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Přílohy 

Příloha 1:  Dotazník 
 

Vážený respondente, 

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zabývá problematikou 
internetových sociálních sítí (Facebook, MySpace, Twitter…). Jeho vyplňování Vám 
zabere přibližně 10 minut.  

Dotazník je plně anonymní. Data, která získám po jeho vyhodnocení, použiji ve své 
bakalářské práci, která se zabývá využitím internetových soc. sítí v marketingu. 

Věřím, že si na jeho vyplnění najdete čas. 

Není-li uvedeno jinak, volte u každé otázky jednu odpověď. 

          Vojtěch Klézl 

1. Užíváte internetové sociální sítě? 
1. ano       

2. ne (přejděte na otázku č. 13)   
 
 

2. Které z těchto internetových sociálních sítí znáte? Můžete označit i více 
odpovědí. 

1. Facebook   
2. Lidé.cz   
3. Libimseti   
4. LinkedIn   
5. Twitter   
6. MySpace   
7. Spolužáci   
8. Flickr   
9. Last.fm  
10. jiné, uveďte: ___________________ 
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3. V následující tabulce vyznačte, které z těchto sítí a jak často obvykle používáte: 

Síť/četnost 2x denně a 
častěji 

1x denně Několikrát 
týdně 

Méně často Nepoužívám 

Facebook      
Lidé.cz      
Libimseti      
LinkedIn      
Twitter      
MySpace      
Spolužáci      
Flickr      
Last.fm      
Jiné, uveďtě: 
 

     

 

4. Z jakého důvodu používáte soc. sítě? Můžete označit i více odpovědí. 
1. Chatování s přáteli     
2. Získávání nových přátel, známostí   
3. Nahrávání a sdílení fotografií, videí   
4. Psaní blogu      
5. Pracovní účely      
6. Informace o aktuální situaci mých přátel  
7. Odreagování se (hry, zábavné aplikace)   
8. Informace o společenských akcích   
9. Jiné, uvěďte: ____________________ 

 
5. Navštěvujete sociální sítě i prostřednictvím mobilního telefonu? 

1. ne, nenavštěvuji      
2. ano, ale méně často než prostřednictvím PC  
3. ano, navštěvuji častěji než prostřednictvím PC  

6. Ohodnoťte, jak jsou pro Vás u sociálních sítí důležité následující faktory:  

Faktor/stupeň 
důležitosti 

velmi 
důležité 

spíše 
důležité 

neutrální spíše 
nedůležité 

zcela 
nedůležité 

nedovedu 
odpovědět 

Překlad do 
mateřského 
jazyka 

      

Počet 
známých na 
dané síti 

      

Přehlednost, 
jednoduchost 

      

Vzhled       
Multimediální 
funkce (fotky, 
videa) 
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7. Všímáte si reklam na sociálních sítích? 
1. nevšímám       
2. všímám, jednou jsem na nějakou klikl/a   

3. všímám, již vícekrát jsem na nějakou klikl/a  
 
 

8. Navštěvujete na soc. sítích profily či stránky firem, služeb a výrobků? 
1. ne, nevím, že tam jsou   
2. ne, ale o jejich existenci vím  
3. ano, navštěvuji    

 

9. Zúčastnil/a jste se někdy společenské akce, na kterou Vám přišla pozvánka na 
soc. síti? 
1. ne, žádná pozvánka mi nepřišla (přejděte prosím na otázku č. 11)  
2. ne, ale byl/a jsem již pozván/a (přejděte prosím na otázku č. 11)  
3. ano, jednou         
4. ano, vícekrát         

 
 

10. Od koho Vám přišla pozvánka na akci/akce, které/kterých jste se zúčastnil/a?  

1. od kamaráda     
2. od skupiny/stránky, jíž jsem členem  
3. od kamaráda i skupiny/stránky   

 
 

11. Používáte službu zasílání novinek a informací ze sociálních sítí na e-mail? 

1. ano, nechávám si je posílat na můj standardní e-mail  
2. ano, mám na to speciální e-mail     
3. ne, nepoužívám       

 
 

12. Jakým způsobem je pro Vás příjemnější dostávat novinky a informace ze 
sociálních sítí? 
1. na e-mail i na profil  
2. pouze na e-mail   

3. pouze na profil   
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13. Vaše povolání: 
1. student střední školy    

2. student vyšší odborné či vysoké školy  
3. zaměstnanec     

4. podnikatel/živnostník    
5. nezaměstnaný     
6. jiné      

 

14. Váš věk: 
1. 15 – 18 let   
2. 19 – 21 let   

3. 22 – 26 let   
4. 27 – 30 let   

5. 31 – 45 let   
6. 46 – 60 let   
7. 61 let a více   

 
 

15.  Vaše pohlaví: 

1. muž  
2. žena  
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Příloha 2:  Třídění 2. stupně – tabulky 

Příloha 2.1:  Třídění 2. stupně – muži 
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Příloha 2.2:  Třídění 2. stupně - ženy 
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Příloha 2.3:   Třídění 2. stupně – studenti středních škol 
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Příloha 2.4:  Třídění 2. stupně – studenti vyšších odborných a 
vysokých škol 
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Příloha 2.5:  Třídění 2. stupně – nestudující 
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Příloha 2.6:  Třídění 2. stupně – věková kategorie 1 (15-18 let) 
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Příloha 2.7:   Třídění 2. stupně – věková kategorie 2 (19-21 let) 
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Příloha 2.8:  Třídění 2. stupně – věková kategorie 3 (22 – 26 let) 
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Příloha 2.9:  Třídění 2. stupně – věková kategorie 26 a více 
(sloučené kategorie 4, 5 a 6) 


