Příloha 1: Vzorový dotazník
Tento dotazník je součástí bakalářské práce. Dotazník je anonymní, prosím nepodepisuj se.
U otázek, kde je v závorce psáno “více možností“, lze zaškrtnout více odpovědí, jinde prosím
zaškrtávej pouze jednu odpověď. Děkuji za Tvůj čas a uvádění pravdivých informací
v dotazníku.
Otázka 1
Tvůj věk se pohybuje v rozmezí:
a) 16-17 let

b) 17-18 let

c) 18-19 let

Otázka 2
Vlastníš některá z uvedených zařízení? (více možností):
a) mobilní telefon

b) stolní spočítač

c) notebook

d) tablet e) televize

Otázka 3
Pokud vlastníš některá z daných zařízení, denně jejich užíváním strávíš přibližně:
a) 0,5-1 hod

b) 1-2 hod

c) 2-3 hod

d) 3 a více hodin

Otázka 4
Internet využíváš nejčastěji pro:
a) nakupování b) vyhledávání informací
hudba apod.)

c) komunikaci

d) zábavu (hry, aplikace,

Otázka 5
Když máš volnou chvíli a chceš být sám/sama, využiješ čas převážně:
a) sledováním televize
aktivitou

b) sportováním

c) projížděním sociálních sítí

d) tvůrčí

Otázka 6
Jak často se vídáš s přáteli ve svém volném čase?
a) denně

b) několikrát za týden

c) jednou týdně

d) méně jak jednou za týden

Otázka 7
Trápí tě opakovaně některé z uvedených? (více možností):
a) bolest hlavy
podrážděnost

b) bolest očí, pálení

c) bolest zad, krku, svalů

d) nespavost

e)

Otázka 8
Máš na sociálních sítích své idoly, či oblíbené bloggery, které pravidelně sleduješ?
a) ano, sleduji jejich statusy denně
nezajímají

b) občas se jimi nechám inspirovat

c) cizí lidé mě

Otázka 9
Co je pro tebe jednodušší?
a) online komunikace oproti komunikaci naživo
b) komunikace naživo oproti online komunikaci
Otázka 10
Potýkal/a jsi se někdy s některým z uvedených? (více možností):
a) Někdo mě obtěžoval neustálým online sledovámím, kontaktováním, napadáním mé osoby
b) Někdo mě online ztrapňoval, ponižoval, zesměšňoval, vyhrožoval
c) Někdo se mě pomocí chatování snažil vylákat na osobní schůzku
d) Někdo zneužil mé fotografie, které jsem mu poslal/a soukromě, k mému veřejnému
ponížení
e) Nikdy jsem neměl/a takovou zkušenost

Příloha 2: Vyplněný dotazník

