
     Příloha č. 1

Dotazník

1. Jaká média preferuješ ? (internet, televize, rádio,….)

2.  Jak nejčastěji komunikuješ, mimo školu s přáteli ? (osobně, telefonicky –
rozhovorem, písemně – sms, chat, mail, ….)

3. Jaké internetové adresy vyhledáváš/navštěvuješ nejčastěji ?

4. Co tě na internetu nejvíce zajímá ?

5.   Jsi uživatelem Facebooku ?(pokud ano pokračuj prosím v otázkách až do 
otázky 13 Pokud ne, přejdi na otázku 15)

Pro uživatele Facebooku (dále jen FB):

6. Jak jsi se dozvěděl o FB?

7. Užíváš na FB jako nick své jméno, nebo přezdívku ?

8. Jak dlouho a jak často se zdržuješ na FB ?

9. Jaké statusy na FB nejčastěji vypisuješ, jedná se o:
a. momentální činnost
b. momentální pocity
c. vyvěšování videí, odkazů a 

fotek
d. něco jiného (v tomto případě, 

co)

10.Jaké aktivity na FB nejvíce provozuješ? (chat, zprávy, prohlížení profilů, hry..) 

11.Používáš v písemné komunikaci nějaké emotikony (smajlíky, mračky, ..)? Jaké 
nejčastěji?



12.Kolik přátel máš zhruba na FB + kolik z nich znáš osobně? (stačí přibližná 
čísla)

13.Jsi členem nějaké skupiny na FB? (jaké)

14. Máš s FB spojený nějaký negativní zážitek?

_________________________________________________________________

15.Jak často se zdržuješ na internetu?

16. Jsi registrovaný na nějakém serveru? (pokud ano, uveď na jakém)

17.Jsi na internetu ve spojení s nějakými přáteli? (pokud ano, kolik z nich osobně 
znáš)

18.Co ti na internetu chybí?

19.Jaký máš názor na Facebook?

24.Koho považuješ za současnou mediální ,,hvězdu“ a proč?

25.Jaká reklama se ti v médiích nejvíce líbí?

26.Jakému stylu oblečení dáváš přednost ? (značkové, momentálně „in“ – trendy, 
co se ti líbí, v čem vypadáš dobře, co vidíš u ostatních)

27.Kde trávíš nejčastěji svůj volný čas ? (venku s přáteli, sport, na PC včetně 
videohry, u televize, …)

28.Používáš v písemné komunikaci nějaké zkratky  (wtf, omg, utfg, LOL, ..) + 
mohl by jsi k nim napsat, co znamenají?




