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Příloha č. 1: Projekt výzkumného šetření (vlastní zpracování) 
 

1. Představení 

Časový harmonogram: max. 3 minut 

Program: Představení dětí, seznámení je s pravidly práce, vytvoření jednoduchých jmenovek 

Co k tomu je potřeba: Nastřihané papírky na jmenovky, psací potřeby 

2. Dotazník 

Časový harmonogram: max. 5 minut 

Program: Respondenti vyplní krátký dotazník 

Co je k tomu potřeba: Dotazníky, psací potřeby 

Cíl: Zjistit, jaká média respondenti konzumují a jaké využívají sociální sítě. Data budou na 

místě rychle vyhodnocena a na základě jejich výsledku bude zvolena vždy jedna verze pro 

každou z následujících dvou aktivit. 

3. Lidé na Instagramu/Blogy 

Přesné zaměření bude určeno na základě vyhodnoceného datazníku. 

Časový harmonogram: cca 10 minut 

Program:  Participanti  mají  za  úkol  z předložených  fotografií  vybrat,  které  osoby  by  začali 

sledovat na Instagramu (popřípadě blogy kterých osoby by sledovali) a připsat, jaká by u nich 

očekávali témata. 

Co je k tomu potřeba: Čtvrtka velikost A1, předem připravené vizuály různých lidí, lepidlo, 

psací potřeby 

Cíl:  Zjistit,  jaká  témata  jsou  jakým  osobám  přisuzována  a  které  tváře  participanty  zaujmou 

natolik, aby jim dali „follow“ (popřípadě častěji navštěvovali blog dané osoby) 

4. Lidé ve filmu/knize 

Přesné zaměření bude určeno na základě vyhodnoceného dotazníku. 

Časový harmonogram: cca 5 minut 

Program: Participanti mají za úkol přiřadit jednotlivé osoby do rolí ve filmu/knize 

Co je k tomu potřeba: Čtvrtka s předem nalepenými vizuály, psací potřeby 

Cíl: Zjistit, jak na základě vizuálních materiálů respondenti přiřadí osoby do 

filmových/knižních rolí. 
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5. Tvorba koláží 

Časový harmonogram: cca 10 – 15 minut 

Program:  Participanti  mají  za  úkol  vytvořit  z předložených  materiálů  samostatně  nebo  po 

dvojicích koláž na předem zadané téma korespondující s jednou z výzkumných otázek: 

Jaký člověk je pro mě krásný? 

Jaký člověk je pro mě ošklivý? 

Jaké lidi si myslím, že ostatní považují za krásné? 

Jaké lidi myslím, že ostatní považují za ošklivé? 

Co  je  k tomu  potřeba:  Nůžky,  čtvrtka  velikost  A2  4x,  předem  vytvořené  nadpisy,  lepidlo, 

časopisy  

Cíl: Zjistit, jak na zadané téma nahlíží jednotlivci popřípadě dvojice 

6. Komentáře koláží 

Časový harmonogram: cca 10 minut 

Program: Participanti představí ostatním účastníkům své výtvory, diskutují o problematice.  

Cíl: Zjistit, jak na tématiku nahlíží ostatní participanti. Porovnání kategorií co považuji za 

krásné/ošklivé a co si myslím, že ostatní považují za krásné/ošklivé. Položení otázek: Mluvíte 

o tom, jak byste chtěli vypadat? Mluvíte o tom, jak vypadají ostatní? Pokud ano, s kým? 

7. Závěr 

Časový harmonogram: max. 3 minuta 

Program: Poděkování respondentům za jejich účast na výzkumném šetření, Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9j656_RiO0k 
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Příloha č. 2: Formulář souhlasu rodičů (vlastní zpracování) 

 
Vážení rodiče, 

ráda  bych  Vás  tímto  požádala  o  vyslovení  souhlasu  s participací  Vašeho  dítěte  na  mém 

výzkumném  projektu.  Výzkumné  šetření  bude  součástí  mé  závěrečné  práce  při  příležitosti 

ukončení  Bakalářského  studia  na  Institutu  komunikačních  studií  a  žurnalistiky  na  Fakultě 

sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Práce se zabývá reprezentací vzhledu v médiích. 

Výzkumné  šetření  bude  probíhat  ve  skupinách  formou  rozhovoru  s kreativními  aktivitami. 

V průběhu rozhovoru nebudou komunikována žádná osobní data ani citlivá témata. Výstupem 

z výzkumného šetření budou krátké anonymní dotazníky a splněné kreativní úkoly. Všechna 

získaná data budou zcela anonymní. V případě vizuálních, audio a audiovizuálních materiálů 

budou data sloužit pouze pro potřebu případného upřesnění dat. Nahrávky budou přepsány a 

anonymizovány. Fotografie, videa ani audio nahrávky nebudou nikde zveřejněny a po uzavření 

práce budou neprodleně odstraněny ze všech zařízení.  

 

Děkuji, 

Barbora Pavlíková 

  

 

Já, níže podepsaný/á ................................................................................. 

 

tímto souhlasím s participací mého syna/dcery (jméno, datum narození) 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… na 

výzkumném  šetření  a  pořízením  (prosím,  zaškrtněte  všechny  možnosti,  se  kterými 

souhlasíte): 

 Video záznamu 

 Audio záznamu 

 Fotografií 

 pro případné upřesnění dat studentkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na 

Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Barborou Pavlíkovou, nar. 27. října 1997 pro 

akademické  účely.  Veškerá  data  jsou  anonymní  a  budou  využita  pro  účely  závěrečné 

práce. Nahrávky a fotografie nebudou zveřejněny a po uzavření práce budou neprodleně 
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odstraněny ze všech zařízení. 

 

 

V..................... dne............................   
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Příloha č. 3: Klíčové poznatky z výzkumného šetření (vlastní zpracování) 

 

1. Ženská krása a ošklivost zobrazovaná v mediálních výstupech byla hodnocena 

stereotypněji než mužská 

2. U obou pohlaví byla při mediální reprezentaci upřednostňována decentnost 

3. Situace zachycená v médiích ovlivňovala hodnocení zobrazeného jedince více než 

samotný vzhled 

4. Mediální reprezentace starých muž byla hodnocena jako ošklivější než ženská 

5. Etnicita mediálně prezentovaného jedince ovlivnila hodnocení jeho krásy a ošklivosti 
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Příloha  č.  4:  Dotazník  týkající  se  konzumace  médií  a  využívání  sociálních  sítí  (vlastní 

zpracování) 

 

Pohlaví: 

 Žena  Muž 

 

Jaká média konzumujete: 

 TV 

 Rádio 

 Časopisy 

 Weby, blogy 

 Sociální sítě 

 Online hudební 

přehrávače 

(Spotify) 

 Online video 

přehrávače 

(YouTube, 

Stream) 

 Knihy 

 Počítačové hry, 

herní konzole 

  

Používáte nějaké sociální sítě? Pokud ano, které? (Prosím vypište) 

 

 

 

 

 

 

Prostor pro případné poznámky 
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Příloha č. 5: Ukázka koláží vytvořených mladistvými v průběhu výzkumného šetření (práce 

respondentů) 

Příloha č. 6: Soubor vizuálů, které byly mladistvými hodnoceny (fotobanky Pexels a Unsplash) 
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Příloha č. 7: Fotografie několika vizuálních prvků s poznámkami mladistvých – úkol: 

přiřazování rolí ve filmu (práce respondentů) 
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Příloha  č.  8:  Fotografie  několika  vizuálních  prvků  s poznámkami  mladistvých  –  úkol: 

určování témat (práce respondentů) 
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