
Která zařízení 
mají studenti k dispozici?

Která zařízení 
studenti využívají 
nejčastěji při studiu?

Způsoby, kterými se 
studenti na telefonech 
připojují k internetu 

Většina dotázaných se na mobilních 

telefonech připojuje přes dostupné 
wi-fi sítě. Jejich poměr oproti 

roku 2018 ovšem klesl z 95 % 

o 4 procentní body na 91 %. 

Za poklesem využívání wi-fi stojí oblíbenost 

mobilních dat, jejichž využívání stouplo 

oproti roku 2018 z 66 % na 74 %. 

Používají studenti antivir?

Přes 80 % notebooků a stolních 
počítačů je chráněno 

antivirovým programem. 

U chytrých telefonů je chráněno 

pouhých 40 % zařízení a 10 % 
studentů ani neví,  zda mají 

telefon chráněn.

Oproti minulým letům dochází k poklesu
používání antiviru, např. u notebooků poměr 

klesl z 89 % na 84 %. Tím se vytváří prostor pro útočníky.

Jak spolu studenti komunikují
Klesá podíl komunikace přes email a SMS zprávy.

Nejčastěji využívaným zařízením pro studijní účely 

je bezpochybně notebook, který usnadňuje 

práci až 83 % studentů.

Stoupá využívání mobilních telefonů 

k domácím studijním účelům. Využívá 

je až 63 % dotázaných. Ke studiu ve škole 

je využívá  až 82 % studentů a jsou 

dnes rozšířenější než notebooky ve školách.

86 % studentů mezi sebou komunikuje přes chatovací aplikace

Messenger nebo WhatsApp a jedná se o nejsilnější komunikační kanál.

72 % Naopak klesl počet studentů komunikujících přes sociální

sítě typu Facebook nebo Twitter na 72 %.
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96 % Chytrý telefon a notebook mají k dispozici téměř všichni studenti. 

96 % z nich má vlastní mobilní telefon a pouhá 4 % jej nemají k dispozici.

85 %
Notebook vlastní 85 % studentů. 10 % z nich jej mají 

k dispozici, ale nevlastní jej. Může se jednat například 

o půjčený notebook od rodičů nebo pracovní zařízení.

27 % Naopak tablet má k dispozici pouhých 27 %. 53 % studentů tablet vůbec nevlastní 

a jejich obliba dle průzkumu od roku 2019 klesla o 8 %.
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Na wi-fi se nepřipojují pouhá 
4 % mladých studentů.

nárůst

8 %

pokles o

4 %

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.


