
Kolik Ti je let? ………………………………………………………………………………………………………... 

Jsi chlapec nebo dívka? ............................................................................................. 

Ahoj, jsem studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Rád bych Tě požádal o spolupráci. 

Jedná se o vyplnění dotazníku, který je anonymní. Výsledek zpracuji pouze pro závěrečnou práci.  

1. Byl jsi někdy podveden o peníze při surfování na internetu? 

ANO    NE 

2. Dovedeš jsi představit, že bys byl několik dní bez mobilu, počítače a bez internetu? 

.................................................................................................................................................. 

3. Když nejsi online, přemýšlíš o tom, co všechno chceš dělat až online budeš? 

ANO    NE 

4. Máš účet na sociálních sítích? Závidíš jiným počet shlédnutí videí a „like“ které obdrží? 

ANO  NE  ANO    NE 

5. Vyber, který učet vlastníš. (Můžeš vybrat i více odpovědí)  

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM SNAPCHAT 

6. Přidal/a jsi si do přátel někoho, koho osobně neznáš? 

ANO    NE 

7. Kolik přátel máš na svém Facebookovém profilu? 

0-100  101-300 301-500 501-1000 1000+ 

8. Hraješ online hry? 

ANO (na PC) ANO (na telefonu) ANO (na PC i telefonu)  NE 

9. Uveď prosím, jakou hru jsi hrál naposledy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 

10.  Kolik hodin denně strávíš u počítače? Kolik hodin strávíš „laděním“ aplikací na PC/mobilu? 

………………………………………………………………   ……………………………………………………...………………………… 

11.  Stanovují ti rodiče dobu na počítači? Zakazují ti rodiče sledovat nějaký obsah? 

ANO  NE  ANO  NE, uveď jaký: …………………………………. 

12.  Nabízel Ti někdy cizí člověk z internetu osobní setkání? Pokud ano, došlo k setkání? 

ANO    NE   ANO  NE 

13.  Komu bys řekl o schůzce s cizím člověkem z internetu? Zakroužkuj odpověď. 

Sourozenci  Rodičům Učiteli  Kamarádovi Nikomu 

14.  Vkládáš videa na YouTube? Nebo jen sleduješ videa ostatních? 

Vkládám   Pouze sleduji   Oboje 

15.  Jaká je Tvoje nejoblíbenější stránka na YouTube? Jakého YouTubera sleduješ nejvíce? 

…………………………………………………………………………………   ………………………………………………............... 

16.  Myslíš si, že bys poznal „fake“(falešný) profil? A podle čeho? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

17.  Znáš pojem kybergrooming? 

ANO    NE 

18.  Stahuješ hudbu z internetu a jakou? Platíš za stahování hudby, her či je stahuješ ilegálně?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19.  Považuješ internet za prostředí, kde se dají snadno vydělat peníze? Jak toho dosáhneš?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

20.  Navštěvuješ stránky zobrazující videa zobrazující násilí? Používáš Torrenty ke stahování? 

ANO    NE   ANO  NE 

21.  Odkud jsi se dozvěděl/a o nebezpečí na Internetu? 

A, Od rodičů  B, Od spolužáků, kamarádů  C, Z Internetu  

D, Z Televize  E, Jiné zdroje, uveď jaké……………………………………. 

22.  Kde máš doma umístěný počítač? 

a. Ve svém pokojíčku b, Ve společných prostorách c, V ložnici rodičů 


