
K jakým studijním aktivitám 
využívají studenti internet nejčastěji?

Jak využívají 
studenti internet 
při studiu?

Jakým způsobem sdílí 
materiály ke studiu se spolužáky

Jaká je nejčastější 
forma studijních 
materiálů?

Zálohují studenti svá data 
související se studiem?

Jaké by bylo podle
studentů studium 
bez používání internetu?

Více než 41 % oceňuje internet jako výraznou 
pomoc při studiu a studium bez něj by bylo 

podle nich těžší.

Jaké sociální sítě studenti využívají?

Odkud studenti čerpají 
nejnovější informace?

Nejhůře jsou na tom tištěná média jako noviny a časopisy, které čte pouze občas 

více než polovina studentů. Televizní zprávy sleduje pravidelně pouhých 12 % dotazovaných.

Téměř všichni studenti (96 %) využívají internet 

k vyhledávání zdrojů k seminárním pracím 

nebo referátům.

94 % studentů pomocí internetu komunikuje 
se svými spolužáky a 91 % jeho prostřednictvím 

sdílí studijní materiály.

Daří se školním informačním systémům, které 

navštěvuje až 93 % studentů oproti loňskému roku, 

kdy je navštěvovalo 87 %.

83 %
Nejvíce studentů (83 %) sdílí 
studijní materiály prostřednictvím 

Facebooku.

Dalším častým způsobem je stále půjčování 
sešitů, i když jejich poměr klesl oproti loňskému roku 

o 16 procentních bodů z 62 % na 46 %.

pokles o

16 %

Naopak značný nárůst zaznamenalo sdílení materi-

álů přes Google Drive a Google Docs. Například 

Google Drive v roce 2018 využívalo 25 % studentů, v 

nynějším roce 39 %.

nárůst

14 %

Co se týče formy studijních materiálů, 

jsou studenti rovnoměrně rozděleni.

1/3 1/3 1/3

uchovává většinu studijních 

materiálů v papírové podobě.
uchovává studijní materiály 

pouze v elektronické formě.
uchovává studijní materiály jak 

v eletronické, tak v papírové 
formě.

31 %

31 % studentů zálohuje svá data 
 na externí harddisky 

nebo USB disky.

32 %

Více než ¾ studentů si svá data zálohují. 
Ovšem pravidelně zálohuje pouhých 28 %. 

Více než polovina zálohuje v nepravidelných intervalech.

Roste podíl zálohování 
online. Nejčastěji využívají 

iCloud, Google Drive, nebo 

Dropbox.

Přes polovinu studentů si nedokáže představit 

studium bez internetu.

41 %

93 % Z výzkumu vyplývá, že Facebook využívají 

téměř všichni studenti, a to až 93 %.

67 % Rapidně roste počet uživatelů Instagramu, 

který se od roku 2016 zvýšil o 28 % na celkových 67 %.

18 % Klesající trend zaznamenala aplikace Snapchat,

kterou využívá pouhých 18 % studentů.

Zprávy a informace čerpají studenti nejčastěji na sociál-
ních sítích a internetových zpravodajských serverech. 

Frekvence sledování u soc. sítí je ovšem mnohem vyšší.

74 % 54 %

Zpravodajské 
servery

Sociální sítě

12 %

Pravidelně sleduje 
televizní zprávy

Výzkum vznikl ve spolupráci se společností Seznam.cz 
a účastnilo se ho 138 studentů z různých typů škol a ročníků. 

Data jsou aktuální k září 2019.


