lidmi, které
poznaly na internetu

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Povědomí rodičů o nebezpečí, které vyplývá z
používání internetu dětmi
Myslíte si, že používání Internetu dětmi může být nebezpečné?

Ani ne polovina rodičů si
je vědoma nebezpečí,
kterému mohou být děti
na internetu vystaveny.
Jedna třetina rodičů se
nemohla rozhodnout, zda
je internet pro děti
nebezpečný, nebo není.

4
1
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N=789 – respondenti, kteří mají děti ve věku 12-17 let

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Povědomí rodičů o nebezpečí, které vyplývá z
používání internetu dětmi
Mluvil/a jste s dítětem o bezpečném používání Internetu?

Čtyři pětiny rodičů
uvádějí, že se svými
dětmi mluví o bezpečném
používání internetu.
Otázkou je, co si
představují pod pojmem
bezpečné používání
internetu, protože z dětí
ve věku 12-17 let pouze
48% uvedlo, že rodiče
jsou zdrojem informací o4
nebezpečí, které souvisí s2
používáním internetu.
42

N=775 – respondenti, jejichž děti ve věku 12-17 let, používají internet

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Přílohy

43

Přílohy
Pohlaví

respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N=2 092)
(N=789)

Dosažené vzdělání

respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N=2 092)
(N=789)

Žena

62%

46%

Nedokončené základní

30%

2%

Muž

38%

54%

Základní

64%

3%

Vyučení bez maturity

3%

45%

Střední s maturitou

3%

39%

Vyšší (Bc.)

0%

2%

Vysokoškolské (Mgr., Ing.)

0%

9%

Věk

respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N= 2 092)
(N=789)

12-14 let

42%

0%

15-17 let

58%

0%

25-34 let

0%

10%

35+ let

0%

90%

Bydliště

respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N=2 092)
(N=789)

Frekvence používání
internetu

respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N=2 092)
(N=789)

Denně nebo téměř každý den

49%

54%

Méně často

51%

46%

Hodiny denně
strávené na
internetu

4
4
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respondenti respondenti s
ve věku 12- dětmi ve věku
17
12-17
(N=1 844)
(N=707)

Venkov

31%

29%

Město do 20,000 obyvatel

26%

26%

Město s 20,000 – 100,000 ob.

18%

22%

Méně než 2 hodiny denně

14%

19%

Město s
100 ,000 – 500,000 obyvateli

11%

11%

Od 2 do 5 hodin denně

56%

54%

Město nad 500,000 obyvatel

14%

12%

Více než 5 hodin denně

30%

27%

Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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Přílohy

Máte děti?

respondenti
ve věku 25+.
(N=5 251)

Ano

67%

Ne

33%

V jakém věku
jsou vaše děti?
Méně než rok

respondenti s
dětmi ve
věku 12-17
(N=3 249)

Kolik máte dětí ve
věku 12-17 let?

respondenti s
dětmi ve
věku 12-17
(N=789)

Jedno

68%

Dvě

28%

Tři

2%

Čtyři a více

1%

Kolik let je vašemu
dítěti?

respondenti s
dětmi ve
věku 12-17
(N=789)

6%

12 let

17%

1-4 let

17%

13 let

12%

5-11 let

27%

14 let

16%

12-17 let

27%

15 let

24%

18 let nebo starší

52%

16 let

17%

17 let

16%

4
5
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Zdroj: gemiusAdHoc, leden 2009
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