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PŘÍLOHA Č. 1: FOCUS GROUP 

1. Základní informace o konání Focus group 

Místo konání: 

1. skupina - Hlavní 703, Ostrava – Poruba 

2. skupina - Startep, s.r.o., Mečníkovova 14, Ostrava - Vítkovice 

Datum a čas: 

1. skupina - sobota, 20. března 2011, 16:00-17:30 

2. skupina - pondělí, 22. března 2011, 15:00-16:30 

Počet členů skupiny: 

1. skupina - 12 

2. skupina - 9 

Charakteristiky skupin: 

1. skupina  - byla složena ze 7 mužů a 5 žen  

  - účastníky byli přátelé a spolužáci moderátora 

 

2. skupina  - byla složena z 5 mužů a 4 žen 

  - účastníky byli pracovníci firmy Startep, sousedící firmy a přátel 

Pomůcky: 

Notebook 

Širokoúhlý monitor 

3 videa ze serveru YouTube.com 

Kopie dotazníků 

Psací potřeby, poznámkový blok 

2. Harmonogram Focus group 

1. skupina 

16:00 – 16:10  Prezence účastníků, objasnění účelu výzkumu a diskuze 

16:10 – 16:20  Přehrání videa č. 1, zodpovězení otázek viz. dotazník  

16:20 – 16:30  Přehrání videa č. 2, zodpovězení otázek viz. dotazník 

16:30 – 16:40 Přehrání videa č. 3, zodpovězení otázek viz. dotazník 

16:40 – 16:55  Diskuse na téma užití skryté reklamy na internetu 

16:55 – 17:10  Zodpovězení otevřených a klasifikačních otázek 

16:55 – 17:30 Prostor pro volnou diskusi, občerstvení 

17:30  Rozloučení s respondenty, poděkování za účast 

2. skupina 

15:00 – 15:10  Prezence účastníků, objasnění účelu výzkumu a diskuze 

15:10 – 15:20 Přehrání videa č. 1, zodpovězení otázek viz. dotazník  

15:20 – 15:30  Přehrání videa č. 2, zodpovězení otázek viz. dotazník 

15:30 – 15:40  Přehrání videa č. 3, zodpovězení otázek viz. dotazník 

15:40 – 15:55  Diskuse na téma užití skryté reklamy na internetu 

15:55 – 16:10  Zodpovězení otevřených a klasifikačních otázek 

16:55 – 16:30  Prostor pro volnou diskusi, občerstvení 

16:30  Rozloučení s respondenty, poděkování za účast 

http://www.youtube.com/
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3. Scénář Focus group 

Po přivítání účastníku a jejich seznámení s účelem šetření jim je předán dotazník týkající se 

hlavního tématu, tedy užití skryté reklamy na internetu. Podkladem pro dotazník jsou 3 videa, 

stáhnutá ze serveru YouTube.com, která se zabývají danou problematikou. Dotazník je rozdělen 

celkem na celkem 5 částí.  

První tři zabývají problematikou skryté reklamy ve formě videa. Po shlédnuté ukázce jsou 

respondenti vždy vyzváni ke zodpovězení otázek.  

Čtvrtý okruh je zaměřen na problematiku skryté reklamy v rámci diskusních fór.  

Pátá část dotazníku je řešena otevřenou otázkou, která má za cíl zjistit názory a postoje, které 

vyplývají z celkových dojmů získaných v rámci tohoto šetření.  

Otázky v dotazníku jsou pokládány jak uzavřenou a tak otevřenou formou a snaží se dodržet 

nesugestivní charakter. Klasifikační otázky jsou umístěny na začátku dotazníku. V souvislosti 

s poslední částí bude následně rozvedena diskuze na dané téma, z níž vyplynou další poznámky. 

Scénář pro obě dotazované skupiny je totožný. 

 

http://www.youtube.com/
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PŘÍLOHA Č. 2: VZOR DOTAZNÍKU 

Dobrý den, 

jsem studentem 3. ročníku oboru Ekonomika a právo v podnikání na Ekonomické fakultě 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a tímto dotazníkem bych Vás chtěl požádat 

o spolupráci při výzkumu k mé bakalářské práci na téma „Skrytá reklama na Internetu“. 

 

Tento dotazník: 

 je tvořen metodou „focous group“ vedeným autorem zpracovávané bakalářské práce (mnou), 

 je určen k vyplnění účastníků sezení „focous group“, 

 je absolutně anonymní a slouží pouze k účelům výzkumu bakalářské práce, 

 je určen k výzkumu o nebezpečnosti a informací skryté reklamy na Internetu. 

 

1) Odpovězte prosím na otázky v části Informace o Vás. 

2) Shlédněte prosím video č. 1 (http://youtu.be/7nwJt_7UjB0)
1
 a odpovězte na otázky v části A1) 

3) Shlédněte prosím video č. 2 (http://youtu.be/xHHVYrgtUnI)
2
 

4) Shlédněte prosím video č. 3 (http://youtu.be/q5YuZtOWSY8)
3
 a odpovězte na otázky v části 

A2) 

5) Odpovězte prosím na otázky v části A3) a A4) 

6) Napište prosím krátké pojednání o vašem postoji ke skryté reklamě na Internetu do části B) 

7) Vyplněný dotazník mi prosím odevzdejte 

 

Hodnocení:  

1 .... ano 

2 .... spíše ano 

3 .... nevím 

4 .... spíše ne 

5 .... ne 

 

Vaše odpovědi prosím zakřížkujte do vybraného pole. 

 

Příklad: 

hodnocení: 1 2 3 4 5 

Označil/a byste shlédnuté video za reklamu?  X    

Vaše odpověd by byla: „spíše ano“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Video č. 1: „Nesnesitelná bába v tramvaji“ 

2
 Video č. 2: „Krádež auta elektrickým paralyzérem“ 

3
 Video č. 3: „Krádež auta magnetem“ 

http://youtu.be/7nwJt_7UjB0
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Informace o Vás: 

 muž žena 

Jaké je Vaše pohlaví?   
 

 pod 18 18 - 26 27 - 50 51 - 65 nad 65 

Kolik je Vám let?      
 

 ZŠ SU SŠmat VŠ1 VŠ2 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?      

zkratky: ZŠ ................... základní 

 SU ................... středoškolské / učiliště bez maturity 

 SŠmat .............. středoškolské s maturitou 

 VŠ1 ................. vysokoškolské 1. stupně 

 VŠ2 ................. vysokoškolské 2. stupně 

 

Vaše hodnocení: 

(hodnocení: 1 = ano, 2 = spíše ano, 3 = nevím, 4 = spíše ne, 5 = ne)  

A1) 

hodnocení: 1 2 3 4 5 

1) Označil/a byste shlédnuté video za reklamu?      

2) Myslíte si, že toto video bylo vytvořeno reklamní agenturou?      

A2) 

hodnocení: 1 2 3 4 5 

3) Označil/a byste shlédnuté video za reklamu?      

4) Myslíte si, že toto video bylo vytvořeno reklamní agenturou?      

5) Vyvolalo toto video ve Vás pocit ohrožení vykradení automobilu (popř. jiné ohrožení 

na majetku)? 
     

A3) 

hodnocení: 1 2 3 4 5 

6) Využíváte Internet k vyhledávání informací o produktech?      

7) Víte co to jsou diskusní fóra na Internetu? (pokud ne pokračujte částí B))      

8) Přispíváte na diskusních fórech svými komentáři?      

9) Čtete si příspěvky ostatních uživatelů?      

10) Rozhodujete se o koupi produktu na základě informací získaných prostřednictvím 

Internetu? 
     

11) Považujete příspěvky ostatních uživatelů za osobní reference?      

12) Považujete příspěvky ostatních uživatelů za reklamu?      

13) Považujete vystupování zaměstnance firmy pod fiktivní identitou čerstvé maminky 

propagující na diskusních fórech o dětských produktech své produkty za etické? 
     

14) Považujete vystupování zaměstnance firmy pod fiktivní identitou čerstvé maminky 

propagující na diskusních fórech o dětských produktech své produkty za protiprávní? 
     

 

A4) 

hodnocení: 1 2 3 4 5 

15) Považujete skrytou reklamu na Internetu za etickou?      

16) Považujete skrytou reklamu na Internetu za protiprávní?      

17) Považujete skrytou reklamu na Internetu za nebezpečnou?      

18) Myslíte, že jste schopni odhalit skrytou reklamu na Internetu?      

19) Myslíte si, že je skrytá reklama na Internetu snadno zaměnitelná za nereklamní 

sdělení. 
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B) 

Jaký je váš názor na skrytou reklamu na Internetu? / Jaký je Váš postoj ke skryté reklamě na Internetu? 

 

Děkuji za Vaše odpovědi a účast na tomto výzkumu. 

Kubica Jan 
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝSLEDKY DOTAZNÍKU - ČETNOSTI 
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Vysvětlivky: 
  

Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 ZŠ ................... základní vzdělání 

 SU ................... středoškolské vzdělání  / učiliště bez maturity 

 SŠmat .............. středoškolské vzdělání s maturitou 

 VŠ1 ................. vysokoškolské vzdělání 1. stupně 

 VŠ2 ................. vysokoškolské vzdělání 2. stupně 

 


