Studium během
podzimní pandemie
Studenti všech věkových kategorií se během podzimu museli opět
uchýlit k distanční výuce. V průzkumu jsme se společností Seznam.cz
zjišťovali, jak jsou na tom středoškoláci a vysokoškoláci s technologickým
vybavením, bezpečnostním software nebo třeba z jakých zdrojů čerpají
informace.

Oproti základním školám, studenti středních a vysokých škol
disponují dobrým technologickým zázemím.
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Nejčastěji probíhá výuka
přes platformu Microsoft Teams
(77 %).
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nástroje společnosti Google.

Ve většině případů školy neřešily zabezpečení
během dálkové výuky.
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Pouze desetina škol nabídka studentům
bezpečnostní software.
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Další desetina škol o zabezpečení
mluvila, ale nenabídla řešení.

Jen 37 % studentů si chrání
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mobilní telefon bezpečnostním
softwarem.

Výrazně narostla popularita
elektronických poznámek
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Letos si 52 % studentů většinu
poznámek zapisuje elektronicky.

Pouhých 14 % studentů zapisuje do sešitů.

35 %

pak obě možnosti kombinuje.

Poznámky jsou nejčastěji sdíleny
přes Messenger (76 %), e-mail (52 %)
a cloudovou službu Google Disk (44 %).
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Kde čerpají
studenti informace?

Shodně 71 % respondentů informace
nejčastěji čerpá ze sociálních sítí nebo
online zpravodajských portálů.
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20%

Čtenost zpravodajských portálů
v porovnání s loňskem narostla

nárůst

o téměř 20 %.

Poprvé od roku 2017 přibylo studentů,
kteří sledují zprávy v televizi
(aktuálně 16 %).

16 %

Stále roste popularita Instagramu,
který aktivně využívá 72 % studentů.

37 %

72 %

Výrazně také vzrostl zájem o Twitter
(aktuálně 37 %).

Naopak klesá zájem o Facebook.

klesá

Průzkum, který probíhal v nástroji Seznam.cz Výzkumník formou online dotazování od 2. 20. října 2020, se zúčastnilo 147 studentů středních a vysokých škol, kteří jsou zároveň uživateli služeb společnosti Seznam.cz.

