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Q1. Jak často se v průměru připojujete na internet z domova?
[-JEDINÁ ODPOVĚĎ]
- Nikdy .............................................................................................1
- Méně než jednou za měsíc.............................................................2
- Alespoň jednou za měsíc ..............................................................3
- Alespoň jednou týdně, ale ne každý den.......................................4
- Každý den .....................................................................................5
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9
POKUD „NIKDY“ ČI „MÉNĚ NEŽ JEDNOU ZA MĚSÍC“, Q1=1 NEBO 2, PODĚKUJTE A
UKONČETE ROZHOVOR
NEBO POKUD [Neví/Žádná odpověď] Q1=9, PODĚKUJTE A UKONČETE ROZHOVOR

Q2. Jste si vědomi existence následujících bezpečnostních problémů spojených s užíváním
internetu?
- Ano................................................................................................1
- Ne..................................................................................................2
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9
a) Zákeřný software (např. počítačové viry) poškozující soubory či počítače................. 1 2 9
b) Zprávy zasílané podvodníky za účelem získání osobních dat klamavou cestou
(„Phishing“) ................................................................................................................. 1 2 9
c) Narušování soukromí jako únik či zneužití osobních informací odeslaných na
internet (včetně krádeže identity a čísel kreditních karet)............................................ 1 2 9
d) Nevyžádané emaily („Spamy“).................................................................................... 1 2 9
e) Přístup dětí na nepatřičné webové stránky či jejich navazování kontaktu s
potenciálně nebezpečnými osobami............................................................................. 1 2 9
f) Vzdálené “ovládnutí” osobních počítačů lidmi se špatnými úmysly, za účelem
napadení jiných počítačů („botnety“). To znamená, že se jim podaří ovládat
něčí počítač bez vědomí jeho majitele, tedy oběti ....................................................... 1 2 9

Q3. Jak bezpečně se cítíte, když provádíte transakce přes internet?
- Vůbec ne bezpečně .......................................................................1

- Ne moc bezpečně ..........................................................................2
- Celkem bezpečně ..........................................................................3
- Úplně bezpečně.............................................................................4
- [to záleží na okolnostech (typu stránky, typu připojení - doma, wifi, atd....)]
.........................................................................................................5
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9

Q4. Přečtu seznam možných jednání / chování vycházejících z reálných či vnímaných rizik
internetu Pro každé z nich mi prosím řekněte, které se na vás vztahuje a které ne?
[VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ]
Správně / to platí .............................................................................1
Špatně / to neplatí............................................................................2
[Nehodí se/nepoužívám aplikaci] ...................................................3
[Nevím/Žádná odpověď].................................................................9
A. Používám produkty jako antivirový či antispamový program nebo firewall .......... 1
B. Používám alternativní bezpečnostní postupy........................................................... 1
C. Nezavádím bezpečnostní opatření k ochraně svého počítače, protože se
necítím ohrožen/a................................................................................................... 1
D. Nechráním svůj počítač, protože produkty jako antivirové či antispamové
programy jsou příliš drahé ..................................................................................... 1
E. Nechráním svůj počítač, protože zabezpečení je příliš náročné na zavádění a
použití .................................................................................................................... 1
F. Neprovádím finanční transakce přes internet (např. e-obchod, e-bankovnictví) ..... 1
G. Vyhýbám se, jak je to možné, vydávání svých osobních dat na internetu (např.
jména, věku, čísla kreditní karty, emailové adresy, náboženského vyznání) ........ 1
H. Neprovozuji sdílení souborů peer-to-peer (uživatel-uživatel) s neznámými
osobami.................................................................................................................. 1

239
239
239
239
239
239
239
239

Q5. Měli jste v posledních pěti letech některý z následujících bezpečnostních problémů při
používání internetu?
- Ano................................................................................................1
- Ne..................................................................................................2
- [Nehodí se(pouze pro možnost Q5.F)]..........................................3
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9
A. Zákeřný software (počítačový virus) poškozující mé soubory či můj
počítač (např. můj počítač přestal fungovat nebo pracoval velmi pomalu,
byl/a jsem pokaždé přesměrován/a na stránku, kterou jsem si nezvolil/a) ............ 1 2 3 9
B. Byl/a jsem oklamán/a podvodníky a dal/a jsem jim osobní data
(„Phishing“) ........................................................................................................... 1 2 3 9

C. Bylo narušeno mé soukromí, protože někdo zneužil moje osobní
informace mnou odeslané po internetu (např. číslo OP, číslo kreditní karty či
jiné osobní informace, které jsem nechtěl/a odhalit), nebo byla má data
nepatřičně odkryta třetí stranou ............................................................................. 1 2 3 9
E. Obdržel/a jsem nevyžádané emaily („Spam“)................................................... 1 2 3 9
F. Mé děti se dostaly na nepatřičné webové stránky, navázaly kontakt s
potenciálně nebezpečnými osobami ...................................................................... 1 2 3 9
G. Můj počítač byl vzdáleně „ovládnut“ lidmi se špatnými úmysly („botnet“) .... 1 2 3 9

PTEJTE SE POUZE POKUD NĚJAKÁ ODPOVĚĎ V Q5 JE ANO
Q6. Jaké škody jste dosud zažili?
- Zažil/a ...........................................................................................1
- Nezažil/a .......................................................................................2
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9
a) Ztráta času (např. musel/a jsem restartovat počítač, můj počítač kvůli viru
zpomalil výkon) ........................................................................................................... 1 2 9
b) Finanční ztráty (např. zcizené peníze, náklady na opravu počítače, ztráta
cenných dat) ................................................................................................................. 1 2 9
c) Ztrapnění anebo ponížení............................................................................................. 1 2 9
d) Ztráta osobních dat (např. číslo kreditní karty, důvěrné informace o mé osobě)......... 1 2 9
e) Ztráta jiných dat ........................................................................................................... 1 2 9

PTEJTE SE VŠECH
Q7. Kdo je dle vašeho názoru odpovědný za zajištění vaší bezpečnosti na internetu?
[PŘEČTĚTE–ROTUJTE- MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ]
- Já osobně.......................................................................................1
- Mí dodavatelé vybavení a softwaru ..............................................2
- Můj poskytovatel přístupu na internet ..........................................3
- Veřejné úřady................................................................................4
- Organizace, která poskytuje on-line službu (např. má banka, obchod prodávající on-line)
.........................................................................................................5
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9
Q8. Zvážili byste zúčastnění se několikahodinového kurzu bezpečnosti informačních technologií,
abyste zlepšili svoji znalost bezpečnosti při používání internetu?
-Ano, pokud by byl nabízen zdarma ...............................................1
- Ano a jsem ochoten/a za něj zaplatit.............................................2
- Ne, protože jsem se již zúčastnil kurzu v minulosti......................3
- Ne, protože vím dost o informační bezpečnosti, abych se ochránil/a sám/a
.........................................................................................................4

- Ne, protože nevím dost o počítačích.............................................5
- [Jiné důvody] ................................................................................6
- [Nevím/Žádná odpověď]...............................................................9

D1.
D2.

D3.

Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST]
[1]
Muž
[2]
Žena
Kolik je Vám let?
[_][_] roků
[ 0 0 ] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ ODPOVĚĎ]
Pokud se týče vašeho současného zaměstnání, řekl/a byste, že jste OSVČ, zaměstnanec,
manuální pracovník, anebo byste řekl/a, že nevykonáváte žádné placené zaměstnání? Znamená
to, že jste...
[POKUD BYLA POSKYTNUTA ODPOVĚĎ V HLAVNÍ KATEGORII, ČTĚTE PŘÍSLUŠNÉ
PODKATEGORIE]
- OSVČ
Æ i.e. : - zemědělec, lesník, rybář ........................................................................ 11
- majitel obchodu, řemeslník ................................................................... 12
- odborník (právník, lékař, účetní, architekt,...) ...................................... 13
- manažer firmy........................................................................................ 14
- jiné.......................................................................................................... 15
- zaměstnanec
Æ i.e. : - odborník (lékař, právník, účetní, architekt...) ....................................... 21
- vyšší management, ředitel nebo vrcholný management....................... 22
- střední management............................................................................... 23
- státní úředník ......................................................................................... 24
- úředník v kanceláři ................................................................................ 25
- jiný zaměstnanec (prodavač, zdravotní sestra a pod.) .......................... 26
- jiné.......................................................................................................... 27
- dělník
Æ i.e. :

- mistr / kontrolor (manažer týmu a pod.) .............................................. 31
- dělník ..................................................................................................... 32
- nekvalifikovaný dělník.......................................................................... 33
- jiné.......................................................................................................... 34

- bez profesionální činnosti
Æ i.e. : - péče o domácnost .................................................................................. 41
- student (denní studium)......................................................................... 42
- důchodce ............................................................................................... 43
- hledá práci.............................................................................................. 44
- jiné.......................................................................................................... 45

- [odmítl/a uvést] ..................................................................................................... 99
D6.

Řekl/a byste, že žijete v....
- oblast velkoměsta..........................................................................1
- jiné město/městská oblast .............................................................2
- venkovská oblast...........................................................................3
- [odmítl/a uvést] .............................................................................9

D10. Jaká je nejvyšší úroveň vašeho dosaženého vzdělání?
- Základní vzdělání..........................................................................1
- Středoškolské vzdělání..................................................................2
- Vyšší vzdělání...............................................................................3
- [Odmítl/a odpovědět] ....................................................................9

