
Hodnocení dotazníků „ Láska z netu “ 

Celkem dotazník vypracovalo 87 žáků a žákyň z 5. - 9. ročníků a  PrŠ 1 a PrŠ 2 
Třída 5.A vybarvila obrázek dotazníku 

Odpovědi: Převaha odpovědí: 

Otázka č. 1 
ANO        21x                        NE         66x 
 

NE -  Na internetu si s cizími osobami  

         nedopisujete 

Otázka č. 2 
ANO       64x                         NE        22x 
1x žádná odpověď 

ANO -  Při dopisování po „netu“ hrozí  

             dopisujícím nebezpečí 

Otázka č. 3 Myslíš si, že při dopisování na „netu“ hrozí někomu nebezpečí? 
59x žádná odpověď      5x odpověď NEVÍM 
25 odpovědí- například: naletění úchylům, zneužití, psychické zneužití, vyzvídání informací, 

obtěžování, vyhrožování, vylákání a znásilnění, únos nebo zabití,  

Otázka č.4 
ANO       41x                         NE       44x 
3x odpověď nevím 

NE – Lenka neudělala dobře, že šla s Jirkou  
         na schůzku 

Otázka č.5 Mohla se Lenka nějak „pojistit“ před schůzkou s Jirkou a jak? 
32x žádná odpověď   20x pouze odpověď ANO   5x odpověď NEVÍM 
31 odpovědí- například: říci o schůzce kamarádů, mamince, zjistit si informace o Jirkovi, vzít 
si pepřový sprej, měla s ním „skajpovat“ aby jej viděla, jít na schůzku ještě s někým  

Otázka č. 6 
ANO       70x                        NE         15x 
1x obě odpovědi 
3x odpověď nevím 

NE – Maminka Lenky se v příběhu zachovala  

         dobře 

Otázka č.7 Proč se maminka Lenky chovala dobře či špatně? 
50x dobře- například: měla o Lenku strach, nevěděla, kde je, protože si Lenka domů přivedla 
cizího kluka, protože Lence hrozila nebezpečí, protože Lenka nemá chodit ven s cizím 
klukem   
7x špatně- například: nechtěla si Lenku ani vyslechnout, zakazovala Lence chodit ven, byla 
na ní přísná, že na Jirku křičela, protože dala Lence domácí vězení 
31x žádná odpověď 

Otázka č. 8 
ANO         59 x                     NE        22x 
3x žádná odpověď 

ANO – Komunikaci formou „skype“ znáte 

Otázka č. 9  Je „skajpování“ bezpečnější, proč? 
25x žádná odpověď 
20 x nevím  
41 x odpovědí – vidíte a víte, s kým si povídáte 
2x není, je to stejné jako „četování“ 
 

 


