
Několik ne úplně korektních otázek o Vás

1.

Označte jen jednu elipsu.

jen studuji.

studuji a přivydělávám si na příležitostných brigádách.

studuji a přivydělávám si na pravidelné brigádě.

studuji a přitom pracuji na částečný úvazek.

studuji a přitom pracuji na plný úvazek.

2.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

3.

4.

5.

6.

Vy a informační a komunikační bezpečnost

Dotazníkové šetření pro studenty předmětu Základy statistiky
Milé studentky, milí studenti,

tento anonymní dotazník je určen pouze pro výukové účely v předmětu Základy statistiky. V rámci výuky si ukážeme, jak popisovat a vizualizovat 
různé typy dat, popřípadě závislosti mezi nimi. Věříme, že analýza dat, která se vás osobně nějakým způsobem dotýkají, vás bude bavit.

Za čas věnovaný vyplnění dotazníku vám předem děkujeme.

Tým cvičících předmětu Základy statistiky
*Povinné pole

Doplňte: V současné době... *

Bydlíte na vysokoškolských kolejích? *

Jaké jsou vaše průměrné měsíční náklady?
Uveďte částku v Kč.

Jaký je váš průměrný měsíční příjem?
Uveďte částku v Kč.

Jak vysoký měsíční plat (čistého) očekáváte po ukončení studia? *
Uveďte částku v Kč.

Kolik hodin denně průměrně strávíte u počítače nebo tabletu za studijními či pracovními účely? *
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7.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Sociální sítě nepoužívám.

8.

Jiné:

Označte jen jednu elipsu.

Windows

Linux

OS X

9.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Nevím

10.

Označte jen jednu elipsu.

Uživatelská (PC používám jako nástroj pro každodenní činnost)

Mírně pokročilá (Kromě uživatelské činnosti instalují software, nastavuji OS, ...)

Pokročilá (Jsem schopen instalovat OS.)

Velmi pokročilá (Starám se o nastavení, bezpečnost a servis PC.)

11.

Označte jen jednu elipsu.

Ano Přeskočte na otázku 12

Ne Přeskočte na otázku 13

Nevím, co si mám pod pojmem "techniky sociálního inženýrství" představit. Přeskočte na otázku 13

12.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Pretexting (Skloubení lživé informace s dříve získanou pravdivou informací za cílem přesvědčit oběť o legálnosti požadavku.)

Phishing (Rozesílání podvodných emailů s cílem získat citlivé údaje.)

Telefonní phishing

Baiting (Útočník podsune oběti infikované CD, flashdisk, ...)

Quid pro Quo (aneb něco za něco)

Jaké sociální sítě používáte? *
Označte maximálně 3 nejčastěji používané.

Jaký operační systém používáte na svém PC? *

Používáte výhradně legální software? *

Jak hodnotíte svou znalost v oblasti informační a komunikační bezpečnosti? *

Byl(a) jste vy osobně vystaven(a) technikám sociálního inženýrství (phishing, podsunutí infikovaného CD, ...)? *

S jakými technikami sociálního inženýrství jste se setkal(a)? *
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13.

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

14.

Jiné:

Označte jen jednu elipsu.

Ano

Ne

Nevím, ale myslím si, že bych to dokázal(a).

Nevím, a ani mě nenapadne toto zkoušet!

Nevím, co to je Darknet.

15.

Označte jen jednu elipsu.

Ano, vždy

Ano, ale ne vždy

Ano, ale pouze pro přístup k "citlivým účtům" (banka apod.)

Ne

Vy a volný čas

16.

Jiné:

Zaškrtněte všechny platné možnosti.

Pivo

Víno

Destiláty

Teplé nápoje (káva, čaj apod.)

Studené nápoje (voda, limonáda, džus apod.)

17.

18.

19.

Označte jen jednu elipsu.

premianta.

pilného studenta.

normálního studenta.

bojujícího studenta.

kampusového povaleče.

Provozujete tzv. sexting (zasílání intimních elektronických zpráv)?

Pokud byste chtěli navštívit webové stránky skryté na Darknetu, dokázali byste je najít? *

Používáte tzv. silná hesla (kombinace velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků)? *

Jaké je vaše oblíbené pití? *

Kolik hodin TÝDNĚ strávíte ve volném čase aktivně (sport, chůze, cvičení...)? *

Kolik hodin DENNĚ strávíte u počítače nebo tabletu za účelem zábavy? *

Doplňte následující tvrzení. Považuji se za *
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20.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

21.

Označte jen jednu elipsu na každém řádku.

Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. 

Přečtěte si následující tvrzení a posuďte, nakolik s nimi souhlasíte. *

určitě 
ano

spíše 
ano

spíše 
ne

určitě 
ne

Baví mě 
hraní 
počítačových 
her.

Ve škole by 
měla být 
speciální 
místnost, 
kde si 
student 
může dát 
odpoledního 
šlofíka.

Rád(a) se 
dívám na 
seriály 
(jakékoliv).

Při učení 
často 
prokrastinuji.

Baví mě 
hraní 
počítačových 
her.

Ve škole by 
měla být 
speciální 
místnost, 
kde si 
student 
může dát 
odpoledního 
šlofíka.

Rád(a) se 
dívám na 
seriály 
(jakékoliv).

Při učení 
často 
prokrastinuji.

Přečtěte si následující tvrzení a posuďte, nakolik s nimi souhlasíte. *

určitě 
ano

spíše 
ano

ani 
ano, 

ani ne

spíše 
ne

určitě 
ne

Během 
semestru 
mám dost 
času na své 
záliby.

Pocit tlaku 
během 
zkouškového 
období je mi 
cizí.

Studium na 
vysoké škole 
zvládám bez 
výraznějších 
problémů.

Během 
semestru 
mám dost 
času na své 
záliby.

Pocit tlaku 
během 
zkouškového 
období je mi 
cizí.

Studium na 
vysoké škole 
zvládám bez 
výraznějších 
problémů.

Formuláře
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