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Příloha č. 1: Dotazník použitý při osobním dotazování  

Dotazník č. 1 

Vážený respondente, 

jmenuji se Vladimír Krček a jsem studentem 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě 

oboru Systémové inženýrství a informatika. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma Návrh optimalizace uživatelského 

portálu energetické firmy.  

Vyplňování bude probíhat formou osobního dotazování. Dotazník je anonymní a získaná data 

budou zpracována pouze pro účely zmíněné diplomové práce. U každé otázky lze zvolit pouze 

jednu odpověď, a to buď vepsáním číslice z uvedené škály, nebo zakroužkováním příslušné 

hodnoty. 

Vzhled 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Vzhled“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

1. Jak na Vás působí grafické zpracování uživatelského portálu?   

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 = Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Jak na Vás působí zvolené barevné sjednocení portálu?  

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 = Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Jak na Vás působí efekty při pohybu kurzoru? 

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 = Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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4. Co se Vám po grafické stránce portálu nejvíce líbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 

5. Co se Vám po grafické stránce portálu nelíbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 

Struktura 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Struktura“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

6. Dokážete si intuitivně představit, co se pod každou položkou v menu nachází, tzn., 

mají odpovídající název?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Nedokážu, názvy naprosto neodpovídající; 6 = Dokážu, 

názvy naprosto odpovídající.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

7. Do jaké míry je pro Vás hlavní menu přehledné?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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8. Jak se v portálu orientujete?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Orientuji se velmi špatně; 6 = Orientuji se velmi dobře.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

9. Je podle Vás na první pohled rozložení úvodní stránky přehledné?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

10. Jak na první pohled hodnotíte přehlednost ostatních sekcí portálu?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

11. Co se Vám z hlediska struktury portálu nejvíce líbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 

12. Co se Vám z hlediska struktury portálu nelíbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 
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Obsah 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Obsah“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

13. Je pro Vás množství informací na hlavní stránce dostačující?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nevyhovující; 6 = Velmi vyhovující.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

14. Obtěžuje Vás, má-li v portálu společnost umístěnou reklamu na vlastní produkty či 

služby? 

14.1  Velmi obtěžuje 

14.2  Obtěžuje 

14.3  Spíše obtěžuje 

14.4  Spíše neobtěžuje 

14.5  Neobtěžuje 

14.6  Vůbec neobtěžuje 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

15. Obtěžuje Vás, má-li v portálu společnost umístěnou reklamu na produkty či služby 

jiné firmy? 

15.1  Velmi obtěžuje 

15.2  Obtěžuje 

15.3  Spíše obtěžuje 

15.4  Spíše neobtěžuje 

15.5  Neobtěžuje 

15.6  Vůbec neobtěžuje 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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16. Co se Vám z hlediska obsahu portálu nejvíce líbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 

17. Co se Vám z hlediska obsahu portálu nelíbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ……………………………………………………………………………………………. 

Funkcionalita 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Funkcionalita“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

18. Je pro Vás v portálu důležitá interaktivní nápověda „po najetí myši“ (např. u pojmů 

či formulářových polí)?  

18.1  Naprosto nedůležité, tuto funkci považuji za zbytečnou 

18.2  Nedůležité, tuto funkci nikdy nevyužívám 

18.3  Spíše nedůležité, tuto funkci téměř nikdy nevyužívám 

18.4  Spíše důležité, taková funkce by měla být dostupná 

18.5  Důležité, tuto funkci občas využívám 

18.6  Velmi důležité, tuto funkci vždy využívám 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

19. Je pro Vás důležité, aby měl portál celkovou nápovědu soustředěnou v jedné sekci?  

19.1  Naprosto nedůležité, tuto funkci považuji za zbytečnou 

19.2  Nedůležité, tuto funkci nikdy nevyužívám 

19.3  Spíše nedůležité, tuto funkci téměř nikdy nevyužívám 

19.4  Spíše důležité, taková funkce by měla být dostupná 

19.5 Důležité, tuto funkci občas využívám 

19.6  Velmi důležité, tuto funkci vždy využívám 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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20. Jak hodnotíte rozsah nápovědy v jednotlivých portálech?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nedostačující; 6 = Velmi dostačující.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

21. Jak hodnotíte zpracování přehledu faktur? 

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi špatné zpracování; 6 = Velmi dobré zpracování.) 

VP KP1 KP2 KP3 

…… …… …… …… 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

22. Je pro Vás důležitá možnost elektronických faktur? 

22.1  Naprosto nedůležité, tuto možnost považuji za zbytečnou 

22.2  Nedůležité, tuto možnost nikdy nevyužívám 

22.3  Spíše nedůležité, tuto možnost téměř nikdy nevyužívám 

22.4  Spíše důležité, taková možnost by měla být dostupná 

22.5  Důležité, tuto možnost občas využívám 

22.6  Velmi důležité, tuto možnost vždy využívám  

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Mobilní verze 

23. Přistupujete ze svého mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet) k internetu? 

23.1  Ano 

23.2  Ne (Přejděte k otázce č. 28) 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

24. Přistupujete do jakéhokoliv uživatelského portálu (internetbanking, mobilní 

operátor, rezervační portály, podnikové portály, …) přes mobilní zařízení?  

24.1  Ano 

24.2  Ne (Přejděte k otázce č. 26) 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 
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25. Preferujete přístup k těmto portálům skrz internetový prohlížeč nebo vyvinutou 

aplikaci? 

25.1  Prohlížeč 

25.2  Aplikaci 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

26. Je podle Vás důležité, aby měla společnost podnikající v oblasti elektřiny a plynu 

mobilní verzi uživatelského portálu?     

26.1  Ano 

26.2  Ne 

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

27. Dovedete si představit, že byste mobilní verzi portálu využíval(a) plnohodnotně jako 

klasickou verzi přístupnou z počítače?  

27.1  Ano 

27.2  Ne  

Poznámky: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Demografická část 

28. Jste:     

28.1  Muž 

28.2  Žena 

29. Váš věk: 

29.1  18-25 

29.2  26-35 

29.3  36-45 

29.4  46-55 

29.5  56-65 

29.6  66 a více 

30. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

30.1  Základní 

30.2  Střední bez maturity 

30.3  Střední s maturitou 

30.4  Vyšší odborné 

30.5  Vysokoškolské 

 

Velmi děkuji za Váš čas vyhrazený k vyplnění dotazníku. 

Vladimír Krček 
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Příloha č. 2: Ukázka vyplněného dotazníku 

Dotazník č. 7 

Vážený respondente, 

jmenuji se Vladimír Krček a jsem studentem 5. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě 

oboru Systémové inženýrství a informatika. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma Návrh optimalizace uživatelského 

portálu energetické firmy.  

Vyplňování bude probíhat formou osobního dotazování. Dotazník je anonymní a získaná data 

budou zpracována pouze pro účely zmíněné diplomové práce. U každé otázky lze zvolit pouze 

jednu odpověď, a to buď vepsáním číslice z uvedené škály, nebo zakroužkováním příslušné 

hodnoty. 

Vzhled 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Vzhled“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

1. Jak na Vás působí grafické zpracování uživatelského portálu?   

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 = Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

4 4 2 3 

Poznámky: VP: Nevýrazné, bez fotek by bylo lepší, infopanel – volila by klasiku; KP1: 

Barevné sjednocení, ale nepřehledné, působí profesionálně; KP2: Nejednotné, nepřehledné, 

působí zastarale; KP3: zajímavé, ale nedotažené 

2. Jak na Vás působí zvolené barevné sjednocení portálu?  

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 = Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 6 3 4 

Poznámky: VP: Výraznější modrá by byla lepší; KP1: Barevně vyvážené; KP2: Nepůsobí 

moderně; KP3: Pěkné, ale nenadchne 

3. Jak na Vás působí efekty při pohybu kurzoru?  

(Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi negativní dojem; 6 =Velmi pozitivní dojem.) 

VP KP1 KP2 KP3 

4 5 5 5 

Poznámky: VP: Nevýrazné; KP1: Také by mohlo být výraznější; KP2: Dobře zvýrazněné, ale 

špatně čitelné; KP3: Nevýrazné 
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4. Co se Vám po grafické stránce portálu nejvíce líbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 Profesionální, moderní 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ...………………………………………………………………………………………….. 

5. Co se Vám po grafické stránce portálu nelíbí? 

VP Nelíbí se jí fotky na úvodní stránce 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 Zastaralý design, špatné barvy v menu 

KP3 ...………………………………………………………………………………………….. 

Struktura 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Struktura“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

6. Dokážete si intuitivně představit, co se pod každou položkou v menu nachází, tzn., 

mají odpovídající název?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Nedokážu, název naprosto neodpovídající; 6 = Dokážu, 

název naprosto odpovídající.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 5 6 5 

Poznámky: VP: „Ukončená místa spotřeby“ neví; KP1: „Hromadné dálkové ovládání“ neví; 

KP2: Rozumí všemu; KP3: „HDO“ neví 

7. Do jaké míry je pro Vás menu přehledné?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

6 3 5 2 

Poznámky: VP: Bez problémů; KP1: Plete si menu s „Nejčastější požadavky“; KP2: 

Přehledné, ale nečitelné; KP3: Spousta podmenu, nepřehledné 

8. Jak se v portálu orientujete?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Orientuji se velmi špatně; 6 = Orientuji se velmi dobře.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 3 6 4 

Poznámky: VP: Dobré, ale musela by se učit; KP1: Velmi náročné na naučení, ztrácí se; 

KP2: Jednoduché, přehledné; KP3: Nelíbí se jí přepínání EL/PL, něco je jednoduché, 

ale něco moc složité 
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9. Je podle Vás rozložení úvodní stránky přehledné?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 3 5 2 

Poznámky: VP: Dobré; KP1: Ztrácí se; KP2: Dobré; KP3: Chaotické 

10. Jak hodnotíte přehlednost ostatních sekcí portálu?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nepřehledné; 6 = Velmi přehledné.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 5 6 4 

Poznámky: VP: Barevně odlišené; KP1: Dobrá patička, nápověda; KP2: Jednoduché, 

přehledné; KP3: Moc nahuštěné 

11. Co se Vám z hlediska struktury portálu nejvíce líbí? 

VP Velice přehledné menu 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ..………………………………………………………………………………………….. 

12. Co se Vám z hlediska struktury portálu nelíbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 Na úvodní stránce neví, kam s očima, ztrácí se 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 Neví, zda je aktivní menu zvýrazněno červeným textem nebo světle šedým podkladem 

Obsah 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Obsah“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

13. Je pro Vás množství informací na hlavní stránce dostačující?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nevyhovující; 6 = Velmi vyhovující.) 

VP KP1 KP2 KP3 

2 3 2 2 

Poznámky: VP: Málo informací, jen nabídka; KP1: Moc informací; KP2: Když se přihlásí, 

chce vědět něco jiného – ne svou adresu; KP3: Moc informací 
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14. Obtěžuje Vás, má-li v portálu společnost umístěnou reklamu na vlastní produkty či 

služby? 

14.1  Velmi obtěžuje 

14.2  Obtěžuje 

14.3  Spíše obtěžuje 

14.4  Spíše neobtěžuje 

14.5  Neobtěžuje 

14.6  Vůbec neobtěžuje 

Poznámky: Ale nesmí být násilná (např. vyskakující) 

15. Obtěžuje Vás, má-li v portálu společnost umístěnou reklamu na produkty či služby 

jiné firmy? 

15.1  Velmi obtěžuje 

15.2  Obtěžuje 

15.3  Spíše obtěžuje 

15.4  Spíše neobtěžuje 

15.5  Neobtěžuje 

15.6  Vůbec neobtěžuje 

Poznámky: Na portálu to nemá co dělat, nechce být obtěžována, když chce např. zaplatit 

fakturu 

16. Co se Vám z hlediska obsahu portálu nejvíce líbí? 

VP …………………………………………………………………………………………… 

KP1 Konkrétní a aktuální informace na úvodní stránce 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ..………………………………………………………………………………………….. 

17. Co se Vám z hlediska obsahu portálu nelíbí? 

VP Téměř na každé stránce je informace o zákazníkovi a OM, zabírá zbytečně moc místa 

KP1 ……………………………………………………………………………………………. 

KP2 ……………………………………………………………………………………………. 

KP3 ..………………………………………………………………………………………….. 
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Funkcionalita 

Ohodnoťte na stupnici 1 – 5 (kde 1 = nedůležité, 5 = důležité), jak je pro vás dimenze 

„Funkcionalita“ důležitá. 

1 2 3 4 5 

18. Je pro Vás v portálu důležitá interaktivní nápověda „po najetí myši“ (např. u pojmů 

či formulářových polí)?  

18.1  Naprosto nedůležité 

18.2  Nedůležité 

18.3  Spíše nedůležité 

18.4  Spíše důležité 

18.5  Důležité 

18.6  Velmi důležité 

Poznámky: U spousty nových pojmů je to důležité 

19. Je pro Vás důležité, aby měl portál celkovou nápovědu soustředěnou v jedné sekci?  

19.1  Naprosto nedůležité 

19.2  Nedůležité 

19.3  Spíše nedůležité 

19.4  Spíše důležité 

19.5 Důležité 

19.6  Velmi důležité 

Poznámky: Moc tam nechodí, ale může někdy využít 

20. Jak hodnotíte rozsah nápovědy v jednotlivých portálech?  

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi nedostačující; 6 = Velmi dostačující.) 

VP KP1 KP2 KP3 

5 6 5 6 

Poznámky: VP: Nepřehledné; KP1: Boxy s nápovědou jsou super; KP2: Nelíbí se jí grafika; 

KP3: Přehledné 

21. Jak hodnotíte zpracování přehledu faktur? 

 (Ohodnoťte na stupnici 1-6, kde 1 = Velmi špatné zpracování; 6 = Velmi dobré zpracování.) 

VP KP1 KP2 KP3 

4 6 5 1 

Poznámky: VP: Nedostačující, lepší řazení; KP1: Grafické, přehledné, faktura se nemusí 

stahovat; KP2: Jednoduché, přehledné; KP3: Nic tam není, v dnešní době málo informací 
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22. Je pro Vás důležitá možnost elektronických faktur? 

22.1  Naprosto nedůležité, tuto možnost považuji za zbytečnou 

22.2  Nedůležité, tuto možnost nikdy nevyužívám 

22.3  Spíše nedůležité, tuto možnost téměř nikdy nevyužívám 

22.4  Spíše důležité, taková možnost by měla být dostupná 

22.5  Důležité, tuto možnost občas využívám 

22.6  Velmi důležité, tuto možnost vždy využívám  

Poznámky: V dnešní době to považuje za samozřejmost 

Mobilní verze 

23. Přistupujete ze svého mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet) k internetu? 

23.1  Ano 

23.2  Ne (Přejděte k otázce č. 28) 

Poznámky: Celý den 

24. Přistupujete do jakéhokoliv uživatelského portálu (internetbanking, mobilní 

operátor, rezervační portály, podnikové portály, …) přes mobilní zařízení?  

24.1  Ano 

24.2  Ne (Přejděte k otázce č. 26) 

Poznámky: Využívá skoro vše 

25. Preferujete přístup k těmto portálům skrz internetový prohlížeč nebo vyvinutou 

aplikaci? 

25.1  Prohlížeč 

25.2  Aplikaci 

Poznámky: Je to rychlejší 

26. Je podle Vás důležité, aby měla společnost podnikající v oblasti elektřiny a plynu 

mobilní verzi uživatelského portálu?     

26.1  Ano 

26.2  Ne 

Poznámky: Na to se tak často dívat nebude, stačí jí to na PC 

27. Dovedete si představit, že byste mobilní verzi portálu využíval(a) plnohodnotně jako 

klasickou verzi přístupnou z počítače?  

27.1  Ano 

27.2  Ne  

Poznámky: Viz předchozí odpověď 
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Demografická část 

28. Jste:     

28.1  Muž 

28.2  Žena 

29. Váš věk: 

29.1  18-25 

29.2  26-35 

29.3  36-45 

29.4  46-55 

29.5  56-65 

29.6  66 a více 

30. Nejvyšší dosažené vzdělání: 

30.1  Základní 

30.2  Střední bez maturity 

30.3  Střední s maturitou 

30.4  Vyšší odborné 

30.5  Vysokoškolské 

 

 

 

Velmi děkuji za Váš čas vyhrazený k vyplnění dotazníku. 

Vladimír Krček 
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Příloha č. 3: Ukázka vytvořené datové matice 
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Příloha č. 4: Ukázka zápisu poznámek z dotazníkových otevřených otázek 

 


