
Následující otázky se týkají elektronických médií a přístrojů, jako jsou stolní počítače, přenosné počítače, elektronické
diáře, chytré telefony, dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu, herní konzole a televize připojené
k internetu.



Které z následujících přístrojů nebo možností máš doma k dispozici?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Ano a používám to Ano, ale nepoužívám to Ne

Stolní počítač

Laptop nebo notebook

Tablet (např. iPad nebo BlackBerry PlayBook)

Připojení k internetu

Herní konzole (např. Sony PlayStation)

Mobilní telefon (bez připojení k internetu)

Mobilní telefon (s připojením k internetu)

Přenosný přehrávač (Mp3/Mp4, iPod apod.)

Tiskárna

USB flash disk (přenosná paměť)

IC001Q01TA01 IC001Q01TA02 IC001Q01TA03

IC001Q02TA01 IC001Q02TA02 IC001Q02TA03

IC001Q03TA01 IC001Q03TA02 IC001Q03TA03

IC001Q04TA01 IC001Q04TA02 IC001Q04TA03

IC001Q05TA01 IC001Q05TA02 IC001Q05TA03

IC001Q06TA01 IC001Q06TA02 IC001Q06TA03

IC001Q07TA01 IC001Q07TA02 IC001Q07TA03

IC001Q08TA01 IC001Q08TA02 IC001Q08TA03

IC001Q09TA01 IC001Q09TA02 IC001Q09TA03

IC001Q10TA01 IC001Q10TA02 IC001Q10TA03



Čtečka elektronických knih (např. Amazon Kindle)
IC001Q11TA01 IC001Q11TA02 IC001Q11TA03



Které z následujících přístrojů nebo možností máš k dispozici ve škole?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Ano a používám to Ano, ale
nepoužívám to Ne

Stolní počítač

Laptop nebo notebook

Tablet (např. iPad nebo BlackBerry PlayBook)

Školní počítače připojené k internetu

Bezdrátové internetové připojení

Úložné místo pro elektronická školní data, např. adresář pro uložení
vlastních dokumentů

USB flash disk (přenosná paměť)

Čtečka elektronických knih (např. Amazon Kindle)

Dataprojektor, např. pro prezentace

IC009Q01TA01 IC009Q01TA02 IC009Q01TA03

IC009Q02TA01 IC009Q02TA02 IC009Q02TA03

IC009Q03TA01 IC009Q03TA02 IC009Q03TA03

IC009Q05NA01 IC009Q05NA02 IC009Q05NA03

IC009Q06NA01 IC009Q06NA02 IC009Q06NA03

IC009Q07NA01 IC009Q07NA02 IC009Q07NA03

IC009Q08TA01 IC009Q08TA02 IC009Q08TA03

IC009Q09TA01 IC009Q09TA02 IC009Q09TA03

IC009Q10NA01 IC009Q10NA02 IC009Q10NA03

IC009Q11NA01 IC009Q11NA02 IC009Q11NA03



Interaktivní tabule, např. Smart Board
IC009Q11NA01 IC009Q11NA02 IC009Q11NA03



V kolika letech jsi poprvé použil/a nějaký elektronický přístroj?

(Ber prosím v úvahu různé typy elektronických přístrojů, jako jsou např. stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony,
dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu, herní konzole a televize připojené k internetu.)

(Vyber jednu odpověď.)

6 let nebo méně

7 až 9 let

10 až 12 let

13 let a více

Elektronické přístroje jsem ještě nikdy
nepoužil/a

IC002Q01NA01

IC002Q01NA02

IC002Q01NA03

IC002Q01NA04

IC002Q01NA05



Branching rule

Rule: IF (^IC002Q01NA05 = 1) then go to ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC003



V kolika letech jsi poprvé použil/a počítač?

(Vyber jednu odpověď.)

6 let nebo méně

7 až 9 let

10 až 12 let

13 let a více

Počítač jsem ještě nikdy nepoužil/a

IC003Q01TA01

IC003Q01TA02

IC003Q01TA03

IC003Q01TA04

IC003Q01TA05



V kolika letech jsi poprvé použil/a internet?

(Vyber jednu odpověď.)

6 let nebo méně

7 až 9 let

10 až 12 let

13 let a více

Internet jsem ještě nikdy nepoužil/a

IC004Q01TA01

IC004Q01TA02

IC004Q01TA03

IC004Q01TA04

IC004Q01TA05



Branching rule

Rule: IF (^IC004Q01TA05 = 1) then go to ^IC008 ELSE GOTO ^IC005



Jakou dobu obvykle trávíš ve škole na internetu během běžného všedního dne?

(Vyber jednu odpověď.)

Žádnou

1 až 30 minut denně

31 až 60 minut denně

1 až 2 hodiny denně

2 až 4 hodiny denně

4 až 6 hodin denně

Více než 6 hodin denně

IC005Q01TA01

IC005Q01TA02

IC005Q01TA03

IC005Q01TA04

IC005Q01TA05

IC005Q01TA06

IC005Q01TA07



Jakou dobu obvykle trávíš mimo školu na internetu během běžného všedního dne?

(Vyber jednu odpověď.)

Žádnou

1 až 30 minut denně

31 až 60 minut denně

1 až 2 hodiny denně

2 až 4 hodiny denně

4 až 6 hodin denně

Více než 6 hodin denně

IC006Q01TA01

IC006Q01TA02

IC006Q01TA03

IC006Q01TA04

IC006Q01TA05

IC006Q01TA06

IC006Q01TA07



Jakou dobu obvykle trávíš mimo školu na internetu během běžné soboty nebo neděle?

(Vyber jednu odpověď.)

Žádnou

1 až 30 minut denně

31 až 60 minut denně

1 až 2 hodiny denně

2 až 4 hodiny denně

4 až 6 hodin denně

Více než 6 hodin denně

IC007Q01TA01

IC007Q01TA02

IC007Q01TA03

IC007Q01TA04

IC007Q01TA05

IC007Q01TA06

IC007Q01TA07



Jak často používáš elektronické přístroje mimo školu pro následující činnosti?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Nikdy nebo téměř
nikdy

Jednou nebo
dvakrát za

měsíc

Jednou nebo
dvakrát za týden Téměř denně Denně

Hraji hry pro jednoho hráče.

Hraji hry online (spolu s dalšími hráči).

Používám e-mail.

Chatuji online (např. ICQ).

Zapojuji se do sociálních sítí (např. Facebook,
MySpace).

Hraji online hry přes sociální sítě (např.
FarmVille, Mafia Wars, Sims Social).

Surfuji na internetu pro zábavu (třeba sleduji
videa, např. na YouTube).

Čtu si na internetu zprávy (např. aktuální
zprávy).

Získávám na internetu praktické informace
(např. kdy a kde se konají nějaké události).

IC008Q01TA01 IC008Q01TA02 IC008Q01TA03 IC008Q01TA04 IC008Q01TA05

IC008Q02TA01 IC008Q02TA02 IC008Q02TA03 IC008Q02TA04 IC008Q02TA05

IC008Q03TA01 IC008Q03TA02 IC008Q03TA03 IC008Q03TA04 IC008Q03TA05

IC008Q04TA01 IC008Q04TA02 IC008Q04TA03 IC008Q04TA04 IC008Q04TA05

IC008Q05TA01 IC008Q05TA02 IC008Q05TA03 IC008Q05TA04 IC008Q05TA05

IC008Q07NA01 IC008Q07NA02 IC008Q07NA03 IC008Q07NA04 IC008Q07NA05

IC008Q08TA01 IC008Q08TA02 IC008Q08TA03 IC008Q08TA04 IC008Q08TA05

IC008Q09TA01 IC008Q09TA02 IC008Q09TA03 IC008Q09TA04 IC008Q09TA05

IC008Q10TA01 IC008Q10TA02 IC008Q10TA03 IC008Q10TA04 IC008Q10TA05



Stahuji hudbu, filmy, hry nebo software z
internetu.

Zveřejňuji na internetu své vlastní výtvory
(např. hudbu, básničky, videa, počítačové
programy).

Stahuji nové aplikace do mobilního přístroje.

IC008Q11TA01 IC008Q11TA02 IC008Q11TA03 IC008Q11TA04 IC008Q11TA05

IC008Q12TA01 IC008Q12TA02 IC008Q12TA03 IC008Q12TA04 IC008Q12TA05

IC008Q13NA01 IC008Q13NA02 IC008Q13NA03 IC008Q13NA04 IC008Q13NA05



Jak často používáš mimo školu elektronické přístroje pro následující činnosti?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Nikdy nebo téměř
nikdy

Jednou nebo
dvakrát za

měsíc

Jednou nebo
dvakrát za

týden
Téměř denně Denně

Při přípravě do školy surfuji na internetu (např. kvůli
přípravě eseje, referátu nebo prezentace).

Surfuji na internetu pro zopakování učiva ze školních
hodin (např. hledání různých vysvětlení).

Používám e-mail ke komunikaci se spolužáky při přípravě
do školy.

Používám e-mail ke komunikaci s učiteli a k odevzdávání
domácích úkolů nebo jiných školních prací.

Používám sociální sítě (např. Facebook, MySpace) ke
komunikaci se spolužáky při přípravě do školy.

Používám sociální sítě (např. Facebook, MySpace) ke
komunikaci s učiteli.

Stahuji, ukládám nebo si prohlížím materiály na webových
stránkách naší školy (např. školní rozvrh nebo výukové
materiály).

Sleduji sdělení na webových stránkách naší školy (např.
oznámení o suplování).

IC010Q01TA01 IC010Q01TA02 IC010Q01TA03 IC010Q01TA04 IC010Q01TA05

IC010Q02NA01 IC010Q02NA02 IC010Q02NA03 IC010Q02NA04 IC010Q02NA05

IC010Q03TA01 IC010Q03TA02 IC010Q03TA03 IC010Q03TA04 IC010Q03TA05

IC010Q04TA01 IC010Q04TA02 IC010Q04TA03 IC010Q04TA04 IC010Q04TA05

IC010Q05NA01 IC010Q05NA02 IC010Q05NA03 IC010Q05NA04 IC010Q05NA05

IC010Q06NA01 IC010Q06NA02 IC010Q06NA03 IC010Q06NA04 IC010Q06NA05

IC010Q07TA01 IC010Q07TA02 IC010Q07TA03 IC010Q07TA04 IC010Q07TA05

IC010Q08TA01 IC010Q08TA02 IC010Q08TA03 IC010Q08TA04 IC010Q08TA05

IC010Q09NA01 IC010Q09NA02 IC010Q09NA03 IC010Q09NA04 IC010Q09NA05



Dělám domácí úkoly na počítači.

Dělám domácí úkoly na mobilním přístroji.

Stahuji výukové aplikace do mobilního přístroje.

Stahuji přírodovědné výukové aplikace do mobilního
přístroje.

IC010Q09NA01 IC010Q09NA02 IC010Q09NA03 IC010Q09NA04 IC010Q09NA05

IC010Q10NA01 IC010Q10NA02 IC010Q10NA03 IC010Q10NA04 IC010Q10NA05

IC010Q11NA01 IC010Q11NA02 IC010Q11NA03 IC010Q11NA04 IC010Q11NA05

IC010Q12NA01 IC010Q12NA02 IC010Q12NA03 IC010Q12NA04 IC010Q12NA05



Jak často používáš ve škole elektronické přístroje pro následující činnosti?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Nikdy nebo téměř
nikdy

Jednou nebo
dvakrát za měsíc

Jednou nebo
dvakrát za týden Téměř denně Denně

Chatuji online.

Používám e-mail.

Při přípravě do školy surfuji na internetu.

Stahuji, ukládám nebo si prohlížím materiály na
webových stránkách naší školy (např. intranet).

Zveřejňuji své práce na webových stránkách školy.

Hraji výukové simulační hry.

Procvičuji si učivo, např. při přípravě na cizí jazyk nebo
matematiku.

Dělám na školním počítači domácí úkoly.

Používám počítač při práci ve skupině a komunikaci
se spolužáky.

IC011Q01TA01 IC011Q01TA02 IC011Q01TA03 IC011Q01TA04 IC011Q01TA05

IC011Q02TA01 IC011Q02TA02 IC011Q02TA03 IC011Q02TA04 IC011Q02TA05

IC011Q03TA01 IC011Q03TA02 IC011Q03TA03 IC011Q03TA04 IC011Q03TA05

IC011Q04TA01 IC011Q04TA02 IC011Q04TA03 IC011Q04TA04 IC011Q04TA05

IC011Q05TA01 IC011Q05TA02 IC011Q05TA03 IC011Q05TA04 IC011Q05TA05

IC011Q06TA01 IC011Q06TA02 IC011Q06TA03 IC011Q06TA04 IC011Q06TA05

IC011Q07TA01 IC011Q07TA02 IC011Q07TA03 IC011Q07TA04 IC011Q07TA05

IC011Q08TA01 IC011Q08TA02 IC011Q08TA03 IC011Q08TA04 IC011Q08TA05

IC011Q09TA01 IC011Q09TA02 IC011Q09TA03 IC011Q09TA04 IC011Q09TA05





Když se zamyslíš nad svou zkušeností s elektronickými médii a přístroji, do jaké míry nesouhlasíš nebo souhlasíš s
následujícími tvrzeními?

(Ber prosím v úvahu různé typy elektronických přístrojů, jako jsou např. stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony,
dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu, herní konzole a televize připojené k internetu.)

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Rozhodně
nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Rozhodně

souhlasím

Když používám elektronické přístroje, nevnímám čas.

Internet je skvělým zdrojem pro získávání informací, které mě
zajímají (např. zprávy, sport, slovník).

Je velmi užitečné mít na internetu sociální sítě.

Hrozně mě baví objevovat nové elektronické přístroje nebo
aplikace.

Cítím se hrozně, když nemám k dispozici internetové připojení.

Rád/a používám elektronické přístroje.

IC013Q01NA01 IC013Q01NA02 IC013Q01NA03 IC013Q01NA04

IC013Q04NA01 IC013Q04NA02 IC013Q04NA03 IC013Q04NA04

IC013Q05NA01 IC013Q05NA02 IC013Q05NA03 IC013Q05NA04

IC013Q11NA01 IC013Q11NA02 IC013Q11NA03 IC013Q11NA04

IC013Q12NA01 IC013Q12NA02 IC013Q12NA03 IC013Q12NA04

IC013Q13NA01 IC013Q13NA02 IC013Q13NA03 IC013Q13NA04





Když se zamyslíš nad svou zkušeností s elektronickými médii a přístroji, do jaké míry nesouhlasíš nebo souhlasíš s
následujícími tvrzeními?

(Ber prosím v úvahu různé typy elektronických přístrojů, jako jsou např. stolní počítače, přenosné počítače, elektronické diáře, chytré telefony,
dotykové tablety, mobilní telefony bez připojení k internetu, herní konzole a televize připojené k internetu.)

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Rozhodně nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Rozhodně souhlasím

Nevadí mi používat elektronické přístroje, které tak
dobře neznám.

Když moji kamarádi nebo příbuzní chtějí koupit nové
elektronické přístroje nebo aplikace, dokážu jim
poradit.

Rád/a používám své elektronické přístroje doma.

Když narazím na nějaký problém s elektronickým
přístrojem, myslím si, že ho umím vyřešit.

Když moji kamarádi nebo příbuzní mají nějaký
problém s elektronickým přístrojem, dokážu jim
pomoci.

IC014Q03NA01 IC014Q03NA02 IC014Q03NA03 IC014Q03NA04

IC014Q04NA01 IC014Q04NA02 IC014Q04NA03 IC014Q04NA04

IC014Q06NA01 IC014Q06NA02 IC014Q06NA03 IC014Q06NA04

IC014Q08NA01 IC014Q08NA02 IC014Q08NA03 IC014Q08NA04

IC014Q09NA01 IC014Q09NA02 IC014Q09NA03 IC014Q09NA04



Když se zamyslíš nad svou zkušeností s elektronickými médii a přístroji, do jaké míry nesouhlasíš nebo souhlasíš s
následujícími tvrzeními?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Rozhodně
nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Rozhodně

souhlasím

Když potřebuji nový software, nainstaluji si ho sám/sama.

Čtu si informace o elektronických zařízeních, abych byl/a nezávislý/nezávislá.

Elektronické přístroje používám, když se mi zachce.

Když mám problém s elektronickými přístroji, snažím se je nejprve vyřešit
sám/sama.

Když potřebuji novou aplikaci, vyberu si ji sám/sama.

IC015Q02NA01 IC015Q02NA02 IC015Q02NA03 IC015Q02NA04

IC015Q03NA01 IC015Q03NA02 IC015Q03NA03 IC015Q03NA04

IC015Q05NA01 IC015Q05NA02 IC015Q05NA03 IC015Q05NA04

IC015Q07NA01 IC015Q07NA02 IC015Q07NA03 IC015Q07NA04

IC015Q09NA01 IC015Q09NA02 IC015Q09NA03 IC015Q09NA04



Když se zamyslíš nad svou zkušeností s elektronickými médii a přístroji, do jaké míry nesouhlasíš nebo souhlasíš s
následujícími tvrzeními?

(V každém řádku vyber jednu odpověď.)

Rozhodně
nesouhlasím Nesouhlasím Souhlasím Rozhodně souhlasím

Rád/a si s kamarády povídám o elektronických přístrojích,
abych se o nich dozvěděl/a více.

Rád/a si na internetu s jinými lidmi vyměňuji návody na řešení
problémů s elektronickými přístroji.

Rád/a se setkávám s kamarády a hraji s nimi počítačové hry
nebo videohry.

Rád/a s kamarády sdílím informace o elektronických přístrojích.

O elektronických médiích se hodně dozvídám, když si povídáme
s kamarády nebo příbuznými.

IC016Q01NA01 IC016Q01NA02 IC016Q01NA03 IC016Q01NA04

IC016Q02NA01 IC016Q02NA02 IC016Q02NA03 IC016Q02NA04

IC016Q04NA01 IC016Q04NA02 IC016Q04NA03 IC016Q04NA04

IC016Q05NA01 IC016Q05NA02 IC016Q05NA03 IC016Q05NA04

IC016Q07NA01 IC016Q07NA02 IC016Q07NA03 IC016Q07NA04



Děkujeme ti za vyplnění tohoto dotazníku.


