
Příloha 1. – Hypotetické scénáře 

Scénář č. 1 

Právě letíte na prodloužený víkend do Říma. Letenku jste platil/a před týdnem kreditní 

kartou přes internet a stála Vás 1500,- Kč. Při zakoupení letenky Vám bylo informačním 

systémem sděleno několik informací o ceně Vaší letenky a jak byla tato cena vypočítána. 

Cena letenky byla stanovena na základě Vámi zvoleného sedadla a části letadla, ve které se 

nacházíte. Cenu ovlivňuje také žádanost o daný let a den v týdnu, ve kterém letíte. Dále Vám 

bylo informačním systémem sděleno, že nejvýhodnější letenky lze získat mimo sezónu nebo 

její zakoupení buď delší čas dopředu, anebo naopak na poslední chvíli tzv. last minute. 

V letadle potkáte dobrého přítele, se kterým jste chodil/a na střední školu. Zeptá se Vás, jestli 

nevíte, kde je sedadlo a B8 a Vy mu poradíte, že je to přímo vedle Vás. Dáte se spolu do řeči 

a následně zjistíte, že za svou letenku zaplatil 1000,- Kč. 

Uveďte, prosím, na škále 1 až 7, kdy 1 = neférová a 7 = férová, jak moc považujete nyní 

cenu za Vaši letenku férovou?  

Neférová 1 2 3 4 5 6 7 Férová 

 

Scénář č. 2 

Právě letíte na prodloužený víkend do Říma. Letenku jste platil/a před týdnem kreditní 

kartou přes internet a stála Vás 1500,- Kč. Při zakoupení letenky Vám bylo informačním 

systémem sděleno, že ceny letenek daného letu se mohou různit.  

V letadle potkáte dobrého přítele, se kterým jste chodil/a na střední školu. Zeptá se Vás, jestli 

nevíte, kde je sedadlo a B8 a Vy mu poradíte, že je to přímo vedle Vás. Dáte se spolu do řeči 

a následně zjistíte, že za svou letenku zaplatil 1000,- Kč. 

Uveďte, prosím, na škále 1 až 7, kdy 1 = neférová a 7 = férová, jak moc nyní považujete 

cenu za Vaši letenku férovou?  



Neférová 1 2 3 4 5 6 7 Férová 

 

Scénář č. 3 

Právě letíte na prodloužený víkend do Říma. Letenku jste platil/a před týdnem kreditní 

kartou přes internet a stála Vás 1000,- Kč. Při zakoupení letenky Vám bylo informačním 

systémem sděleno několik informací o ceně Vaší letenky a jak byla tato cena vypočítána. 

Cena letenky byla stanovena na základě Vámi zvoleného sedadla a části letadla, ve které se 

nacházíte. Cenu ovlivňuje také žádanost o daný let a den v týdnu, ve kterém letíte. Dále Vám 

bylo informačním systémem sděleno, že nejvýhodnější letenky lze získat mimo sezónu nebo 

její zakoupení buď delší čas dopředu, anebo naopak na poslední chvíli tzv. last minute. 

V letadle potkáte dobrého přítele, se kterým jste chodil/a na střední školu. Zeptá se Vás, jestli 

nevíte, kde je sedadlo a B8 a Vy mu poradíte, že je to přímo vedle Vás. Dáte se spolu do řeči 

a následně zjistíte, že za svou letenku zaplatil 1500,- Kč. 

Uveďte, prosím, na škále 1 až 7, kdy 1 = neférová a 7 = férová, jak moc považujete nyní 

cenu za Vaši letenku férovou?  

Neférová 1 2 3 4 5 6 7 Férová 

 

Scénář č. 4 

Právě letíte na prodloužený víkend do Říma. Letenku jste platil/a před týdnem kreditní 

kartou přes internet a stála Vás 1000,- Kč. Při zakoupení letenky Vám bylo informačním 

systémem sděleno, že ceny letenek daného letu se mohou různit.  

V letadle potkáte dobrého přítele, se kterým jste chodil/a na střední školu. Zeptá se Vás, jestli 

nevíte, kde je sedadlo a B8 a Vy mu poradíte, že je to přímo vedle Vás. Dáte se spolu do řeči 

a následně zjistíte, že za svou letenku zaplatil 1500,- Kč. 



Uveďte, prosím, na škále 1 až 7, kdy 1 = neférová a 7 = férová, jak moc nyní považujete 

cenu za Vaši letenku férovou?  

Neférová 1 2 3 4 5 6 7 Férová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2. – Doplňující demografický dotazník 

 

1. Otázka: Jaké je Vaše pohlaví? 

2. Otázka: Jaký je Váš věk? 

3. Otázka: Jaké je Vaše místo bydliště? 

4. Otázka: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

5. Otázka: Do jaké příjmové skupiny patříte?  

o 12 200 – 15 000 Kč/měsíčně 

o 15 000 – 20 000 Kč/měsíčně 

o 20 000 – 25 000 Kč/měsíčně 

o 25 000 – 30 000 Kč/měsíčně 

o 30 000 – 35 000 Kč/měsíčně 

o 35 000 – 40 000 Kč/měsíčně 

o 40 000 – více Kč/měsíčně 

 


