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Příloha č. 1 – Dotazník 

Vážení respondenti, 

jsem studentem 5. ročníku oboru Ekonomika a právo v podnikání a tímto si vás 
dovoluji požádat o vyplnění dotazníku zabývajícím se autorskými právy v oblasti 
hudby, jehož výsledky budou sloužit pouze pro mou diplomovou práci na téma 
porušování autorských práv v oblasti hudebního průmyslu. Cílem dotazníku je zjistit 
povědomí o autorských právech v souvislosti s hudebními díly a rovněž samotný 
vztah respondentů k nim. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 7 minut. 

 
Mnohokrát vám děkuji za vaši ochotu a váš drahocenný čas obětovaný vyplnění 
dotazníku. 

Bc. Jiří Svoboda 

1. Jak často si pořizujete hudbu? 

- jen občas 
- několikrát za měsíc 
- několikrát za týden 
- denně 
- hudbu si nepořizuji, většinou ji poslouchám jen v rádiu (případně televizi 

apod.)  

2. Jakým způsobem nejčastěji získáváte hudbu?  

- z internetu (bez ohledu na způsob)  
- v kamenných obchodech  
- od kamarádů či známých (např. zkopírováním CD) 

3. Jakým způsobem nejčastěji získáváte hudbu z internetu? 

- online obchody s hudbou (iTunes, Beatport, T-music apod.)  
- P2P sítě (programy pro sdílení souborů, např. Ares, DC++ apod.) 
- torrenty (stahování z torrentových serverů thepiratebay.org, mininova.org 

apod. za pomocí programu jako BitComet, uTorrent apod.) 
-  servery pro sdílení souborů (ulozto.cz, rapidshare.com, hellshare.com apod.) 
- hudbu nezískávám z internetu vůbec  

4. Připadají Vám ceny originálních nosičů (CD, DVD atd.) odpovídající? 

- ano, s cenami souhlasím, ceny hudebních nahrávek jsou přiměřené 
- nelze jednoznačně říct, záleží na umělci - řekněme na popularitě (cena tedy 

v některých případech nemusí být přiměřená tomu, čemu se mi za ní dostává) 
- ne, řekl bych, že jsou předražené 
- nevím, originální nosiče v obchodě nekupuji 

5. Myslíte si, že ceny za hudební skladby (případně alba) v online obchodech 
jsou odpovídající? 

- ano, s cenami souhlasím 
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- nelze jednoznačně říct, záleží na umělci – řekněme na popularitě (cena tedy 
v některých případech nemusí být přiměřená tomu, čemu se mi za ní dostává) 

- ne, řekl bych, že jsou předražené 
- nevím, v online obchodech s hudbou nekupuji 

6. Jaký je Váš postoj k online obchodům s hudbou? 

-  velmi kladný – tato možnost mě těší, už několikrát jsem si hudební skladbu 
tímto způsobem   
 koupil 

-  vím, že existují, ale nevím přesně, jak fungují, neboť jsem se o to nikdy 
nezajímal 

- záporný -online obchodům s hudbou nevěřím; to si ji rovnou mohu stáhnout 
jinde zdarma 

7. Víte, jak autorský zákon upravuje stahování a sdílení (nahrávání) hudby? 

- ano, vím 
- částečně (v některých situacích si s ohledem na autorské právo nejsem 

jistý/jistá) 
- ne, nevím 

8. Myslíte si, že stahování hudebních souborů (např. mp3) pro osobní potřebu 
je v ČR legální? 

- ano 
-  ne 

9. Který z následujících způsobů sdílení hudebních souborů z pohledu 
uživatele je podle Vás legální? (samozřejmě uvažujeme jen díla chráněná 
autorským právem) 

- nahrávání na server pro sdílení souborů (Ulozto, Rapidshare apod.), případně 
jiný web 

- výměna prostřednictvím emailu, komunikačních programů (ICQ, Skype, MSN 
apod.), např. s kamarády 

- sdílení prostřednictvím P2P programů (Ares, Bearshare, DC++ apod.) 
- všechny jsou legální  
- všechny jsou nelegální, zákon neumožňuje legální sdílení (rozšiřování) díla 

10. Které důvody jsou podle vás hlavními pro to, že lidé raději než aby si 
koupili hudbu na originálním nosiči nebo v hudebních online obchodech si 
ji stáhnout z internetu? Prosím, sestavte pořadí (1. nejpodstatnější atd.) 

- cena - na internetu ji můžu většinou najít zdarma, tak proč za ni platit 
- větší pohodlnost – nikam nemusím chodit 
- sortiment - na internetu je daleko větší sortiment než v obchodě 
- jistota – některé společnosti používají tzv. DRM ochranné technologie, aby 

znemožnili další   
- rozmnožování díla (může se stát, že zakoupené medium nepůjde přehrát 

v PC, ale ani na některých přehrávačích) 
- dostupnost – některé skladby jsou jen těžko (nebo vůbec) dostupné v 

obchodech  
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11. Pokud zjistíte, že se vám skladba (album), které jste si obstaral(a) skutečně 
líbí, jste ochoten/ochotna  si jej koupit i oficiální cestou (ať už v kamenném 
nebo online obchodě) 

- ano 
- ne 

12. Víte o tom,že při nákupu paměťových médií (CD, DVD, paměťové karty, 
flash/ hardisky) a některých přístrojů k zhotovování rozmnoženin (kopírky, 
tiskárny, vypalovačky) odvádíte také autorskému svazu „poplatek“  (tzv. 
náhradní odměna) za možné kopírování obsahu chráněného autorským 
právem? 

- Ano, vím, že je při nákupu zahrnut „poplatek“ a vím, jaký je jeho princip  
- Ano, vím, že je při nákupu zahrnut „poplatek“, ale nevím, proč jej platím     
- Ne, nikdy jsem o tom neslyšel(a)   

13. Systém náhradních odměn („poplatky“ zahnuté v ceně paměťového média 
nebo přístroje) má: 

- vykompenzovat pirátskou (nelegální) činnost uživatelů 
- vykompenzovat legální možnost kopírování autorských děl pro vlastní potřebu 
- jiný 

14. Souhlasíte s existencí tohoto „poplatku“ (náhradní odměny)? 

- ano, je to dobrý způsob jak vykompenzovat ušlý zisk autorů z masivního 
kopírování autorských děl 

- autoři by měli mít nárok na ušlý zisk způsobený kopírováním jejich děl, ale 
tohle řešení nepovažuji za vhodné 

- nesouhlasím  

15. Myslíte si, že existence Ochranného svazu autorského (OSA) je stále na 
místě? 

- ano, existence tohoto kolektivního správce je potřebná 
- ne, nesouhlasím s jeho existencí; je podle mě naprosto bezúčelný a zbytečný 
- nevím, OSA znám, ale přesně nevím, jaký je jeho význam 
- nezajímám se o tuto problematiku - nikdy jsem o OSA neslyšel 

16. Myslíte si, že existence INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných 
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů) je nezbytná? 

- ano, existence tohoto kolektivního správce je potřebná 
- ne, nesouhlasím s její existencí; je podle mě naprosto bezúčelná a zbytečná 
- nevím, INTERGRAM znám, ale přesně nevím, jaký je její význam 
-  nikdy jsem o INTERGRAM neslyšel 

17. Jak byste řešil(a) boj s hudebním pirátstvím Vy? (ať už internetovým či 
klasickým, jakýkoliv návrh, názor vítán) 

18. Pohlaví 

- muž 
- žena 
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19. Váš věk je 

- 13-18 
- 19-25 
- 26-35 
- 36-45 
- 46-55 
- 55-65  

20. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

- základní 
- středoškolské bez maturity 
- středoškolské s maturitou 
- vyšší odborné 
- vysokoškolské 

21. Jste 

- student 
- zaměstnanec 
- OSVČ 
- pracující student  
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Příloha č. 2 – Grafy 

 

Graf č. 1 – Nejčastější způsob získávání hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 – Nejčastější způsob získávání hudby internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Graf č. 3 – Názor na existenci OSA  
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Graf č. 4 – Názor na existenci INTERGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Graf č. 5 – Informovanost o „autorském poplatku z nenahraných nosičů“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Graf č. 6 – Informovanost o pořizování kopie díla pro osobní potřebu 
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