Příloha č. 1

Dotazník - Užívání sociální sítě Facebook
Tento dotazník se zaměřuje na přístup k sociální síti Facebook, uživatelské chování
na něm a sebeprezentaci uživatelů s ohledem na jejich zájmy a typ studované střední
školy.
1. Jakou školu navštěvujete?

2. Uveďte Váš věk:

3. Používáte sociální síť Facebook?
 Ano
 Ne1
4. Jak často, nezávisle na účelu, používáte Facebook?
 Denně
 Několikrát do týdne
 Zhruba jednou týdně
 Sporadicky (tj. méně než jednou do týdne)
5. Vyberte informace, které o sobě na svém profilu uvádíte.
 skutečné jméno
 datum narození
 kontaktní email/číslo mobilního telefonu
 údaje o svém bydlišti
 rodinný stav/jméno partnera
 údaje o škole, kterou jste navštěvovala/navštěvujte
 údaje o svém aktuálním či minulém zaměstnavateli
 profily členů rodiny (pokud mají účet na Facebooku)
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Děkuji, tímto je pro Vás dotazník u konce.

I

6. Víte o možnosti upravení svého soukromí na Facebooku?
 Ano, vím
 Ne, nevím
7. Měníte/změnila jste toto nastavení dle svých osobních požadavků?
 Ano, měním/změnila jsem
 Ne, výchozí nastavení mi vyhovuje
 Ne, o této možnosti jsem nevěděla
 Nevím, nevzpomínám si
8. Zveřejňujete na Facebooku příspěvky obsahující informace z osobního života?
 Ano, pravidelně
 Občas, záleží na charakteru konkrétní informace
 Ne, nikdy
9.

Co považujete za nejdůležitější prvky Vaší sebeprezentace na Facebooku?
(vyberte max. 3 odpovědi).
 profilová fotografie
 charakter sdílených odkazů, fotografií a dalších obsahů
 vlastní statusy a komentáře
 komerční stránky a profily označené "to se mi líbí"
 množství "přátel"
 četnost své aktivity a pohotovost odezvy
 zveřejňované výsledky mé tvorby či aktivit mimo Facebook

II

10. Kolik přibližně máte "facebookových přátel"?
 Žádné
 1-50
 51-100
 101-200
 201-300
 301-400
 401-500
 více než 500
11. Jak často jste prostřednictvím sítě Facebook v kontaktu s některým/mi z
Vašich přátel?
 Několikrát během dne
 Jednou denně
 Několikrát do týdne
 Příležitostně
 Nikdy

III

12. Vyberte četnost, s jakou vykonáváte následující aktivity dostupné
prostřednictvím sítě Facebook.

často

občas

málokdy

nikdy

Posílání zpráv (chatování)









Sledování, hodnocení a
komentování aktivity "přátel"









Sdílení vlastního obsahu
(fotografie, odkazy, statusy
apod.)









Vyhledávání informací a
událostí, prohlížení
komerčních stránek a profilů









Hraní online her









13. Zveřejňujete na svém osobním profilu příspěvky týkající se Vašich zájmů a
volného času?
 Ano, pravidelně
 Ano, podle příležitosti
 Jen málokdy, skoro vůbec
 Ne, nikdy
 Nevím, nevzpomínám si
14. Zveřejňujete na svém osobním profilu příspěvky týkající se Vašich názorů,
hodnot a životního postoje?
 Ano, pravidelně
 Ano, podle příležitosti
 Jen málokdy, skoro vůbec
 Ne, nikdy
 Nevím, nevzpomínám si

IV

15. Jak často sdílíte (prostřednictvím tlačítka "sdílet") na sociální síti Facebook

pravidelně

občas

málokdy

nikdy

Internetové články a příspěvky
uveřejněné mimo Facebook









Události, o které se zajímám









Cizí fotografie, videa a další
příspěvky









Komerční profily a stránky









Vlastní výsledky a obsahy z
jiných aplikací (např.
nejrůznější sportovní aplikace,
hry apod.)
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