PŘÍLOHY
Příloha A – Dotazník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi Vás pozdravit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude následně
využit při tvorbě mé závěrečné práce Perspektivy cloud computingu v prostředí školského
managementu škol gymnaziálního typu k zakončení studia Školského managementu.
Výsledky zůstanou samozřejmě zcela anonymní.
S pozdravem
Mgr. Josef Hladík

1. Váš věk:
1.
2.
3.
4.
5.

20 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
více než 60 let

2. Pohlaví:



žena
muž

3. Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na kancelářský software?






Nevím, tohle řeší někdo jiný.
Používáme řešení zdarma / máme štědrého sponzora.
1 - 1 000 CZK
1 001 - 10 000 CZK
více než 10 000 CZK

4. Víte, jaké jsou roční náklady Vaší školy na správu uložených dat?






Nevím, tohle řeší někdo jiný.
Používáme řešení zdarma / máme štědrého sponzora.
1 - 1 000 CZK
1 001 - 10 000 CZK
více než 10 000 CZK

5. Víte, co znamená pojem "cloud computing"?




Už jsem o tom slyšel/a.
Tento pojem slyším poprvé.
Tento pojem znám velmi dobře a vím přesně, co znamená.

6. Setkal/a jste se již s cloudovým úložištěm: (vybrat můžete i více či žádnou z
odpovědí)










Dropbox
SkyDrive
SurDoc
MEGA
Copy
Disk Google
Wuala
iCloud
Jiné:

7. Na Vaší škole se aktivně využívají v rámci školského managementu služby:
(vybrat můžete i více či žádnou z odpovědí)








Dropbox
Google Docs
SkyDrive
SugarSync
žádné, ani s tím nepočítáme
žádné, ale jejich nasazení po tomto průzkumu zvážím
Jiné:

8. Dávám přednost službám:





Obecně placeným.
Připlatím si rád za řešení od firmy, kterou preferuji.
Obecně zdarma.
Cloudové služby nepoužívám.

9. Citlivá data svěřená mimo vlastní úložiště jsou:




zcela v bezpečí, klidně jim data svěřím
nedostatečně chráněna, taková data jim nikdy nesvěřím
nevím

10. Využíváte v rámci výkonu své funkce tablet či chytrý telefon?



ano
ne

11. V čem vidíte slabé stránky užívání takových zařízení napojených na cloudové
služby?

12. V čem vidíte silné stránky užívání takových zařízení napojených na cloudové
služby?


ZDROJ: Mgr. Josef Hladík PERSPEKTIVY CLOUD COMPUTINGU V PROSTŘEDÍ
ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU ŠKOL GYMNAZIÁLNÍHO TYPU [online]. Praha: Survio,
2014, [cit. 2014-02-28].
Dostupné na WWW:
<http://www.survio.com/survey/w/K7M3R7F1S9A2Y3Q3K>.
Příloha B – E-mailová pozvánka k účasti na výzkumu

K rukám vedoucího pracovníka gymnázia
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi Vás pozdravit a požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude
následně využit při tvorbě závěrečné práce Perspektivy cloud computingu v prostředí
školského managementu škol gymnaziálního typu k zakončení studia Školského
managementu.
Dotazník vyplňte, prosím, co nejdříve. Nezabere Vám ani 10 minut.
Odkaz také zde:
http://www.survio.com/survey/w/K7M3R7F1S9A2Y3Q3K
Výsledky zůstanou samozřejmě zcela anonymní, v případě dalších otázek mě
neváhejte kontaktovat.
Předem Vám děkuji za Váš čas a přeji mnoho úspěchů!
S pozdravem
Mgr. Josef Hladík

