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ÚVOD
Dobrý deň, ďakujem, že ste súhlasili s týmto rozhovorom.
Etické prehlásenie a informovaný súhlas
Pred tým, než začneme, chcela by som vás poprosiť o podpísanie informovaného súhlasu.
Tento rozhovor budem používať výhradne ako materiál ku mojej bakalárskej práci na
Univerzite Karlovej a bude plne anonymizované – nebude možné spätne vám pripísať nič,
čo poviete v rámci tohto rozhovoru.
Nahrávanie
Ak ste pripravení začať, zapnem diktafón.
Zapnutie diktafónu
Ak stále súhlasíte s tým, že tento rozhovor bude nahrávaný, prosím povedzte áno.
Cieľ rozhovoru
V tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo viac o tom, ako na vás pôsobia vybrané
zdravotné kampane, respektíve vizuálne materiály k týmto kampaniam.
Štruktúra rozhovoru
Začneme teda úvodom, po ktorom budú nasledovať štyri celky zamerané na jednotlivé
kampane a záver. Ešte by som vás rada upozornila, že počas rozhovoru si budem robiť
poznámky, ale pokiaľ budete chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať, pokojne hovorte.
Naša konverzácia by mala byť voľná, takže môžete hovoriť čokoľvek chcete, neexistujú
správne a nesprávne odpovede. Vždy mi môžete povedať, ak sa budete pri niektorej otázke
či téme cítiť nekomfortne. Ak nebudete chcieť odpovedať, nemusíte.
Máte nejaké otázky pred tým ako začneme?
HLAVNÁ ČASŤ
Téma 1:
Charakteristika respondenta
Cieľ: Zistiť základné
demografické údaje, povolanie,
vzdelanie
Téma 2:
Jednej rychle. Zachraň život

Najskôr by som vám rada položila pár otázok o vás ako
osobe.
•
•
•
•

Odkiaľ ste? (mesto/vidiek)
Koľko máte rokov?
Pracujete? Ak áno, ako?
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Teraz vám ukážem informačný materiál ku prvej
kampani. Dajte mi, prosím, vedieť, keď si ho
dostatočne prezriete a ja vám ku nemu položím
niekoľko otázok.

Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s infarktom?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku srdcovému infarktu a jeho
rozoznávaniu?
• Máte pocit, že tento materiál hovorí niečo o tom,
ako sa ku infarktu stavajú ostatní ľudia?
• Ako vnímate problematiku pomoci pri infarkte?
Zdá sa vám, že by ste vďaka materiálu, ktorý ste
videli, pri infarkte vedeli pomôcť lepšie? Prečo?
•

Téma 3:
Méně solit
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Je ešte niečo, čo by ste chceli ku tejto kampani
dodať?

V tomto momente sa presunieme ku druhej kampani.
Keď budete mať pocit, že ste si materiál dostatočne
prezreli, dajte mi vedieť a začneme s druhou sériou
otázok.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti so solením?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku soleniu?
• Ako podľa toho, čo ste videli, solí väčšina ľudí?

•
•

•

Téma 4:
Bez rakoviny
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane.

Myslíte si základe toho, čo ste videli, že väčšina
ľudí si myslí že nadmerné solenie je nezdravé?
Máte na základe tohto materiálu pocit, že
dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia?
Je ešte niečo, čo by ste chceli ku tejto kampani
dodať?

Ďakujem za odpovede, budeme pokračovať ďalšou
kampaňou. Po prehliadnutí tohto letáku vám k nemu
položím vám k nemu niekoľko otázok.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?
• Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s prevenciou
rakoviny?
• Ak áno, prečo sa zachováte inak?
Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku prevencií rakoviny?
• Máte pocit, že tento materiál hovorí niečo o tom,
aký postoj majú k prevencií ostatní ľudia?
• Máte na základe tohto materiálu pocit, že
prevencia môže byť efektívna?
•

Téma 5:
Poslední típnutí
Cieľ: identifikácia
behaviorálnych determinantov
v kampani, prípadne iných
výrazných prvkov kampane

Je ešte niečo, čo by ste chceli k tejto kampani
dodať?

Vďaka, prejdeme ku poslednej kampani. Tentokrát vám
ukážem audiovizuálny spot. V prípade potreby si ho
budete môcť pozrieť viackrát.
Všeobecné otázky o vnímaní kampane
• Ako táto kampaň na vás pôsobila?
• Aký máte z kampane dojem?
• Čo je podľa vás jej hlavným posolstvom?
• Čo ste si z toho, čo ste videli, zapamätali
najviac?
• Čo vás na kampani oslovilo?
• Páčilo sa vám, čo ste videli?

•
•

Máte pocit že to, čo ste videli, zmenilo, ako sa
v budúcnosti zachováte v súvislosti s fajčením?
Ak áno, prečo sa zachováte inak?

Otázky cielené na identifikáciu behaviorálnych
determinantov
• Ako zmenilo, to, čo ste pred chvíľou videli váš
osobný postoj ku fajčeniu?
• Hovoril tento spot niečo o ostatných ľuďoch
a problematike fajčenia?
• Máte na základe tohto materiálu pocit, že by ste
vedeli prestať fajčiť?
•

Je ešte niečo, čo by ste chceli k tejto kampani
dodať?

ZÁVER
Toto bola posledná kampaň, o ktorej dnes budeme hovoriť. Ďakujem za odpovede.
Je ešte niečo, čo by ste v tomto momente radi dodali?
Súhlasíte s tým, aby som teraz zastavila nahrávanie?
Máte nejaké otázky o tomto výskume?
Ďakujem vám za účasť vo výskume.

Príloha č. 5: Prepisy rozhovorov1.
Rozhovor 1: Respondent M

A: ak stále súhlasíš s tým že tento rozhovor bude
nahrávaný prosím povedz áno

B: že to je strašne veľa textu a že nie je úplne prehľadné
čo mi chce povedať ten materiál a aj ak mi chce niečo
povedať tak nie ako by som mal dosiahnuť to čo chce aby
som spravil

B: áno

A: a podľa teba čo chce aby si spravil

A: takže v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom, ako na teba pôsobia vybrané zdravotné
kampane respektíve vizuály k týmto kampaniam ktoré sú
ich reprezentáciou začneme teda úvodom po ktorom budú
nasledovať štyri celky zamerané na jednotlivé kampane a
záver ešte pred tým by som ťa rada upozornila že si
budem počas rozhovoru robiť poznámky a pokiaľ budeš
chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať tak v podstate do
toho môžeš vstúpiť a hovoriť naša konverzácia by mala
byť voľná a môžeš hovoriť čokoľvek chceš neexistujú
správne a nesprávne odpovede uhm ak sa budeš pri
niektorej otázke alebo téme cítiť nekomfortne vždy mi
môžeš povedať ak nebudeš chcieť odpovedať nemusíš
uhm máš nejaké otázky ešte pred tým ako začneme?

B: tak uhm ide asi o to že v prípade infarktu treba rýchlo
reagovať ale nemám pocit že by mi bolo jasne vysvetlené
že čo mám robiť čo znamená tá rýchla reakcia v prípade
infarktu

B: nie
A: uhm dobre tak pre- uhm presunuli by sme sa vlastne k
prvému celku uhm kde by som rada ti položila pár otázok
o tebe ako o osobe aby som ťa vedela demograficky
zaradiť uhm pochádzaš z mesta alebo z vidieka
B: mesto
A: koľko máš rokov
B: 22
A: pracuješ alebo študuješ
B: študujem
A: a najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: stredné stredná škola
A: mhm teraz by som ti ukázala informačný materiál ku
prvej kampani a keď si ho dostatočne pozrieš daj mi
signál alebo mi daj vedieť a presunieme sa k otázkam
ohľadom tejto kampane môžeš si to preštudovať prečítať
pozrieť
((dlhšia pauza))
B: dobre
A: máš pocit že si si dostatočne prezrel ten materiál
B: mhm
A: dobre tak ako na teba to čo si videl pôsobilo ((pauza))
čo je prvý dojem z toho materiálu ktorý máš

1

A: uh-huh takže keby si videl niekoho kto má infarkt tak
nemáš pocit že mu dokážeš zachrániť život
B: určite nie na základe tohto letáku
A: takže čo je podľa teba hlavným posolstvom
B: jednajte rýchlo keď uvidíte keď rozpoznáte príznaky
infarktu ale tuto je napísané niečo že infarkt nečeká a je
tam napísané že jednejte rychle super a čo znamená
jednejte rychle čo mám robiť podľa mňa je to celkom
zmätočné to je ako keď urobíš analýzu na debate a nejdeš
dostatočne do hĺbky
A: máš pocit že to čo si teraz videl zmenilo to ako sa v
budúcnosti zachováš keby si videl niekoho kto má infarkt
B: však asi áno kus hej lebo však uhm zdôrazňuje to
celkom podľa mňa výrazne že treba jednať rýchlo len to
je také že ja stále si musím dohľadať že čo znamená
jednať rýchlo
A: uh-huh uh-huh
B: že čo znamená infarkt a neviem či by som si to
dohľadal podľa mňa že na 99% nie ale keby som už
náhodou videl v telke že toto je infarkt takto to vyzerá a
tuto mám že jednajte rýchlo tak hej no ale však záleží od
toho že v akom kontexte by som to videl keď to vidím
tuná v takomto sterilnom kontexte a mám dosť času aby
som si to hĺbkovo preštudoval tak okej keby som to videl
v telke je to 20 sekundový šot alebo keby som to videl v
novinách v novinovom časopise tak to zrejme iba
preletím uhm lebo je tam strašne veľa textu a nie je to
vôbec akože zaujímavý leták podľa mňa fialová farba
nepôsobí tak že by ma zaujala podľa mňa je dosť uhm
fádna uhm nevystupuje alebo že po anglicky catch
someone's attention nijako ma neupúta
A: ((prekrýva sa)) jasné a čo si si najviac zapamätal z
toho čo si videl
B: jednaj rýchlo Milan
A: dobre dobre
B: čokoľvek to už môže znamenať

Výskumníčka je v rozhovoroch označená iniciálou A. Respondent je označený iniciálou B.

A: uh-huh zmenil sa nejakým spôsobom postoj ku
pomoci pri infarkte u teba
B: uhmm
A: si hovoril že by si asi jednal rýchlejšie ale máš teraz
nejaký iný pocit alebo máš nejaký iný postoj ku ku takej
situácií hypotetickej keby nastala
B: nie uhm ono je to také že skôr opakovanie uhm
A: uh-huh
B: tak asi by som vedel že približne že keď je infarkt že
mám volať záchrannú viem asi čo znamená infarkt viem
asi že čo je čo je problematické pri infarkte že čo tým
vzniká stále neviem že ako by som ten infarkt mal riešiť
okrem toho že by som volal zdravotnú službu
A: uh-huh
B: aj tak by som jednal rýchlo prepána neviem to je že
jednať rýchlo je dosť tautologické hej že uhm ((pauza)
aspoň teda pre mňa mnoho ľudí podľa mňa by mohlo
panikáriť a to je zlé a teda keď im to takto povie ten leták
jednajte rýchlo je super pre mňa asi nie nezmenilo to
nejako môj postoj

B: ((pauza)) že informačne je podľa mňa že v poriadku
ale spracovanie absolútne nepríťažlivé pre mňa môže byť
príťažlivé pre iných ľudí ale že pre mňa je nepríťažlivé
uhm encyklopédie podávajú túto tému omnoho
zaujímavejšie ako je tuná v letáku ten leták ja viem že je
to zrejme byrokratická povinnosť alebo že podľa mňa že
dosť veľká časť toho letáku je zabratá iba logami
spoločností ktoré alebo celkovo inštitúcií ktoré podporujú
tú kampaň čo mne je že skoro ukradnuté to nijako
neovplyvňuje že či tá kampaň ma zasiahne alebo nie
zároveň je podľa mňa dosť výrazné miesto zabraté aj
vysvetlením že táto kampaň je súčasťou toho a toho celku
európskej iniciatívy znova pre mňa absolútne nezáživné
uhm keď tak však nech to je malými písmenami alebo
nech to je neviem akokoľvek aj informačne je podľa mňa
že slabá tá kampaň uhm mi nedáva odpovede na tie
kritické otázky ako jednať rýchlo ako rozpoznať infarkt a
to ja si myslím že to je že ak je cieľ kampane iba zvýšiť
povedomie o infarkte super to tam je podľa mňa relatívne
dobre vysvetlené ale nijako neovplyvňuje to čo by som
potom mal ja robiť keď to ((nepočuť))
A: uh-huh
B: alebo teda že moju znalosť toho skôr nie že čo by som
mal robiť no čo by som robil tiež neovplyvňuje asi nijako

A: a pôsobí na teba tá kampaň dojmom že bežne ľudia
dokážu rozpoznať infarkt a zareagovať

A: dobre tak by sme si teraz ďakujem teda za odpovede
teraz by sme sa presunuli k ďalšiemu k ďalšej kampani

B: nie

B: nech sa páči

A: máš pocit že väčšina ľudí by to vedela z tohto tu

((pauza))

B: z tohto určite nie
A: uh-huh

A: môžeš si znova pozrieť tento materiál a keď budeš
mať pocit že si oboznámený zo všetkým, čo tam je tak mi
môžeš opäť povedať a spýtala by som sa niekoľko vecí

B: alebo teda znova že záleží od kontextu ja nemám
žiadnu šajnu o tom aká je vzdelanosť ľudí čo sa týka
infarktu

B: a ide o to že ja mám teraz čas na to aby som sa s tým
zoznámil a potom to dávaš odo mňa preč alebo to môžem
mať pred sebou a rozprávať o tom

A: z toho čo si videl iba máš nejaký pocit že to hovorí že
ľudia bežne dokážu rozpoznať infarkt

A: na začiatku to dám od teba preč aby som zistila čo si si
zapamätal a neskôr ti to môžem znova ukázať

B: ((prekrýva sa)) uhm hovorí to skôr o tom že

B: dobre

A: a pomôcť

((pauza))

B: nevyjadruje sa to k tomu podľa mňa

B: tu je niečo napísané ty vole tak to je strašne slabé to je
(pauza) neviem nechce sa mi to študovať to je môj akože
pocit z toho nech sa páči

A: uh-huh uh-huh
B: hmm na jednej strane by sa dalo povedať že tým že
hovorí že iba jednajte rýchlo tak to ako keby predpokladá
že ľudia tomu rozumejú zároveň to môže byť že v pohode
toto je iba jedna časť z nejakého celku tej kampane a v
ďalších častiach toho celku sa vysvetľuje že čo sú
príznaky ako jednať rýchlo
A: jasné
B: okej neviem na to úplne odpovedať
A: uh-huh aa dobre je ešte niečo čo by si chcel ku tejto
kampani dodať

A: uh-huh
B: zapamätal som si z toho teda povedz otázku najprv asi
A: tak čo je najvýraznejšie čo si si zapamätal
B: najvýraznejšie že to je strašne neestetické a hnusné
doslova by som až tak povedal podľa mňa to je príšerné
toto je robota základného grafika niekde na základnej
škole uhm to že že vyzerá to ako nejaký že reklamný spot
v žilinsko-bytčiansko alebo v nejakom že treťotriednom
magazíne to je neskutočne nechutný font uhm (pauza)
mne je z toho úplne dobre že ten pančlajn je podľa mňa

že okej ale informačne absolútne nedoladené uhm podľa
mňa chceli dať príliš veľa vecí na jeden papier uhm to že
sa nachádza tuna porovnanie s nedoporučujeme a
doporučujeme kde ja nedokážem rozoznať čo je tam
napísané to je podľa mňa že taká chyba ak za toto niekto
zaplatil desať eur tak by ľutoval a mal by ľutovať to je
príšerná kampaň úplne príšerná a ma to znechucuje
znechucuje ma že to za moje peniaze si niekto kúpil niečo
takéto
A: dobre čo je podľa teba hlavným posolstvom tejto
kampane
B: mám opatrne zachádzať so soľou aj keď to nie je jed a
to je všetko vlastne tam nič iné nie je na tomto letáku
pretože po tom čo som si prečítal tú pančlajn už som
nečítal ďalej lebo ma bolelo čítať to krvácali mi oči fakt
toto je príšerné možno že som dneska veľmi kritický ale
nebavilo ma to ani ani len pozerať na tie hnusné zelené a
červené lyžičky ktoré som naposledy videl keď som mal
tri roky a kŕmila ma nimi mama fuj (pauza) ako je možné
že toto niekto vypustí von toto na základnej škole by som
nespravil ako projekt do školy fakt nech sa páči
A: máš pocit že to čo si práve videl nejakým spôsobom
ovplyvnilo to ako budeš soliť v budúcnosti
B: uhm možno ma to nahnevalo aby som solil viac je to
podľa mňa príšerná uhm neovplyvnilo vôbec iba mám
negatívny pocit že som to musel vidieť

B: podľa mňa že ten leták s to... s tým nič nemá spoločné
ako ja dokážem ovplyvniť mieru svojho solenia uhm ten
leták je proste že (pauza) vizuálny smog to to nepredáva
žiadne informácie čiže neovplyvňuje to
A: keď nabudúce budeš soliť jedlo je niečo z tohto letáku
čo možno ovplyvní to solenie
B: uh-huh spomeniem si na tie dve červené lyžičky a
usmejem sa že musel som to vidieť
A: a posolíš to jedlo nejako viac alebo menej
B: nie aboslútne posolím tak ako som to vždy solil ja
nesolím tak budem to nesoliť ako som to vždy nesolil
(pauza) a nie na základne mojich preferencií ale na
základe toho že toto nijakým spôsobom sa ne nevryje do
mojej pamäte len ako zlý vtip
A: dobre ďakujem za ďalšie odpovede teraz budeme
pokračovať
B: ja teda nechcem chcel by som ešte dodať také že
nechcem nechcem sa dotknúť tých ktorí robili tento tento
leták a tých ktorí to schvaľovali ja som tiež v živote
urobil veľa takých vecí ktorých som si myslel že sú v
poriadku nakoniec v poriadku vôbec vôbec neboli
(pauza) ale tu by som bol trošku viac kritický asi by som
chcel aby bola inštituciálna komunikácia dobrá že ak je
nejaký priestor na chybu tak okej ale je to akože celkom
silný trouble shooting aby to upravili tak som bol kritický

A: je niečo čo ťa na tejto kampani oslovilo
B: ((smiech)) estetické prevedenie podľa mňa to je čistá
kreativita niekoho kto si povedal hmm ako znepríjemniť
čitateľovi život neviem teda kde sa to nachádza dúfam že
nie na billboardoch radšej by som bol keby sa to
nachádzalo niekde v sejfe uhm v tmavej miestnosti kde to
nikto v živote už neuvidí

A: dobre dobre uhm je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto
kampani dodať
B: už to dajte preč

A: a podľa toho čo si teraz videl, ako podľa teba solí
väčšina ľudí

A: tak ďakujem za odpovede pôjdeme na tretiu poslednú
kampaň a po prehliadnutí tohto letáku opäť ti k nej
položím niekoľko otázok hej ((pauza)) môžeš si pozrieť
tento leták alebo tento materiál tak aby si to považoval za
dostatočné

B: červenou lyžičkou

((pauza))

A: myslíš si, že na základe toho, čo si videl väčšina ľudí
považuje nadmerné solenie za nezdravé

B: prečo toto je na prvej strane
((pauza))

B: podľa mňa väčšina ľudí solí ako im chutí očividne to
niekomu prekáža a myslí si že je to zlé okej na základe
asi nejakých výskumov a uhm podľa toho koho vidím a
čo vidím na tomto obrázku sa nadmerné solenie zrejme
netýka Prahy a veľkých miest ale skôr nejakých dedín
alebo čo lebo uhm ((pauza)) toto proste je materiál ktorý
je z nejakých dedinských novín to akože nie je to by
nikto nevytlačil podľa mňa v mestských novinách
((pauza))

B: vau to je aká škoda kde sa toto nachádza takýto leták
to je akože vytlačený leták ktorý niekto dostane do ruky
alebo čo to je
A: aj
((dlhšia pauza))
B: uh-huh

A: máš na základe tohto materiálu pocit že dokážeš
ovplyvniť mieru tvojho solenia na základe toho čo si
videl

A: máš pocit že si si to pozrel dostatočne
B: jo

B: nie
A: ((prekrýva sa)) že dokážeš soliť zdravšie

A: uh-huh tak čo podľa teba je najvýraznejšie na tom čo
si videl čo si si zapamätal

B: že si viem celkom dobre asociovať tak že v mojom
prípade a mám celkom veľký strach zo smrti tak si viem
celkom dobre asociovať že niečo také ako rakovina a
zvlášť že zbytočná rakovina čo sú tieto tri druhy rakoviny
ktoré sú opísané v letáku uhm keď si to viem zasociovať
so svojimi blízkymi alebo so sebou a s tým utrpením
ktoré s tým prichádza tak celkom ma aj by som jednal no
že je to celkom dobre to pôsobí na mňa akože
vystrašujúco
A: a čo je to hlavné zdelenie tejto kampane podľa teba
posolstvo hlavné posolstvo čo to tebe povedalo tvojimi
slovami
B: však že tri najčastejšie druhy rakoviny a že možno to
nie sú najčastejšie ja som to tak pochopil z toho letáku
((pauza)) sú rakoviny na ktoré sa nemusí zomierať a ak sa
budú nasledovať nejaké relatívne jednoduché kroky tak
sa dá predísť tomu bordelu ktoré rakovina vie vyvolať tie
relatívne jednoduché kroky sú tam aj podľa mňa okej
opísané aspoň heslovito ja som to nečítal lebo je to podľa
mňa že škoda že na biely podklad dáme sivý text to
neviem koho napadlo mňa z toho bolia oči úprimne ale
okej ((pauza)) ale hej no že ak chodí človek na
preventívky ak bude si ohmatávať prsia a bude uhm
((pauza)) neviem čo tam bolo napísané tak vie predísť
rakovine to je super
A: takže máš pocit že vďaka tomu čo si práve čítal môžeš
mať väčšiu kontrolu nad tým či ochorieš na rakovinu
B: áno absolútne
A: alebo skôr že či podľahne rakovine niekto z tvojich
blízkych alebo ty
B: ja určite a moji blízki tiež pravdepodobne by som ich
o to žiadal aby išli
A: uh-huh takže máš pocit že prevencia alebo tá
informácia ktorú ti tá kampaň ponúka je efektívna
B: veľmi podľa mňa je to veľmi dôležitá informácia
úplne on point toho čo asi chcú dosiahnuť a teda aby
ľudia s... nehazardovali so svojim životom a lenivosťou a
aby navštívili svojho lekára alebo sa vyšetrili sami alebo
čo
A: uh-huh máš pocit že to čo si práve videl zmenilo ako
sa v súvislosti s prevenciou rakoviny zachováš v
budúcnosti

B: to že mi to vysvetlí jasne ako sa mám zachovať že v
prípade rakoviny slepého čreva či hrubého čreva či čo to
tam je hrubé myslím tam je napísané a pri každom pre
každú z týchto rakovín sú napísané dva kroky ktoré treba
spraviť ehm pri rakovine hrubého čreva je to včasná
diagnóza a nie a prevetnívna prehliadka nie je všetko že
toto sú tie dve veci ktoré ja mám spraviť aby som ju
nemal teda dohodnúť si u lekára aby mi to vy vyčekoval
v prípade ďalších nanešťastie alebo našťastie našťastie
skôr sa ma netýka tak sú jasne popísané veci ktoré treba
spraviť a spravenie ich nezaberie veľa to je jeden večer
podľa mňa teda zavolať lekárovi aby ma skontroloval a
aby som dostal očkovanie a proste môžem zachrániť svoj
život a život svojich blízkych (nepočuť) veľa utrpenia
A: uhm
B: takže to je urobiť mi to do list je dôležité
A: uh-huh na základe toho čo si videl ako pristupuje
podľa teda tohto mateirálu k prevencii pred rakovinou
väčšina ľudí vieš to určiť
B: tak však dalo by sa to hypotetizovať ale nechce sa mi
úplne neviem či je to úplne dobrá otázka
A: takže nie je tam
B: no však ja to n- tak však je tam jasne popísané že
ľudia ktorí nemusia zomierať na rakovinu zomierajú na
rakovinu na druhú stranu uhm nechce sa mi o tom
hypotetizovať oni môžu mať iné dôvody na to že tam
môže byť akože nejaký širší problém nedôvery v
lekárstvo neviem nepáči sa mi táto otázka moc
A: uh-huh je niečo ešte ďalšie čo by si chcel dodať k tejto
kampani
B: to je super kampaň len nech nedávajú alebo teda že
možno že to iba tuná vyzerá tak na tomto ale toto sa mi
ťažko číta toto je také podobné písmo pri rakovine
tlustého střeva toto mi príde dosť sivé na bielom a ťažšie
sa mi to číta toto inač tieto obrázky ma moc nezaujímali
ani som to nepozeral skôr ten informačný materiál bol
strašne dobrý úplne chválim toto je podľa mňa že celkom
hlú- aj toto je podľa mňa že také čudné ale toto je podľa
mňa že celkom škoda obrovská toto by mohlo byť aj
zaujímavejšie urobené ale škoda je že obrovskú časť
letáku zaberá že kto robí tú kampaň a tuto tuto dole je že
nepodceňujte prevenciu rakoviny to je to najd- podľa
mňa že najdôležitejšie čo je z celej onej z celého prvého
listu to je malé a je to sivé na bielom podklade

B: myslím že hej
A: uh-huh
A: a ako sa zachováš v budúcnosti
B: ohmatám si prsia keďže sa ma netýka krčku maternice
tak si nebudem maternicu hmatať a hrubé črevo tak to
(nerozumieť) vyšetruje ja som skôr ešte to má taký
presah mňa sa týkajú rakoviny kože lebo na to trpela
trpela moja babka a ja generačne vychádzam ako ten
ktorý na to bude trpieť tiež tak by som si asi dohodnem
preventívku u lekára
A: uh-huh a čo z tej kampane je pre teba ten hlavný
impulz že sa zachováš inak

B: škoda prečo však tuná dajte tú Európsku úniu pod
tento veľký vzkaz nebude to brať pozornosť čitateľom
lebo však to je ešte ďalšia vec celý leták je relatívne
čierno biely alebo že tam to nehrá farbami a zrazu je tu
Európska únia integrá- integrovaný operačný program a
ešte nejaký bazmeg ktorý ministerstvo zdravotníctva a
žiari to farbami a úplne mi to berie pozornosť preč od
vecí ktoré sú dôležité a to je tuná nepodceňujte prevenciu
rakoviny
A: uh-huh

B: to je podľa mňa chyba to kto dizajnoval to zbytočne to
že hazarduje s tým že ľudia (ne)budú pokračovať na tú
dobrú druhú stranu kde sú tie informácie

spôsoboch ako prestať fajčiť alebo pomôcť vašim
blízkym prestať fajčiť klikne sem tak asi by som si to aj
klikol to by bolo celkom príjemné

A: uh-huh dobre a to je všetko čo dodáš k tejto kampani

A: máš pocit že to čo si videl nejako zmení tvoje
správanie v súvislosti s fajčením

B: tak tak
A: dobre ďakujem za tieto odpovede uhm toto je vlastne
posledná kampaň o ktorej dns budeme hovoriť
B: dobre
A: uhm (pauza) možno by som ešte ukázala jeden
dodatočný materiál ktorý ma zaujíma ako hodnotíš

B: ((pauza)) možno neviem to úplne ohodnotiť teraz je to
celkom dosť do budúcnosti ale ((pauza)) tak že dôvody
pre ktoré fajčím sú že uhm ((pauza)) je to príjemné raz za
čas a teda nie úplne som asi cieľová skupina tejto tu tejto
tejto kampane a teda uhm ((pauza)) neviem či to ma
ovplyvní v budúcnosti že si zapálim jednu ((nepočuť))
A: pôsobil ten spot na teba dojmom že ľudia bežne
dokážu prestať fajčiť

B: môžem ísť na toaletu
A: jo
((zastavenie nahrávania))
A: ak súhlasíš že by sme pokračovali v nahrávaní povedz
áno prosím

B: pôsobil ale podľa mňa nesprávne podľa mňa to
pôsobilo ako tuna je tu fajčite je to zlé urobte toto a
prestaňte fajčiť a je to všecko okej podľa mňa to tak nie
je fajčenie proste zdĺhavý proces uhm kde mnoho ľudí
práveže vie že by nemalo fajčiť ale nedokáže s tým nič
urobiť a táto kampaň s tým moc neurobila

B: nech sa páči

A: uh-huh máš na základe tohto čo si videl pocit že
väčšina ľudí si myslí že by si mal prestať úplne fajčiť

A: uhm teraz ti ukážem jeden bonusový materiál čo bude
vlastne video

B: uhm znova otázka je hypotetická čo ja viem nevidím
do hláv ostatných ľudí

B: bonusový materiál to je že keď som sa dostal takto
ďaleko ((nerozumieť)) bonusy

A: ale z tohto nie otázka je že či ti toto nejakým
spôsobom indikuje že väčšina ľudí si myslí že by si mal
prestať fajčiť

A: áno
/zvuk videa/
A: dobre tak čo je podľa teba hlavným posolstvom toho
čo si práve videl

B: že by som ja mal prestať fajčiť že si to väčšina ľudí
myslí neviem tam sú traja týpci v reklame čo ja viem čo
si myslí väčšina
A: uh-huh a ako vnímaš problematiku ukončenia fajčenia
po tom čo si videl toto alebo na základe tohto materiálu

B: no menej fajčiť
A: uhm čo si si zapamätal
B: ((smiech)) že kouření je jako výfuk chodící
A: ((smiech))
B: že mám menej fajčiť iba že mám pomôcť priateľom
nefajčiť že fajčenie ma neurobí lepším človekom
A: ako to celé na teba pôsobilo
B: tak z rýchlika uhm zároveň to podľa mňa iba
zopakovali trikrát tú istú vec a nepovedali že že prečo nie
a prečo hej keďže ja niesom Čech a nepoznám tých ľudí
tak pre mňa to nejak nepôsobí to na mňa nejako dôležito
keď to povie niekto slávny pre mňa je to ako keby to bol
hocikto na ulici uhm čiže pre mňa to bola len trikrát
zopakovaná veta nefajčiť nefajčiť a nefajčiť
A: je niečo čo ťa na tejto kampani oslovilo alebo na
tomto krátkom spote
B: príjemná hudba uhm čo rýchla a také že punchy
nefajčite možno by som si to tom našiel niečo viac keby
to bolo keby mi tam niekto odkázal že ak chcete o

B: tak ja ju vnímam nejako vnímal som ju už predtým a
mám pocit že že mali by sme byť možno viacej pozitívni
pre to rozhodnutie prestať fajčiť mnohokrát ľudia sa
nechajú že buď to nevnímajú a hovoria že to nie je ich
problém alebo že keď už aj chcú tak potom že štyrikrát
skúšajú prestať a neprestanú tak sa nechajú s tým
znechutiť tým že to malo taký dobrý vibe tak by som tak
to vnímam celkom tak pozitívne že a prestaňte fajčiť
kamaráti všecko bude dobre uhm že to je podľa mňa
dobré posolstvo toho ja vnímam fajčenie a prestávanie
fajčiť ako relatívne zdĺhavý a psychologicky strašne
náročný proces a podľa mňa to je nie úplne dobre
predostreté v tej reklame tá reklama akože si išla nejakú
inú paralelnp líniu
A: uh-huh zmenilo to nejakým spôsobom tvoj osobný
postoj k fajčeniu
B: mňa sa to asi netýka úplne
A: uh-huh
B: vieš že však keď si zapálim raz za mesiac alebo raz za
pol roka alebo koľko tak však asi chcú aby som nefajčil
vôbec na druhú stranu čo ja viem

A: dobre je ešte niečo čo chceš k tejto kampani dodať k
tomu ako si ju vnímal
B: nie
A: uhm tak to bol už úplný záver ďakujem za všetky
odpovede je ešte niečo čo chceš všeobecne dodať
povedať
((pauza))
B: nie
A: súhlasíš s tým aby som teraz zastavila nahrávanie
B: dajme ho preč

Rozhovor 2: Respondentka E
A: takže ak stále súhlasíte s tým že tento rozhovor bude
nahrávaný prosím povedzte áno
B: áno
A: v tomto rozhovore by som chcela teda zistiť niečo viac
o tom ako na vás pôsobia vybrané zdravotné kampane
respektíve vizuály a audiovizály ku kampaniam uhm
začneme najskôr úvodom v ktorom sa mi krátko
predstavíte potom budú štyri celky zamerané na
jednotlivé kampane a napokon záver predtým než
začneme by som vás ešte rada upozornila že počas
rozhovoru si ja budem robiť poznámky ale pokiaľ budete
chcieť čokoľvek povedať uhm tak mi môžte naznačiť a
vstúpiť do toho môžte pokojne hovoriť uhm naša
konverzácia by mala byť úplne voľná takže môžete
hovoriť čokoľvek chcete kedykoľvek chcete v tomto
rozhovore neexistujú správne a nesprávne odpovede a ak
sa pri niektorej otázke alebo téme budete cítiť
nekomfortne a nebudete chcieť odpovedať tak môžmôžte mi to naznačiť a nikdy nemusíte odpovedať uhm
ešte pred tým ako začneme s rozhovorom máte nejaké
otázky
B: nie pochopila som
A: dobre ďakujem takže začneme uhm takým krátkym
predstavením to by som vám položila pár otázok o vás
ako osobe aby som vás dokázala spätne zaradiť akože
demografické charakteristiky uhm odkiaľ ste z mesta
alebo z vidieka
B: z vidieka
A: koľko máte rokov prosím
B: 51
A: uh-hm a pracujete momentálne
B: ako asistentka v advokátskej kancelárií
A: uh-hm a aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: uhm stredoškolské s maturitou
A: uh-hm ďakujem teraz už teda prejdeme ku prvej
kampani uhm ja vám ukážem vizuál a keď budete mať
pocit že ste si ho dostatočne prezreli tak vám ku nemu
položím niekoľko otázok môžte si ho pokojne priblížiť
oddialiť takto a prečítať tak ako ako aby ste sa sním
oboznámili a máte vlastne čas koľko chcete
((pauza))
B: potom sa to dá takto pozrieť
A: uh-hm
((pauza))
B: ďakujem prečítala som si to

A: uh-uh dobre ďakujem tak na úvod by som sa spýtala
že čo je podľa vás hlavným posolstvom tejto kampane čo
ste si z nej zobrali alebo z toho čo ste z nej videli tak

B: určite nie
A: uhm je nejaký dôvod prečo si to myslíte konkrétny

B: uhm z toho čo som videla v podstate boli popisované
príznaky infarktu uhm zaujímavé je to tá konštatácia že
treba podať prvú pomoc do tých troch štyroch hodín že
vtedy je to najúčinnejšie avšak skôr mi chýba ak by to
malo byť súčasťou nejakého letáku že nikde napríklad nie
je uvedené číslo prvej pomoci

B: uhm nemyslím si že toto tento leták obsahuje nejaký
návod ako podať prvú pomoc
A: uh-hm a je to teda prekážka bola by to pre vás
prekážka

A: uh-hm

B: no

B: je tam obšírne zavolajte rýchlu pomoc uhm je to nutné
všetko

A: že vám chýba táto informácia

A: uh-hm uh-hm a čo je podľa vás hlavným posolstvom
toho materiálu ktorý ste videli
B: uhm aby sa aby sa ľudia v podstate uhm prestali
nezdravo stravovať to je tá posledná veta ktorú asi si
každý človek všimne ako dôležitú
A: uh-hm áno áno a je to aj to čo ste si zapamätali najviac
alebo že čo ste si celkovo zapamätali
B: uhm celkovo asi áno asi áno tá posledná veta je taká
najdôležitejšia a ešte tá veta ktorá ktorá je vlastne že že
netreba sa báť ak aj niekoho takého človek stretne ale
treba urýchlene volať tú prvú pomoc až na to telefónne
číslo ktoré tam chýba

B: prekážka ako taká nie ale pokiaľ ten leták má
zachrániť život tak táto informácia tam chýba
A: uh-hm uh-hm takže by ste vlastne nevedeli ako
((nepočuť))
B: uhm nie z tohoto letáku to nevyplýva a
A: áno áno áno ((prekrýva sa))
B: a tým pádom uhm ten ktorý človek si to prečíta tak
nevie na základe toho poskytnúť prvú pomoc
A: uh-hm dobre ďakujem je ešte niečo ďalšie čo by ste
chceli ku tejto kampani dodať alebo k tomu čo ste videli
nejaké dojmy

A: uh-hm uhm máte pocit že to čo ste práve videli nejako
zmenilo to ako sa v budúcnosti zachováte ak by ste videli
niekoho kto má infarkt

B: uhm nie ďakujem to by bolo asi všetko až teda na to
že ak to má slúžiť na to že sa má zachrániť život tak tam
veľa informácií chýba

B: uhm ((pauza)) nie myslím si že toto ma neovplyvnilo

A: áno dobre ak je to teda všetko tak ďakujem a
presunieme sa ku ďalšej kampani

A: uh-hm a ((pauza)) aký máte z toho celého dojem
možno
B: uhm ((pauza)) nezdá sa mi to až také výraz- no pre
starých ľudí sa mi to nezdá až také výrazné že by ich to
uhm ako nejako oslovilo a pre mladých mám pocit že
mladí nebudú čítať všetky tie informácie ktoré sú
uvedené čo sa týka srdca pre tých by to malo byť skôr tak
viac heslovito aby si uvedomili že sa netreba báť ale že
treba proste konať a rýchle už či sami vedia alebo
nevedia minimálne volať rýchle sanitku
A: a zmenilo toto čo ste videli nejak váš osobný postoj k
infarktu
B: nie
A: a pôsobí toto čo vidíte alebo ten materiál ktorý ste
videli na vás dojmom že bežní ľudia bežne väčšina z nich
dokáže rozoznať infarkt a poskytnúť pomoc alebo to
tento dojem nevyvoláva
B: uhm ((pauza)) myslím si že to z tohto letáku nejako
nevyplýva a to až reálne keď je človek asi v situácií tak
vie posúdiť že čo by sa že čo sa vlastne s človekom deje
A: áno áno áno uhm zdá sa vám že vďaka materiálu ktorý
ste práve videli by ste potenciálne pri infarkte vedeli
pomôcť lepšie

B: uh-hm
A: opäť vám ukážem taký propagačný materiál uhm máte
koľko času potrebujete na to aby ste si ho pozreli môžete
si znova približovať alebo oddiaľovať
((dlhšia pauza))
B: ďakujem už som si to prečítala
A: uhm ďakujem takže táto posledná kampaň uhm čo je
takým hlavným posolstvom ktoré si z nej beriete
B: uhm hlavné posolstvo je v podstate znížiť príjem soli
uhm z dôvodu lepšieho zdravia a nezaťažovania
organizmu
A: uh-hm čo ste si možno tak najviac zapamätali
B: uhmmm ((prekrýva sa))
A: môžete aj viac vecí
B: uhm ako úsmevne na mňa pôsobí ten fakt že sa
porovnáva bufetové jedlo nezdravé hranolkové u pani
hranolkovej a potom u pani domácej pretože pokiaľ sa u
pani domácej konštatuje že aj ten druhý pán chodí do

bufetu tak nemyslím si že to je nejaká záruka že tam je
menej soli ako u toho prvého ((smiech))

A: uh-hm a podľa toho čo ste teraz pred chvíľou videli
ako si myslíte že solí väčšina ľudí

A: ((smiech)) áno rozumiem a aký z toho celého máte
dojem

B: no skôr si myslím že u pani hranolkovej ako mladí
ľudia určite sa snažia nejako vyvažovať tú stravu ale čo
sa týka vekovej hranice 30 plus nemyslím si že tí sú
ovplyvnení alebo že by ich ovplyvnila nejaká tak- nejaký
takýto leták alebo reklama

B: celé to je fajn ako je to zaujímavé že to osloví ľudí
pretože je to obrázkové a ľudia sa určite akože
neprečítajú si prvú vetu ale budú to chcieť dočítať celé
A: uh-hm
B: ale uhm mne tak osobne napríklad chýba že ak človek
viac solí že aké choroby z toho môžu byť toto je len
konštatovanie že áno je to nezdravé a to vieme všetci že
je nezdravé presálať jedlá ale n... ((pauza)) nemyslím si
že bufet o pani domácej je zdravší ako u pani
hranolkovej
A: uh-hm uhm máte pocit že to čo ste pred chvíľou videli
nejakým spôsobom zmenilo to ako sa zachováte v
budúcnosti v súvislosti so solením
B: no budem sa snažiť obmedzovať aj keď ja patrím skôr
do toho hranolkového typu že si prisálam druhé jedlo ešte
pred začatím ale samozrejme viem že to je nezdravé
takže snažím sa to vyvažovať tým že uhm solím menej
alebo respektíve používam kvalitnejšiu soľ
A: uh-hm a je niečo také čo vás na tomto oslovilo
špeciálne a máte pocit že na základe toho budete soliť
menej nejaký element tejto kampane či ani veľmi nie
B: uhm ani veľmi nie nie určite nie
A: takže to čo ste práve videli vás až tak veľmi
neovplyvní v budúcnosti keď sa budete rozhodovať
koľko soliť
B: no ako námet je to fajn ale neovplyvní ma to v tom
mojom
A: ((prekrýva sa)) hej vás osobne
B: ponímaní soli pretože je to už na každého vlastnej
zodpovednosti či sa k tomu postavíš tak že ťa ovplyvní
tento leták ale myslím si že to ľudí viac menej
neovplyvní pretože každý vie že je to nezdravé
A: uh-hm uh-hm a vás teda nie
B: uhm ((pauza)) ako určite ma nenapadne keď budem
niečo prisálať v súvislosti s týmto letákom a s tým ako
budem variť
A: uh-hm uh-hm dobre ďakujem uhm ako zmenilo
možno toto čo ste videli alebo čítali váš osobný postoj ku
soleniu ako vnímate solenie teraz nehovorím o nejakom
že či už sa potom rozhodnete soliť alebo nie ale možno
taký celkový postoj k tomu problému solenia
B: uhm áno všetci lekári všetci hovoria že je to nezdravé
ako reálne ľudia to my všetci vieme len nie vždy sa to dá
tak ukočírovať tak že človek si povie že vynechám niečo
na úkor zdravia lebo pokiaľ človek nie je chorý tak stále
si myslí že je to všetko v poriadku

A: uh-hm uh-hm a hovorí tento leták podľa vás o tom ako
solia ostatní
B: uhm ako porovnanie to určite nie je ako to už každý sa
nájde tam kde patrí ale nemyslím si že to funguje ako
porovnanie že že ja neviem že v mestách sa solí viac na
dedinách sa solí menej nevidím to ako porovnanie
A: uh-hm uh-hm a máte na základe tohto materiálu pocit
že dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia že by vám to
ponúklo nejaké spôsoby ako znížiť solenia
B: hmmm no na základe tohto materiálu asi nie skôr na
základe tohoto materiálu by ma ovplyvnilo to že človek
rozmýšľa nad tým že nebudeš chodiť do bufetu ale budeš
si doma viac variť a pripravovať jedlo ktoré si človek
bude brať domov alebo respektíve do práce
A: a budete niečo také robiť aj vy po tom ako ste toto
videli uhm čo sa týka prípravy jedla
B: uh-hm áno áno určite áno určite určite určite už za tie
roky ma presvedčilo že je zdravšie si pripraviť doma
pretože človek vie z čoho to navarí a uhm tám pádom
obmedzím obmedzím stravovanie v bufetoch
A: uhm ale nebude to vyslovene teda asi na základe tejto
kampane
B: uhm ako na základe tejto kampane nie ale samozrejme
to pomôže
A: je ešte niečo ďalšie čo by ste k tejto kampani chceli
dodať akože ako ju vnímate čo je tam dôležité pre vás
alebo tak
B: uhm nie ale až teraz napríklad som si uvedomila že u
pani hranolkovej sú nap- nap- napísané srdečné ehm
choroby ktoré z toho vplývajú takže sa mi to zdá také že
to príliš splýva splýva s tým človekom že uhm možno že
keby to bolo v nejakom samostatnom stĺpčeku uvedené
trebárs pod tými presolenými že čo teda človek veľa solí
a ako sa stravuje tak že by to bolo zaujim- také že by to
viac padlo ľuďom do očí ako keď je to splýva s tou
postavou
A: uhm dobre je to všetko
B: uhm ďakujem všetko
A: ďakujem tak teraz prejdeme vlastne k predposlednej
kampani uhm je to vlastne takýto dvojstranný informačný
materiál môžete si ho prečítať do tej miery ako vy
považujete za dôležité keď budete mať pocit že ste s nim
oboznámená môžete mi opäť dať vedieť a presunieme sa
k ďalšej sérií otázok
B: uhm ďakujem

((pauza))

A: uh-hm a možno že môžte sa opäť pozrieť na to že čo
vás tak vás osobne oslovilo z tých z toho čo ste videli

A: ak potrebujete priblížiť alebo tak
B: uhm ((smiech))
((dlhšia pauza))
((nepočuť))
A: nie je to moc malé
B: nie v pohode
((dlhšia pauza))
B: ďakujem
A: a toto ste videli?

B: uhm ((pauza)) uhm nemám pocit že by tam bolo niečo
také úžasné možno že je fajn že je tam tá webová stránka
uvedená aj keď asi tú by som dala v prvom rade na
nejaké do nejakého zvýraznenejšieho rámika pretože veľa
mladých ľudí samozrejme už funguje len na internete tí
starší si to prečítajú lebo tí zase majú radi čítanie ale toto
bolo také že asi čo by mňa napadlo že dať tam viac
informácií že myslite na to a skúste si to prípadne ak
nemáte čas skúste si to prípadne pozrieť na internete

B: nie ((nepočuť))
A: to je akoby druhá strana toho ((prekrýva sa)) letáku
dajme tomu
B: ((prekrýva sa)) ešte druhá strana áno dobre uh-hm

A: áno áno a máte pocit že niečo z toho čo ste práve
videli zmenilo to ako sa v budúcnosti zachováte v
súvislosti s prevenciou pred rakovinou
B: uhmmm to ani nie pretože na niektoré tie preventívne
prehliadky chodím

((dlhšia pauza))
A: uh-hm
B: uh-hm ďakujem
A: uh-hm uhm takže čo hovoríte na to čo ste práve videli
čo bolo možno také najvýraznejšie posolstvo pre vás čo si
z toho pamätáte
B: uhm najvýraznejšie posolstvo uhm je to informačný
leták je dobrý v tom že okrem toho že teda upozorňuje na
nejaké preventívne prehliadky je podrobne rozpísané na
ďalšej strane že čím je to špecifické kedy treba ísť čo
poskytuje alebo respektíve čo sa garantuje v rámci
vyšetrení jediná vec je tá že pokiaľ tieto letáky budú k
dispozícií len u v zdravotníckych zariadeniach tak si
nemyslím že to ovplyvní ľudí aby si uvedomili ľudí že
treba chodiť uhm skôr také praktickejšie by to bolo
možno keby to ľudia dostávali do schránok ako leták že
by sa vedeli s tým oboznámiť a keď ((je toto)) už niekto z
tej rodiny posunie tak v rámci rodiny si to jeden povie
druhému a druhý tretiemu
A: áno áno
B: nemyslím si že je to výhra len v zdravotníckych
zariadeniach je tam síce upozornenie že o všetkom vás
upovedomí praktický lekár ale ja osobne som nebola u
praktického lekára 15 rokov

B: ale možno že aspoň človek je taký informovaný že čo
ešte by sa mohlo diať a určite keby som mala ten pocit že
sa v tele niečo deje tak by som sa určite na to zamerala
A: uh-hm a zmenilo nejako to čo ste videli váš osobný
postoj k prevencií pred rakovinou
B: nie pretože ja prevenciu ako takú uznávam a sama na
ňu chodím
A: a hovorí podľa vás tento materiál podľa vás niečo o
tom ako pristupuje k prevencií väčšina
((pauza))
B: nie nie nie to určite nie tam nejaké tam štatistiky nie sú
takže to nie samozrejme že tak záleží na tom ktorom
človeku aj keď si myslím že veková skupina dôchodcov
určite už nevyhľadáva prevenciu a nechodí k lekárovi na
prevenciu čož je možno že chyba
A: uh-hm máte na základe tohto materiálu pocit že
prevencia pred rakovinou môže byť aj efektívna teda že
vďaka tej prevencií môžeme zamedziť rakovine alebo

B: hlavné posolstvo je to zamerať sa na tie najčastejšie
druhy a prevenciu rakoviny

B: určite áno aj keď si myslím že tak ako sa vyvíjajú
nové postupy nové vakcíny tak veľa ľudí napríklad nevie
že už deti je potrebné očkovať voč- voči gynekologickým
rakovinám že je taká možnosť a z tohoto letáku to
nevyplýva lebo ten je zameraný iba na dospelých ľudí

A: uh-hm čo ste si možno z toho čo ste čítali zapamätali
najviac môžte opäť aj viac vecí

A: a to čo tam uvádza ten leták že máte robiť aby ste
predišli rakovine máte pocit že to naozaj môže pomôcť

B: uhm ((pauza)) určite pomohli určite sú fajn uhm
osobnosti ktoré sú na tej druhej strane letáku ktoré to tak
podčiarkujú že aj oni sa pridávajú k tejto výzve uhm neu- určite ten leták som si prečítala ako taký celý nenevypichla by som tam že niečo tam bolo výrazne
výborné a niečo zlé

B: áno určite áno

A: uh-hm takže čo je podľa vás že hlavné posolstvo

A: dobre ďakujem a je ešte niečo ďalšie čo by ste k tejto
kampani chceli dodať

B: nie je to je to fajn aj keď teda určite to stačia tie- v
takomto rozsahu ako je pretože ľudia pokiaľ by to 4
strany 5 strán a bolo by to tam podrobnejšie opísané tak
samozrejme že každý to zloží a už to nedočíta takže čo sa
týka rozsahu si myslím že je to dostatočné uhm akurát že
možno že vážne fajn by bolo zvýrazňovať tie webové
stránky aby sa ľudia na to vedeli pripraviť že nie len toto
si prečítame čo je tu uvedené ale pozrieme sa že čo
všetko sa môžeme ešte o tom dočítať

podstate spot jedného človeka ktorý preferuje že áno ja
som prestal tak prestaňte všetci respektíve nezačnite ale
nie nie je tam žiadne konštatovanie iných ľudí že je to
ťažké nie je to ťažké a každý fajčiar kto fajčí vie že je to
ťažké prestať fajčiť
A: uh-hm uh-hm uh-hm a zdá sa vám že vďaka tomuto
materiálu by ste vedeli prestať fajčiť jednoduchšie
B: nie určite nie

A: uhm dobre je to všetko ((prekrýva sa)) čo by ste chceli
k tomuto povedať

A: je ešte niečo ďalšie čo by ste chceli dodať k tomuto
krátkemu spotu

B: to je asi všetko ďakujem ďakujem
A: uhm takže ďakujem aj za tieto odpovede a teraz
prejdeme ku poslednej kampani ktorá uhm ktorú vám
ukážem trochu inou formou bude to vlastne krátky spot
B: áno

B: uhm ak by tento spot je zameraný na to aby ľudia
prestali fajčiť určite si myslím že by bolo zahodno ľudí
povzbudiť že existujú aj iné postupy akože si zapálim a
skončím čo sa týka terapeutov li- lieky nie ale tých
náplastí a viac tú pomoc vyzdvihnúť že ako tým ľuďom
pomôcť ale uhm určite to nikto nespraví tak ako to
spravil pán že si poslednú zapálim a skončím

/zvuk videa/
A: uh-hm máte pocit že si to chcete pozrieť ešte raz alebo
môžeme prejsť k tým otázkam

A: uh-hm dobre je ešte niečo ďalšie čo by ste chceli
dodať
B: nie ďakujem

B: môžeme prejsť k otázkam ďakujem
A: dobre uhm takže ako toto na vás pôsobilo čo tam
podľa vás bolo hlavným posolstvom tohto spotu
B: uhm hlavné posolstvo je ani nie že prestať akože ani
nezačať
A: uh-hm nezačať fajčiť

A: takže v tom prípade toto bola posledná kampaň o
ktorej dnes budeme hovoriť ďakujem za všetky odpovede
ak je ešte niečo čo by ste v tomto momente pred tým než
skončíme rozhovor radi dodali môžte tak spraviť teraz
B: uhm z tých všetkých štyroch vecí ktoré som videla ako
najvýraznejšou kampaňou s mi javí tá prevencia proti
rakovine a ako najhoršou teda najslabšou sa mi javí tento
posledný spot

B: áno
A: a aký máte z toho dojem
B: uhm ((pauza)) uhm uhm nemyslím si že fajčiarov toto
video príme k tomu aby zapálili poslednú cigaretu zhasli
a už nefajčili

A: a viete to nejak odôvodniť že prečo sa vám tá kampaň
proti rakovine páčila najviac
B: pretože uhm tie informácie ktoré tam boli použité sú
neni vytrhnuté z učebnice
A: uh-hm

A: a prečo
B: nezdá sa mi to také presvedčivé je to proste len
konštatovanie jedného človeka že som sa rozhodol a uhm
toto som síce spravil pre ľudí ale nič z toho nevyplýva že
naozaj skončil
A: uh-hm máte pocit že to čo ste videli nejako zmení ako
sa zachováte v budúcnosti pri fajčení
B: uhm nemyslím si že toto by bol signál ktorý by zmenil
zmenil situáciu že chcem prestať fajčiť

B: a je to konštatovanie o tých chorobách je tak
prehľadne spravené že napriek tomu že kto chce tak si to
môže prečítať samozrejme aj na tom internete vo väčšom
rozsahu ale myslím si že keď si prečíta niekto túto
reklamu tak dostatočne si vie spočítať že mám toľko
rokov a treba sa mi nad tým zamýšľať alebo netreba takže
asi toľko
A: dobre ak ešte je niečo ďalšie čo by ste ((prekrýva sa))
chceli dodať
B: ((prekrýva sa)) nie ďakujem všetko

A: uh-hm zmenilo to nejako váš osobný postoj ku
fajčeniu alebo ovplyvnilo

A: súhlasíte teda s tým aby som v tomto momente
zastavila nahrávanie

B: nie určite nie
B: áno
A: hovorí podľa vás táto kampaň o tom ako sa v
súvislosti s fajčením správa väčšina ľudí
B: nemyslím si nemyslím si že je tam nejaké
konštatovanie že ako sa ľudia správajú pretože je to v

Rozhovor 3: Respondent J

B: moc nie

A: ak stále súhlasíte s tým aby bol tento rozhovor
nahrávaný prosím povedzte áno teraz

A: tak máte ešte čas sa s ním oboznámiť
((pauza))

B: áno
B: no skúsme áno
A: ďakujem v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom ako na vás pôsobia vybrané zdravotnícke
kampane respektíve vizuálne a audiovizuálne materiály k
týmto kampaniam začneme teda úvodom po ktorom budú
nasledovať 4 celky ktoré budú zamerané na jednotlivé
kampane a napokon záver ešte pred tým ako začneme by
som vás rada upozornila že počas rozhovoru si budem
robiť poznámky ale pokiaľ budete chcieť čokoľvek
kedykoľvek povedať pokojne hovorte aj počas môjho
poznámkovania naša konverzácia by mala byť úplne
voľná takže môžete hovoriť čokoľvek chcete neexistujú
správne a nesprávne odpovede vždy mi môžete povedať
ak sa budete pri niektorej otázke či téme cítiť
nekomfortne ak nebudete chcieť odpovedať nemusíte
máte nejaké otázky k výskumu pred tým ako začneme
B: nie ďakujem porozumel som všetkému
A: dobre tak by sme prešli na prvú časť uhm čo bude taká
vaša stručná charakteristika rada by som vám položila
zopár otázok o vás ako o osobe tak v prvom rade uhm
odkiaľ ste ste z mesta alebo z vidieka
B: z mesta

A: môžem
B áno
A: tak uhm čo ste čo je pre vás najvýraznejší element
toho čo ste práve videli čo ste si najviac zapamätali
B: najviac no nebolo to moc zrozumiteľné
A: tak čo vám možno tak najviac utkvelo
B: že to je niečo o zdravotníctve
A: a viete aj nejak tak konkrétnejšie
B: že ((pauza)) zachrániť život nejaké rady sú tam že čo
robiť pred infarktom a tak
A: a aký máte z toho vizuálu celkový dojem
B: no nie moc dobrý také dosť zložité je to je tu popísané
A: uh-hm čo je podľa vás také hlavné posolstvo tejto
kampane

A: koľko máte rokov
B: 49

B: že čo by sme mali vedieť alebo nejak- to je nejaký
informačný leták o tom čo by sme mali vedieť ohľadom
infarktu a o srdiečku

A: uhm pracujete
A: uh-hm uh-hm a čo vás na tom oslovilo
B: podnikám
B: pravdu poviem že nič
A: a aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie
A: uh-hm
B: vy- mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
B: také nevýrazné
A: uh-hm ďakujem pekne tak teraz by sme už prešli ku
samotným kampaniam ukážem vám informačný materiál
ku prvej kampani máte čas si ho pozrieť akokoľvek uhm
dlho budete chcieť a keď budete mať pocit že ste si
materiál prezreli dostatočne uhm dajte mi vedieť a
spýtam sa niekoľko otázok môžte si to zobrať a priblížiť
prečítať preštudovať tak veľmi ako to považujete za
potrebné

A: máte pocit že to čo ste pred chvíľou videlo nejako
zmenilo ako sa zachováte v budúcnosti v súvislosti so
srdcovým infarktom
B: no
A: keby ste videli niekoho kto má infarkt

((pauza))

B: no asi nie myslím si že nie

B: uh-hm

A: uh-hm a prečo

((pauza))

B: ako som povedal sú tu nejaké pokyny ale také dosť
nevýrazné zložité neviem

B: nech sa páči
A: máte pocit že ste si materiál dostatočne preštudovali

A: uh-hm zmenilo to nejakým spôsobom váš osobný
postoj ku rozoznávaniu infartku

B: čo je dostatočne

B: asi nie

A: tak že máte pocit že ste s ním oboznámený

A: uhm hovorí podľa vás táto kampaň niečo o tom ako
ostatní ľudia sa správajú pri infarkte keď vidia infarkt

B: hej že na jednej strane škodlivá na druhej strane že čo
nám doporučujú lekári a tak

B: no myslím si že nie

A: a čo ste si možno tak najviac odniesli čo vás tak
najviac upútalo z toho

A: uh-hm a zdá sa vám že vďaka tomuto materiálu vďaka
tomu že ste ho teraz videli by ste v budúcnosti vedeli a
dokázali pomôcť pri infarkte

B: no že asi spoločnosť veľa solí a upozorňuje nás na to
aby sa nesolilo

B: no tak to určite nie

A: aký z toho celého máte dojem

A: vedeli by ste čo máte robiť

B: dojem ((pauza)) je to taký informačný leták je troška
lepšie spracovaný ako o tom infarkte ten infarkt bol takže
celkom neni to najhoršie toto

B: nie určite nie
A: a prečo kde je ten problém
B: no neni to nejako dosť vysvetlené jednoducho

A: uh-hm máte pocit že to čo ste teraz videli nejakým
spôsobom v budúcnosti zmení vaše správanie ohľadom
solenia

A: uh-hm

B: nie určite nie

B: je to dosť tak zložito napísané, malé písmená a tak

A: prečo

A: uh-hm dobre ďakujem je ešte niečo ďalšie čo by ste
chceli povedať k tejto k tomuto čo ste videli o infarkte k
tomuto materiálu

B: lebo ja málo solím

B: no že podľa mňa by sa to dalo spraviť úplne
jednoducho a lepšie popísať celý priebeh pomoci pri
infarktu toto je také nič moc
A: uh-hm je ešte niečo ďalšie čo chcete dodať

A: uh-hm takže máte pocit že sa vás táto problematika
netýka
B: tak je to informačný leták takže mňa nie lebo málo
solím
A: uh-hm viete si predstaviť že niekto kto solí veľa po
zhliadnutí tohto vizuálu prehodnotí svoje solenie

B: ani nie
A: dobre tak ďakujem za odpovede teraz by sme sa
presunuli ku druhej kampani znova vám ukážem
informačný materiál a keď budete mať pocit že ste si ho
dostatočne prezreli a oboznámili ste sa s ním dajte mi
prosím vedieť a ja vám položím niekoľko otázok

B: uhm ((pauza)) môže sa stať taký prípad ojedinelý že si
to pozrie prečíta naštuduje a zváži solenie áno
A: uh-hm uhm zmenilo to čo ste teraz videli nejak váš
postoj ku soleniu
B: nie

((pauza))
A: môžete si to znova takto priblížiť
B: uh-hm

A: máte pocit že táto kampaň hovorí o tom ako sa uhm v
súvislosti so solením správa väčšina ľudí
B: áno myslím si že je to tak ako to je nakreslené a
popísané

((dlhšia pauza))
B: no
A: máte pocit že ste sa s vizuálom dostatočne oboznámili

A: a ako to je podľa vás podľa teda podľa vás čo hovorí
táto kampaň o ostatných ľuďoch ako solia
B: no podľa mňa hovorí o tom že ľudia solia dosť a z
toho vznikajú aj rôzne choroby

B: tak ((pauza)) oboznámil áno ((nepočuť))
A: uh-hm
A: uhm môžeme sa teda presunúť na otázky
B: áno môžeme

B: choroby a toto upozorňuje na to aby ľudia čo menej
čím menej solili

A: tak čo ste si z tohto vizuálu tak najviac zapamätali
alebo čo vám tak najviac utkvelo

A: uh-hm takže máte pocit že ten materiál hovorí o tom
že ľudia solia príliš veľa že väčšina ľudí solí príliš veľa

B: tento vizuál ukázal upozorňuje nás na to že aká je soľ
škodlivá

B: ((prekrýva sa)) áno myslím si že áno áno

A: uh-hm

A: máte pocit že vám tento materiál dáva návod ako soliť
menej ako prijímať menej soli

B: myslím si že áno že môže hovoriť ako doporučuje
dennú dávku soli a koľko by sa malo soliť hej

B: prečo
A: uh-hm

A: takže máte pocit že na základe tohto materiálu
dokážete ovplyvniť mieru vášho solenia zmeniť
B: ((prekrýva sa)) no ako som povedal ja ne- nezmením
už nič lebo ja solím málo ale myslím si že kto to zhliadne
mohol by prehodnotiť svoje solenie
A: uh-hm viete aj tak konkretizovať že v čom je ten kde
je tam ten návod ako soliť menej

B: no leboA: je vám ta téma ja neviem vzdialená alebo
nezrozumiteľná
B: nie nie nie nie nie je to aj aj zrozumiteľné a jasné ale
asi strach ísť na preventívnu prehliadku
A: a ten strach neodbúrala tá kampaň hej

B: tak tuto hlavne keď si človek všimol ((pauza)) všimol
toho pána ktorý solil veľa tak myslím že mal tam nejaký
vysoký krvný tlak a tie rôzne choroby tie otoky rakovina
a ďalšie veci takže asi tak
A: je ešte niečo čo by ste k tomuto materiálu chceli
povedať ako ho vnímate
B: tiež si myslím že by sa to dalo troška jednoduchšie,
krajšie, zrozumiteľnejšie napísať a nakresliť
A: uh-hm dobre ak už neni nič ďalšie nejaký postreh tak
môžeme prejsť k ďalšiemu vizuálu to bude posledný
vizuál vlastne potom nás ešte čaká jeden krátky spot
znova si ho môžete pozrieť je to akoby obojstranný
vizuál kde toto je prvá strana a toto druhá takto je to keď
budete mať pocit že ste sa s materiálom dostatočne
oboznámili môžete mi dať vedieť a ja vám k nemu
položím niekoľko otázok

B: nie
A: takže máte pocit že vám to vlastne nedalo až taký
dobrý návod ako predísť tej rakovine lebo máte nejakú
bariéru tam
B: áno tá kampaň to je viac menej že o tom sa vie
rozpráva sa o tom ale realita je niekde inde no že proste
nemám záujem chodiť na preventívne prehliadky
A: a máte pocit že táto kampaň hovorí o tom ako
pristupuje k preventívnym prehliadkam väčšina ľudí
alebo ostatní ľudia
B: ((pauza)) asi áno
A: a ako podľa tej kampane
B: podľa mňa málo ľudí chodí

((dlhšia pauza))
B: no môžme
A: môžeme prejsť na otázky

A: uh-hm a máte pocit že to je aj v tejto kampani
zahrnuté že chodí málo ľudí
B: no tam boli nejaké tie čísla koľko ľudí navštevuje no a
myslím že to je dosť málo

B: áno
A: takže ako táto kampaň na vás pôsobila čo ste si
zapamätali ako hlavné posolstvo
B: myslím si že toto hlavné posolsvo bolo v tom že
človek by mal chodiť na preventívne prehliadky
zdravotné
A: uhm-hm aký máte z toho dojem
B: dojem no že je tam kus pravdy v tom napísané
A: čo vás na tejto kampani konkrétne oslovilo
B: uhm ((pauza)) že sú tam všetko reálne veci ktoré ktoré
sú v živote ktoré by sa v živote mali robiť teda hlavne na
tie preventívne prehliadky chodiť ale neviem či to veľa
ľudí robí a využíva zdravotnú starostlivosť ktorú by sme
mali robiť okolo toho
A: uh-hm uhm zmenilo to čo ste teraz videli nejakým
spôsobom váš osobný postoj ku prevencií rakoviny

A: uh-hm uh-hm je ešte niečo čo by ste chceli dodať ku
tejto kampani ako na vás pôsobila alebo čo vám povedala
B. no áno ešte jedna vec je že keď človek ide na
preventívnu prehliadku tak uhm zdravotníctvo je v
katastrofálnom stave chodí od dverí k dverám a nič
nevybaví za celý deň je zničený unavený sedí tam celý
deň možno keby človek sa mohol objednať na určitú
hodinu na konkrétny zásah alebo na konkrétnu
preventívnu prehliadku že vtedy vtedy sa mi budú lekári
venovať tak možno by tam šlo viac ľudí ale takto že
človek celý deň zabije a nič nevybaví nemá chuť tam
človek ani ísť
A: dobre ďakujem je to všetko k tejto kampani čo by ste
chceli povedať
B: myslím že áno
A: dobre ďakujem a teraz prejdeme vlastne k poslednému
vizuálu toto bude taký krátky spot ktorý vám pustím uhm
teda najskôr vám ho pustím raz ak budete potrebovať
môžem vám ho aj druhýkrát

B: ani nie
/zvuk videa/
A: a prečo
A: máte pocit že to potrebujete vidieť ešte raz?

B: nie
A: uh-hm tak čo si myslíte o tejto kampani ako to na vás
pôsobilo
B: tak dobre že prestávajú fajčiť a že majú nejakú
inšpiráciu tí mladí ale ako nebolo to nejaké rozvinuté

A: uh-hm ďakujem tak toto bola asi posledná kampaň o
ktorej dnes budeme hovoriť teda o ktorej sme hovorili
ďakujem za všetky odpovede ak je ešte niečo čo by ste v
tomto momente radi dodali k hocičomu čo sme preberali
tak môžte
B: nie ďakujem

A: čo je také hlavné posolstvo

A: súhlasíte s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie

B: no pomôcť tým fajčiarom aby prestali fajčiť

B: áno ďakujem veľmi pekne

A: čo ste si zapamätali najviac
B: najviac som si zapamätal toho Kocába že prestal fajčiť
a pomáha teda je taká inšpirácia tým ostatným že prestal
fajčiť
A: máte pocit že to čo ste videli môže zmeniť ako sa v
budúcnosti zachováte v súvislosti s fajčením
B: ja ako sa zachovám
A: keby ste fajčili ak nefajčíte
B: to ťažko povedať ja nefajčím takže ťažko povedať ja
myslím si že to si musí každý uvedomiť sám že či chce
fajčiť alebo nechce
A: zmenilo to nejakým spôsobom váš osobný postoj ku
fajčeniu
B: ja som ako proste mňa vôbec nepriťahuje fajčenie
takže mne nemá čo zmeniť
A: podľa vás
B: ((prekrýva sa)) ja som nefajčiar tvrdý
A: uh-hm hovorí tá kampaň niečo o tom ako sa správa v
súvislosti s fajčením väčšina ľudí
B: myslím si že ani nie bolo to veľmi jednoducho
natočené
A: máte pocit že vám tá kampaň môže že by vám
potenciálne tá kampaň mohla pomôcť prestať fajčiť to čo
ste videli mohlo by vám to pomôcť
B: myslím si že to bolo slabé slabé ako upútavka slabé
ako niečo dokázať alebo ukázať fajčiarom aby prestali
fajčiť slabý spot veľmi slabý spot
A: viete to aj nejak oddôvodniť že prečo
B: no veď nič tam nebolo také také odstrašujúce alebo
nejaká cigareta zahasená topánkou také dosť slabé
A: dobre ďakujem je niečo ešte ďalšie čo by ste k tejto
poslednej kampani chceli dodať
B: ((pauza)) že tie spoty alebo tie upozornenia proti
fajčeniu fajčiarom by mohli byť ďaleko lepšie ukázať
poukázať na tie choroby hlavne a na to čo čo sa môže
stať po čase všetko asi

Rozhovor 4: Respondent I
A: takže ak stále súhlasíš s tým aby bol tento rozhovor
nahrávaný prosím povedz áno
B: áno

prebiehať tak že ti ukážem hlavný vizuál k tej kampani ty
si ho môžeš pozrieť a keď budeš mať pocit že si s ním
dostatočne oboznámený vieš o čom je že si si ho skrátka
prezrel na nejakú dostatočnú úroveň tak mi povieš a ja ti
k nemu položím niekoľko otázok toto je prvá kampaň
môžeš si ju v podstate preštudovať

A: takže v tomto rozhovore by som chcela zistiť niečo
viac o tom ako na teba pôsobia nejaké vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a
audiovizuálne materiály k týmto kampaniam

B: to mám celé prečítať

B: dobre

B: tak asi by som ho neštudoval pretože ma to moc
nezaujíma a je tam dosť tých akože lôg lôg keď je viacej
loga ((smiech)) takže určite sa na tom veľa ľudí nabalilo
si myslím ((smiech)) a tak určite to má niečo do seba ako
zaujímavé tieto reklamy lenže ja to filtrujem

A: začneme úvodom po ktorom budú nasledovať 4 také
tematické celky zamerané na jednotlivé kampane a
následne záver pred tým ako začneme by som ťa ešte
rada upozornila že počas rozhovoru si budem ja robiť
poznámky uhm ale ak budeš chcieť kedykoľvek
čokoľvek povedať môžeš tak urobiť hocikedy bez ohľadu
na to či ja si práve niečo zapisujem alebo nie uhm naša
konverzácia by mala byť úplne voľná môžeš hovoriť
čokoľvek chceš neexistujú žiadne správne a nesprávne
odpovede uhm vždy mi môžeš povedať ak sa pri
niektorej otázke alebo téme budeš cítiť nekomfortne keby
si nechcel odpovedať nemusíš môžeme otázku preskočiť
uhm ešte pred tým ako začneme máš nejaké otázky k
priebehu výskumu

A: tak aby si mal pocit že ako keby si tento materiál
niekde videl tak že ako by si si ho asi tak preštudoval

A: a keby som ti takto povedala účelovo že prosím že či
by si mohol akože pozrieť túto reklamu preštudovať
B: uhm tak by som si to pozrel
A: a môžeš tak teraz?
B: ((smiech)) áno
((pauza))

B: ako dlho robíš tento výskum

B: je to také náučne uhm

A: uhm ako dlho na ňom pracujem

A: máš pocit že si si to tak dostatočne prezrel že si
oboznámený s týmto materiálom

B: áno
B: uhm tak je to o záchrane života
A: ((smiech)) približne pol roka
B: uhm a baví ťa to

A: uhm skús najskôr že pozrieť si ja ti potom k tomu
budem dávať akože konkrétne otázky

A: ((smiech)) hej baví baví

B: takže si to mám prečítať celé ((smiech))

B: koľko respondentov bolo už predo mnou

((pauza))

A: asi štyria zatiaľ môžeme pokračovať

((nerozumieť))

((smiech))

B: je tam dosť takého textu odborného by som povedal že
ja ako chalan z dediny moc neviem tam vyčítať že čo
trošku by som dal ľahšie tie ((pauza)) veci by som to
ľahšie napísal ((prekrýva sa))

B: hej
A: takže najskôr v úvode by som ti rada položila pár
otázok o tom uhm o tebe vlastne ako o osobe takže si z
mesta alebo skôr z vidieka
B: som z vidieka máme takú malú farmu a v podstate
moc sa do mesta ani nedostávam

A: a máš pocit teda že už si si to tak prezrel môžem ti
začať klásť tie otázky
B: uh-hm
A: dobre tak čo ti z tejto kampane tak najviac utkvelo

A: dobre prosím ťa že koľko máš rokov
B: 18

B: tak najviac uhm asi to že ako zachrániť ten život tam
bola hlavná téma

A: uhm študuješ alebo pracuješ

A: uh-hm

B: tak základku som vychodil celú teraz som v druháku a
hádam prejdem

B: a inak asi nič
A: čo si si tak zapamätal

A: uh-hm dobre uhm teraz by sme vlastne už prešli k tým
konkrétnym jednotlivým kampaniam že to bude

B: že ako zachrániť život že ako predísť infarktu a že
treba volať tú sanitku v podstate a to som vedel aj doteraz

B: tak to že mám volať sanitku tak to viem

A: a vieš povedať že ako predísť tomu infarktu

A: uh-hm

B: to neviem

B: takže ani nie

A: uh-hm a takže v podstate to že máš volať tú sanitku
hej

A: máš pocit že táto tento materiál hovorí niečo o tom
ako koná väčšina ľudí keď vidia niekoho kto má infarkt

B: uh-hm

B: nemyslím si

A: aký máš z toho celého dojem čo si videl ako to na teba
pôsobilo

A: uhm zdá sa ti že vďaka tomuto materálu by si dokázal
pomôcť lepšie poskytnúť lepšiu pomoc

B: tak bolo to na mňa dosť takých ružových farieb
neviem že či to má niečo teraz s tú novú dobu ale viete
dúhové pochody a tak neviem ináč by som to spravil tú
grafiku

B: mám nejaké tie asi 5 kurzov mám vychodených
A: vďaka vďaka akože vyslovene vďaka tomuto
B: vďaka tomuto nie pretože toto ja už dávno viem

A: uh-hm čo je podľa teba také hlavné posolstvo tejto
kampane

A: uh-hm je tam nejaká nová informácia

B: asi zachrániť ten život

B: asi ani nie

A: čo ťa na tom oslovilo

A: uh-hm ((pauza)) a máš pocit že niekomu kto o tom
toľko nevie by to mohlo nejako pomôcť

B: uhm firmy dole
A: uh-hm
B: že akože fakt sa museli dať buď dokopy alebo vážne
im to vychádzalo dobre

B: tak učite áno treba to rozširovať medzi ľudí aby sa to
dostalo do povedomia ostatných nie len takto v
elektronickej podobe
A: hej ale že mohlo by to pomôcť nejakému človeku
ktorý predtým nevedel čo robiť pri infarkte

((pauza))
A: máš pocit že tento materiál ktorý si videl nejakým
spôsobom ovplyvní alebo zmení to ako sa v budúcnosti
zachováš keby si náhodou videl niekoho kto má infarkt

B: pokiaľ by bol donútený to prečítať tak áno ale podľa
mňa málo ľudí si toto bude čítať
A: uh-hm dobre je ešte niečo čo chceš k tomuto vizuálu
povedať

B: keďže už to asi v živote neuvidím tento plagát tak asi
nie

B: kde ste na toto prišli to aj fakt existuje

A: prečo

A: áno

B: lebo ho vidím len teraz

B: ((potichu)) uhm to je asi všetko

A: máš pocit že si to nezapamätáš

A: to bola kampaň Ministerstva zdravotníctva Českej
republiky

B: e e
B: a ty to hodnotíš pozitívne
A: keby si ho možno vídal častejšie pomohol by ti nejako
podľa teba
B: hovorím je tam moc odborný text musel by som to
trošku inak sformulovať
A: uh-hm
B: a jednoduchšie len také body ľahké je tam dosť no
toho

A: to sa ukáže až keď vlastne spracujem túto prácu
B: tak ale tvoj názor
A: a ako výskumník teraz ešte nemôžem mať subjektívny
názor
B: ((smiech))
A: je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto kampani dodať

A: uh-hm uh-hm zmenilo to nejako tvoj postoj
B: už nie
B: k životu
A: k infarktu k rozpoznávaniu príznakov

A: dobre tak ďakujem za všetky odpovede teraz sa
vlastne presunieme k druhej kampani

((pauza))
A: opäť toto je vizuál ktorý si môžeš proste prezrieť tak
aby si mal pocit že si s ním dostatočne oboznámený a
následne by som sa znova spýtala niekoľko otázok
pokojne si to môžeš priblížiť oddialiť

B: tak asi veľa ľudí sa k tomu stavia asi že zle solí alebo
veľa solí
A: a hovorí to táto kampaň
B: hovorí no že neni to síce jed ale přesto s ní zacházejte
opatrně

((pauza))
A: uh-hm
B: to robil nejaký vážny grafik toto ((pauza)) Pavel Karel
((pousmiatie)) ((pauza)) len strašne pomaly čítam

B: nadmerní přísun soli vás ohrozuje na zdraví je to tam
normálne napísané takže si myslím že na to je tá kampaň

A: to nevadí máte čas
((pauza))

A: a ((pauza)) máš pocit že toto by ti mohlo pomôcť
redukovať množstvo soli

A: môžeš priblížiť

B: ako som už povedal

((pauza))

A: ((prekrýva sa)) dáva ti to nejaký návod ako zdravšie
soliť

B: dajme tomu
((pauza))
A: uh-hm čo je pre teba také hlavné posolstvo z tejto
kampane čo ti tak utkvelo možno
B: hlavné posolstvo je asi to čo hovorí aj Jamie Oliver že
zdravo sa treba stravovať a preto je tam jeden chalan
tučný má nezdravý stravovací návyk jeden chlapec je tak
teda už pán si myslím pán v rokoch je tam taký už uhm
stále si drží formu a je to zdravé jedlo zdravo sa stravuje
a neškodí mu tá soľ keď k tomu má dobré veci

B: ja si myslím že návod to nedáva hovorím je tam tá
stála nabídka jídel u toho pána v rokoch to je tam fakt
pekne má peknú gastronómiu peknú kuchyňu s- stála
nabídka jídel u toho Karla sa mi vôbec nepáči a tak aj
vyzerá asi nemá čas nejako variť
A: uh-hm ((pauza)) je ešte niečo ďalšie čo chceš k tejto
kampani dodať ako ju vnímaš
B: zase veľa textu zbytočne prehnané neviem neprečítal
by som si to len tak niekde na ulici
A: uh-hm a prečo že tam veľa textu hej

A: uh-hm čo si si možno tak najviac zapamätal z toho

A: uh-hm

B: no vyzerá tá grafika jak keby to robil niekto kto sa učil
v Skicári práve a jako môže niekto dať na červený
podklad červené písmo na zelený podklad zelené písmo
je to taká tmavšia zelená no ((pauza)) uhm takže vôbec sa
mi to akože nepozdáva plus ti uhm postavičky teda
vyzerajú dosť zle vyzerajú ako z nejakej učebnice
anglického jazyka čo vo mne evokuje hneď spomienky
na detstvo keď som sa začal učiť angličtinu ((smiech))

B: takže keď je k tomu zelenina alebo čo také zdravé veci
neni o čom tá soľ je fakt dobrá

A: a je možno to grafické prevedenie dôvodom pre ktorý
by si si ďalej nečítal tie informácie

A: máš pocit že to čo si videl zmenilo nejako ako budeš
soliť v budúcnosti

B: je to hlavne taký nie je to hlavný dôvod ale patrí to aj
to tam patrí

B: uhm ja myslím že nie lebo riadim sa tým že ako mi to
chutí a nebudem sa obmedzovať

A: uh-hm uhm a čo je také pozitívne na tejto kampani

B: zapamätal som si z toho asi toľko že keď tú soľ budem
dávať do hranoliek ktoré sú smažené v oleji v nejakom
ktorý tam je týždeň dva mesiac tak to asi nebude to
zdravé ako keď si ju dám povedzme tú soľ na brokolicu a
vtedy to bude akože úplne top

((pauza))
A: uhm-hm zmenilo to nejakým spôsobom tvoj osobný
postoj ku soleniu
B: mám na to vlastný názor na solenie a myslím že soľ je
dobrá
A: a táto kampaň to žiadnym spôsobom nezmenila hej
B: táto kampaň skôr sa sústredila si myslím na to že na to
zdravé jedlo a nezdravé jedlo by som to tak poňal
A: uh-hm uh-hm uhm máš pocit že táto kampaň hovorí o
tom ako sa voči soleniu stavajú oststní ľudia

B: pozitívne uhm ((pauza)) neviem ani tak ja tam
nevidím nič pozitívne asi iba tá zdraví strava že tam je
trocha toho šalátu
A: uh-hm dobre je to všetko čo chceš povedať k tejto
kampani
B: myslím že áno
A: tak ďakujem za odpovede a teraz budeme pokračovať
v podstate poslednou posledným takým vizuálom po

ktorom ešte bude nasledovať jeden krátky spot ale toto je
teda posledný taký že vizuál
((pauza))

A: že to budeš riešiť neskôr teda
B: ten leták to absolútne neovplyvnil lebo zase tu vidím
Európsku Úniu ja som proti Európe a ne- neriešim takéto
veci ktoré Európska Únia dotuje

B: hm pekný
A: to je vlastne posledný materiál je to obojstranný leták
môžeš si ho pozrieť tak ako ty uznáš za vhodné aby si sa
cítil s ním oboznámený opäť keď budeš pripravený
zodpovedať ďalšie otázky tak mi môžeš dať vedieť

A: uh-hm uhm zmenilo toto nejakým spôsobom tvoj
osobný postoj ku prevencií
B: uhm mojej prevencií
A: ku prevencií rakoviny

((dlhšia pauza))
B: celkovo alebo oproti
B: uhm môžeme sa o tom porozprávať
A: čo si si tak hlavne odniesol z toho čo si videl
B: tak je to zamerané na prevenciu proti rakovine
A: no
B: a že ako sa tomu vyvarovať no neviem či sa tomu dá
vyvarovať ale akože aby sa na to skôr prišlo treba sa bolo
tam napísané že aj očkovať a všeliaké veci prehliadky
rôzne a aby proste čo najskôr zistili tú diagnózu

A: ((prekrýva sa)) nie či sa nejak zmenil tvoj postoj
potom jak ((prekrýva sa)) tebe tebe
B: tak viem že už teraz som zistil že sú tam nejaké
očkovania že sa dajú dať to som nevedel vôbec že sa dá
na to aj prehliadky robiť všetko že to ((neni)) len tak že
zrazu si zmyslím a keď viem že isto ju mám tak idem
idem k doktorovi
A: uh-hm uh-hm
B: že dá sa na to prísť aj skôr

A: čo si z toho možno ty tak najviac odnášaš čo to tebe
hovorí aké posolstvo

A: uh-hm máš pocit že taká prevencia môže byť
efektívna

((pauza))
B: tak určite keď toB: no tak uhm táto reklama môžem to nazvať reklamou
A: no dajme tomu
B: alebo leták

A: že to môže tej rakovine zamedziť z tohto čo si teda
videl
B: áno môže to zamedziť keď sa na to príde včas hovorím
dá sa tomu aj predísť a zabrániť

A: uh-hm
B: uhm tak odnášam si z toho to že je to také spratné do
vrecka že sa to dá skladať a môže sa to ľahko rozniesť
medzi ľudí a ((pauza)) vedia si to všetci aj prečítať a tak
sa zamyslieť nad tým že netreba to podceňovať lebo neni
to len taká choroba ako soplík

A: uh-hm uhm máš pocit že tento materiál hovorí niečo o
tom ako k prevencií pristupuje väčšina ľudí alebo ľudia
akože okolo
B: asi nie alebo hentí dole tí ľudia majú napísané že choď
tam a daj si to skontrolovať a fakt akože treba to riešiť a
takže si myslím že tí sú takí kľúčoví v tomto letáku

A: uh-hm čo si si tak zapamätal najviac
B: najviac som si zapamätal žeA: ((prekrýva sa)) alebo čo ti tak utkvelo z toho najviac
B: že máme rôzne druhy rakoviny a rakovina sa nepýta
rakovina koná

A: uh-hm a hovorí to niečo o tom ako čo to hovorí o tom
ako sa správajúB: to že to neriešia a potom prídu za 5 12 a proste už ich
len pochovajú koniec ((nepočuť))
A: jasné takže akoby väčšina ľudí to podceňuje podľa
toho letáku

A: uh-hm máš pocit že po zhliadnutí tohto materiálu sa
zachováš nejak inak v súvislosti s prevenciou proti
rakovine

B: tak akože podľa tých čísel úmrtí čo môžeme vidieť
všetci to podcenili

B: tak to nie ja som mladý chalan ako viem že aj na mňa
to môže prísť ale to budem riešiť až neskôr

A: uh-hm a myslíte si teda a myslíš si na základe tohto
letáku že väčšina ľudí si myslí že prevencia je dôležitá

A: uh-hm a máš pocit že to nejako ovplyvnil aj tento
leták

B: práve že nikto si nemyslí že prevencia je
dôležitá preto vytvárajú takéto letáky preto idú z
Európskej Únie zase peniaze a takýto leták aby ľudia
tomu začali predchádzať lebo málokto si to prečíta a
málokto si z toho niečo zoberie

B: tento leták

A: a myslíte si že väčšina ľudí si myslí že by ste mali
chodiť na preventívne

B: krátke výstižné
A: uh-hm

B: nemyslím si toto je len taký leták čo nájdete
maximálne u doktora a keď čakáte v čakárni si to
prečítate kde už keď u toho doktora ste tak už je neskoro
pretože ste to mali zbadať skôr ten leták

B: akože nenaťahovali to málo textu a vystihli tú podstatu
toho čo chcú dosiahnuť touto kampaňou
A: uh-hm

A: uh-hm uh-hm je ešte niečo ďalšie čo k tejto kampane
chcete dodať
B: vždy sú tam nejaké tie logá zastrešené firmy ktoré to
celé na seba v podstate spádajú väčšinou vidíme že tie
firmy sa opakujú takže za tým niečo bude neviem nezdá
sa mi to moc trebalo by to preveriť

B: síce trošku také pritiahnuté za vlasy by som povedal
neviem či sa mám smiať či plakať z toho videa ale ako
podstatu vystihli
A: uh-hm čo si si tak najviac zapamätal
B: že kouření to je jak chodící výfuk

A: uh-hm je to všetko alebo chcete k tejto kampani dodať
niečo
B: chcel by som zistiť či tento ((nepočuť)) čo tu je na
začiatku či sa dal akože dobrovoľne odfotil alebo to len
tak niekde že že či má na to súhlas teda či oni majú
súhlas od neho

((smiech))
A: uh-hm uhm čo je také hlavné posolstvo pre teba z tejto
z tohto spotu
B: hlavné posolstvo akože tí ľudia čo kouří nebo fajčia že
by mali akože prestať si myslím

A: hej
A: a prečo
((pauza))
B: pretože kouření vás lepším neudělá
B: inač akože pekný leták graficky už dobre urobený
lepšie ako tí pred tým hovorím aj tá spratnosť do vrecka
A: uh-hm
B: neviem či si to ostatní ako tak všímali že toto sa dá aj
tak zrolovať ale ja ja som to postrehol dosť

A: uh-hm
B: a aj to poslední típnutí on to tam škrkol hento zahodil
a to už to už môžeme vidieť také ten prvý náznak toho že
chce prestať že to nedofajčil celé
A: uh-hm

A: hej ((pauza)) dobre je to všetko k tejto kampani alebo
chcete dodať ešte niečo ďalšie

B: zašliapol to koniec fajka zhasla ende šlus

B: ja už myslím že som povedal čo som mal

((smiech))

A: dobre teraz vlastne prejdeme na poslednú vlastne takú
ukážku kampane a tentokrát to bude taký krátky spot

A: uhm ((pauza)) máš pocit že to čo si videl nejako
zmenilo to ako sa zachováš v súvislosti s fajčením

((pauza))

((zvuk videa))

B: tak ak sa vám môžem priznať mám 18 rokov ako som
povedal nikdy som nefajčil ani sa fajčiť nechystám čiže
táto reklama pre mňa nemala žiaden význam ale si
myslím že nejaký tuhý fajčiar tiež to nemá pre neho
nejaký význam lebo to má len 30 sekúnd to mu do duše
nevstúpi to má len 30 sekúnd to len preklikne jak
reklamu a ide ďalej

A: ja vám tento spot prehrám vlastne na začiatku raz a
keby ste potrebovali tak pokojne znova

A: možno keby si niekedy v živote mal príležitosť fajčiť
ovplyvní to nejako to čo si teraz videl

B: ako na maturite hej
A: uh-hm

B: uhm viem že fajčenie je tvrdá závislosť a skúšajú to už
hociako a s fajčením sa nikdy nedá skončiť dá sa iba
stopnúť pre fajčiara

((zvuk videa))

A: uh-hm

A: chcete si ten spot pozrieť ešte raz

B: nikdy nedokáže on to len úsek nejaký dokážu vydržať
nefajčiť potom znova začnú fajčiť

A: sekundu ja to len nájdem
((pauza))

B: hej ale v lepšej kvalite ak by sa dalo a na full screen
A: uh-hm zmenilo toto nejako tvoj postoj ku fajčeniu
((zvuk videa))

B: uhm ani nie nechcel som fajčiť už ani nechcem po tej
reklame to sa nezmenilo

A: hej
B: táto reklama teraz odsudzuje od teraz ju odsudzujem

A: hovorí to podľa teba niečo o tom aký má postoj ku
fajčeniu väčšina ľudí

((smiech))

B: uhm tak môžeme vidieť za posledné roky že fajčenie
sa znižuje stále takže asi pre to niečo robia či už médiá a
nejaké organizácie a vidíme že aj v reštauráciách je už
zákaz fajčenia a pomaly sa to fajčenie stráca kedysi to
bolo také in by som povedal teraz už keď niekto fajčí ho
skôr odsudzujú ako je za šéfa

A: že že sa ti zdá taká nepravdivá hej

A: uh-hm a z tejto kampane podľa teba nejako vyplýva že
koľko ľudí fajčí alebo koľkým sa podarilo skončiť

B: moje poslední típnutí bude už asi len že fakt netreba
fajčiť pretože ste jak chodící výfuk ((smiech))

B: tak tu vidíme že podarilo sa jednému nevieme či sa
podarilo ale skončil to a inak nie

A: dobre ďakujem toto vlastne bola posledná kampaň
ktorú dnes budeme preberať uhm pred tým ako zastavím
nahrávanie a ukončíme tento rozhovor je niečo čo by si v
tomto momente ešte rád dodal

A: uh-hm ((pauza)) uhmm máš pocit z tohto tu pocit že
väčšina ľudí by chcela alebo väčšina ľudí považuje
nefajčenie za správne
B: uhm áno pretože nepatrí to k človeku ako takému je to
nejaký doplnok ktorý si myslím že nemajú ľudia robiť
A: uh-hm máš pocit že toto dáva uhm nejaký návod na to
ako prestať fajčiť
B: no tak tam je jedine návod ako zašliapol cigaretu a
návod tam neni proste tam je iba čisto reklama na tú ich
organizáciu poslední típnutí a myslím že možno keby sa
niekto zaregistroval do tej organizácie alebo prihlásil už
tam mu dajú konkrétne kroky ako skončiť nie v tejto
reklame

B: hej že jak tam môže športovec fajčiť
A: uhm dobre ešte niečo ďalšie čo by si chcel k tejto
reklame povedať

B: uhm fakt také ukážky že neviem kde na to kto prišiel
ale stáli za to
A: uh-hm ešte niečo ďalšie
B: bolo to fakt o tom zdraví dá sa povedať o záchrane
človeka aby sa zamyslel nad sebou samým každé boli
každá reklama bola inač podaná a som rád že som tieto
reklamy mohol vidieť
A: uh-hm dobre ďakujem aj ja som rada že ste si sa teda
podieľal na tomto výskume je ešte niečo ďalšie čo by si
chcel dodať
B: nie nie je

A: uh-hm a na čo môže táto reklama slúžiť
B: na propagáciu tej agentúry
A: uh-hm a máš pocit že ti môže táto reklama ukázať že
máš kontrolu že môžeš mať kontrolu nad tým či fajčíš

A: a súhlasíš s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie
B: tak dajme si ešte jednu otázku
A: ((smiech)) mám ju položiť ja

B: no to skôr nie pretože on síce to nedofajčil celé zahasil
to ale nevieme či si za tým keď to strihli nezafajčil znova
také na oko

B: áno
A: tak ktorá kampaň sa ti páčila najviac

A: uh-hm uh-hm dobre je ešte niečo ďalšie čo ťa na tejto
kampani oslovilo alebo páčilo nepáčilo
B: zase tam majú svoje firmy dosadené a je to len kto
komu dodá viac peňazí aby sa tam presadil
A: chceš ešte niečo ďalšie dodať k tomu čo si teraz videl

B: najviac sa mi páčilo to video pretože tam som nemusel
čítať a bolo to veľmi rýchle
A: uh-hm
B: a to si myslím že aj ostatní ľudia sú celkom pohodlní a
nebudú sa zaoberať nejakým dlhým textom

B: uhm kto to je pán Dubovícky
A: a najmenej
A: to je známa osobnosť v Čechách ((pauza)) on je
vlastne športovec a akoby taký model muž roku 2016

B: uhm najmenej tuším tá prvá tomu som absolútne
nerozumel

B: a ako môže športovec fajčiť
A: uh-hm
A: to je dobrá otázka ((smiech)) ale neviem
B: to by bolo asi všetko
B: a už tam máme to že oni si ho kúpili aby si zapálil a
hneď to zadusil pretože športovec nemôže fajčiť

A: ((prekrýva sa)) dobre ďakujem takže môžeme zastaviť
nahrávanie v tomto momente

B: môžem to zastaviť ja

Rozhovor 5: Respondentka N

A: no nech sa páči

A: takže ak stále súhlasíš ((smiech)) pardon ak stále
súhlasíš s tým aby bol tento rozhovor nahrávaný tak
prosím povedz áno

B: dovi

B: áno
A: výborne tak v tomto rozhovore by som chcela zistiť
niečo viac o tom ako na teba pôsobia vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a neskôr aj
audiovizuálne materiály k týmto kampaniam začneme
úvodom po ktorom budú nasledovať 4 také tematické
celky každá bude zameraná na jednotlivú kampaň a
napokon záver ešte by som rada povedala že počas
rozhovoru si ja občas budem robiť poznámky ale pokiaľ
budeš chcieť hovoriť aj keď si robím poznámky tak
môžeš uhm hovoriť kedykoľvek čokoľvek tento rozhovor
by mal byť úplne voľný takže môžeš hovoriť čokoľvek
chceš neexistujú správne a nesprávne odpovede a ak
náhodou sa budeš pri niektorej otázke cítiť nekomfortne
alebo nebudeš chcieť odpovedať tak nemusíš stačí
naznačiť uhm máš nejakú otázku pred tým ako začneme
B: nemám
A: dobre tak najskôr by som rada zistila niečo viac o tebe
uhm si z mesta alebo z vidieka
B: z mesta
A: a koľko máš rokov
B: 22
A: pracuješ alebo študuješ
B: študujem aj pracujem
A: a tvoje najvyššie dosiahnuté vzdelanie
B: stredoškolské s maturitou
A: dobre ďakujem teraz prejdeme už k jednotlivým
kampaniam ja ti vlastne teraz ukážem ten hlavný kľúčový
materiál k prvej kampani uhm ty si ho môžeš pozrieť ako
veľmi chceš je na tebe tak aby si sa cítila že si s ním
oboznámená môžeš si ho preštudovať a keď budeš mať
pocit že vieš o čo v ňom ide alebo že si si hoB: to bol akože leták he
A: hej hej hej alebo aj taký vizuál
B: vieš mi povedať z ktorého roku to bolo či to nie je
podstatné
A: uhmm nie je to podstatné ale myslím že to je rok 2012
B: aha
((pauza))
A: a teda keď ho budeš mať dostatočne prezretý tak
povedz a potom ti položím k nemu niekoľko otázok

((pauza))

A: a čo je podľa teba hlavným posolstvom tejto kampane

B: no

B: podľa mňa hlavným posolstvom je upozorniť na ten
problém že že je tu nejaký možno je to ((smiech)) že že
že môžeme sa s tým stretnúť v bežnom živote a asi že
nemáme dávať zanedbávať ako keby túto problematiku

A: uh-hm tak ja ti ho teraz na chvíľku zoberiem aby si mi
povedala že čo si si najviac z toho čo si teraz videla
zapamätala
B: takže tému som si zapamätala že to bolo na tému
infarktu a ako predísť uhm tomu aby sa aby aby sme
pomohli človeku ktorý môže dostať infarkt a nejaké boli
tam zaujímavosti o srdci ale to si už nepamätám tak
(podrobne) čo tam bolo no zaujímavosti, boli tam
informácie
by úplne vo mne vyvolalo nejaký pocit akože nie nie je to
ani moc rušivé ale nie je to ani zaujímavé pre mňa
absolútne asi by som sa nepozastavila

A: uh-huh a aký to na teba robí dojem aký máš z toho
taký pocit
B: uhmm ((pauza)) je to podľa mňa hrozne je to je to
veľmi nekvalitne spravené po prvé si myslím a nepôsobí
to na mňa ako keby žiadno zaujímavo že nevidím tam
niečo čo
B: ako keby že zasiahnuť priamo

A: čítala si všetok ten text

A: uh-hm uh-hm že či to je či to môže pomôcť tomu
človeku ktorý má infarkt keď niekto koná tak ako hovorí
ten leták

B: nie ((pauza)) mala som ((smiech))

B: asi nie myslím si že nie

A: nie nie to bolo že nechané na tebe vyslovene
((pauza)) uhm je niečo čo ťa na tom tak oslovilo
špeciálne nejaká časť alebo nejaké posolstvo alebo nejaká
niečo či ani veľmi nie

A: a vieš aj povedať nejak že prečo

B: nie vlastne

B: uhm lebo tu ani neni napísané že čo mám robiť
((smiech)) akože jediný ako keby apel je na to že musím
nejako konať že mám konať ale nehovorí mi že ako by
som mala konať čiže nemyslím si že by mi pomohol

A: nič ťa tam neoslovilo hej

A: uh-hm dobre

B: e e

B: asi by som si ho nerozložila pri sebe

A: a máš pocit že niečo čo si teraz videla uhm môže v
budúcnosti zmeniť to ako sa zachováš keby si videla
niekoho kto má infarkt

A: jo dobre myslíš si že si na toto ešte niekedy spomenieš

B: uhm ((pauza)) nemyslím si mám pocit že sú to
všeobecne známe veci

((smiech))

A: máš pocit že sa nejako zmenil tvoj osobný postoj k
tomu problému podania prvej pomoci
B: uhm nie
A: uh-hm uhm hovorí podľa teba tento vizuál niečo o tom
ako sa správa väčšina ľudí keď vidia že niekto má infarkt
B: uhm ako keby že uhm priamo hovorí o tej
problematike že možno to niekto prehliada tak myslíš

B: uhm asi hej ako zlý príklad

A: dobre ďakujem za odpovede je ešte niečo čo chceš k
tomuto povedať
B: uhm asi akože ((pauza)) že kto robil grafiku keby si
zistila ((smiech)) nie nie asi nie
A: už žiadne ďalšie dojmy a postrehy hej
B: akože vo všeobecnosti sa mi to nepáči nepríde mi to
absolútne ((pauza)) je to veľmi chaoticky spracované a
((pauza)) asi rok 2012 mali ukončiť ((nepočuť)) (túto
kampaň) nepáči sa mi to akože vyslovene sa mi to nepáči

A: hej že že či tam je podľa teba nejaká informácia o tom
ako koná väčšina ľudí keď vidia infarkt alebo tento
rozmer to nemá

A: uh-hm dobre ďakujem teraz prejdime ako keby že k
druhému vizuálu ktorý bude taký nazvime to že plagát

B: myslím že nemá

B: uh-hm

A: a zdá sa ti že vďaka tomu čo si videla by si vedela
poskytnúť pomoc lepšie

((pauza))

B: nie určite nie akože mám pocit že by som ako keby nenehovorí mi to postup že to tam chýba

B: ešte sa môžem spýtať že tie prvé plagáty oni boli
niekde ako keby že tie letáky boli vieš kde boli
rozmiestnené alebo také informácie nemáš

A: a máš pocit že že tá pomoc pri infarkte môže byť
efektívna že môže niekomu pomôcť

A: uhm bolo to ako keby že pre verejnosť distribuované
rôzne aj

B: že či to boli také tie nemocničné
A: nie len um um bolo to aj normálne pre širokú
verejnosť
B: uh-hm okej
((pauza))

A: uh-hm dobre teraz by som sa chcela spýtať že či je
niečo z toho čo čo ťa tak oslovilo viac než niečo iné
B: akože v pozitívnom zmysle
A: áno alebo aj v negatívnom jednoducho niečo čo ti tak
utkvelo viac ako celý ten čo na teba tak vystupuje z toho
vizuálu

A: a môžeš si to aj priblížiť a znova keď budeš mať pocit
že si si to tak že prezrela tak môžeš mi dať vedieť a znova
ti

B: uhmm

B: ((prekrýva sa)) ja sa bojím že si to dlho pozerám

B: uhm ((pousmiatie)) akože nejaká dominantná a
pozerám si tie lyžičky stále asi to ((smiech)) ale ale nič
také ((pauza)) iba to že možno to že mi to nedáva moc
zmysel ako keby že ((pauza)) človek musí mať akože
veľmi musí mať nejaké ako keby pochopenie pre to lebo
nevidím napríklad najskôr by som nepochopila najskôr čo
chce povedať tento obrázok tie stredné dva

A: položím nie nie vôbec úplne máš koľko času chceš
((dlhšia pauza))
A: nie máš čas to vôbec sa nestresuj to koľko chceš si
môžeš pozrieť ((pauza)) môžeš si to priblížiť dvoma
prstami

A: môžeš povedať že nič to je v poriadku

A: no

((dlhšia pauza))

B: čiže ((pauza))

B: (ktorý je toto) rok

A: hej tu je text

A: toto je myslím že rok 2014 ak sa nemýlim

B: hej ((pauza)) aha aha tak preto som si (to) mala
priblížiť

((pauza))
A: nie nie nie
B: ((nerozumieť))
B: to som si všimla ((pauza))
A: tak čo hovoríš na túto kampaň
B: toto bolo horšie akože o dosť mám pocit že tam bolo
to veľmi lacne spracované a skôr mám pocit že skôr že
apeluje to skôr na taký humor a nie na vyvolanie
nejakého povedomia
A: uh-hm čo si si tak najviac zapamätala
B: uhm že asi v Čechách majú trošku problém a
(výhradne pán Karel s tým že tam ((nepočuť)) solí)

A: to som si všimla až neskôr ale hej je tam text to len že
pre informáciu
B: a je re- počkaj
A: neviem ani že to je akože jedno teraz na tom nezáleží
len že máš pocit že nejak to niečo z toho čo si teraz videla
v tomto informačnom akože plagáte zmenilo ako budeš v
budúcnosti soliť
B: nie vôbec

A: hlas viac potom hovoriť iba že aby to
A: chceš aj nejak vysvetliť že prečo nie
B: aha prepáč
A: v pohode ((pauza)) uhm
B: nemám to zopakovať či hej
A: nie nie netreba a ako to celé na teba pôsobilo
B: no humorne vyslovene humorne
A: humorne

B: uhm nedáva mi to nejaký nový ako keby nedáva mi to
nejaký nový argument preto prečo by som mala zmeniakože nemám s tým ani problém ale nedáva mi to nejaký
nový argument že prečo by som to nemala prečo by som
mala zmeniť svoje stravovacie návyky lebo všetko sú to
tiež také všeobecne známe veci a mňa to skôr fakt
pobavilo hlavne názvy bufet u presolenej ((nepočuť))
((smiech))
A: a zmenilo to nejakým spôsobom tvoj vzťah ku soleniu
osobný postoj ku soleniu

B: uh-hm
B: ((prekrýva sa)) nie
A: uh-hm a pobavilo ťa to
A: to ako vnímaš solenie
B: akože asi to nemalo ma pobaviť ale mňa pobavilo to
spracovanie a vysvetlenie problematiky

B: akože momentáln- ne- nezmenilo tento vizuál
nezmenil môj postoj

A: uh-hm uh-hm uh-hm a máš pocit že to že tu že tento
vizuál hovorí o tom že ako solí väčšina ľudí alebo ako
solia ostatní ľudia

A: dobre tak máš pocit že si s tým tak akože oboznámená
B: asi hej ((prekrýva sa)) akože viem o čom to je

B: uhm mám pocit že je to je tam tá informácia že majú s
tým problém že akože že asi ((pauza)) ako keby že
vytvára to nejaký ako keby že otázku že či je fakt ten
problém a asi majú akože v Českej republike
A: ((prekrýva sa)) uh-hm uh-hm uhm máš pocit že
dokážeš ovplyvniť na základe tohto mieru solenia že
keby si chcela napríklad zmenšiť
B: nie ne nemyslím si že by akože uhm ((pauza)) nie
((pousmiatie)) nemyslím si že by mi to niečo dalo
A: uh-hm

A: že si si to prezrela hej hej uhm tak čo na to hovoríš
B: toto je podstatne akože keď si ho porovnám pôsobí na
mňa lepšie mám pocit že ((pauza)) môže byť ako keby
ako čítanie v čakárni môže byť zaujímavejší ako
predchádzajúce dva letáky ale uhmm možno tam bola
chyba takého toho že je tam príliš veľa toho textu
A: uh-hm
B: insighty ktoré sa dajú ako keby chceli poznamenať v
každej tej sekcií mohli byť oveľa stručnejšie a inak
spracované

B: akože je tam že doporuč- bola tam že doporučená
denní dávka ale som si to ani nezapamätala
pravdupovediac

A: uh-hm odrádza ťa tá zložka textu od toho aby si to
skúmala nejako hlbšie

A: dobre ešte niečo čo by si k tomuto chcela povedať

B: trošku asi trošku hej

B: uhm nie asi akože ((pauza)) iba že tak je proste že je to
zle spracované je to spracované horšie ako ten prvý ak to
môžem porovnať

A: uh-hm
B: akokeb- ak by som čakala u doktora že si to pozriem
celé lebo mám veľa času väčšinou

A: pokojne
A: no jasné
B: a vadí mi tam množstvo textu a taký lacný vtípek taký
že snažil sa to spojiť s nejakým apelom na problém a
apelom na vtip a bolo to nevydarené
A: uh-hm dobre

B: ale ak by som to mala doma čítať asi si to ((nepočuť))
lebo ak niekto začne apelovať na to že máme pre teba
odkaz čakám že ten odkaz bude krátky a výstižný hento
nie je

B: bolo to nekvalitne spracované

A: a čo si si tak najviac zapamätala z toho

A: dobre dobre je to všetko

B: uhm že vlastne je tam nejak ako hneď som si to v tej
prvej vete prečítala a to ma potešilo že vlastne v Českej
republike až 27 000 (ľudí) ročne umiera na rakovinu čo je
pre čo je veľmi vysoké číslo čiže udrelo mi to hlavy a
mohlo by to byť väčšie

B: uh-hm
A: dobre ďakujem tak teraz prejdeme vlastne k tretej čo
bude posledný taký že vizuál potom už bude iba taký
krátky spot nasledovať
B: uh-hm
A: toto je vyslovene letáková forma takej propagácie
pozostáva to z dvoch strán môžeš si prečítať koľko chceš
akože oboznámiť sa s tým pozrieť si to a keď budeš mať
pocit že si si to proste prezrela tak opäť mi daj vedieť a
položím ti k tomu že pár otázok

A: uh-hm
B: a všimla som si že myslím že použili v druhom vizuále
známe osobnosti myslím že sú to herci ak sa nemýlim
A: uh-hm
B: tak to som si všimla

((dlhšia pauza))

A: a čo je podľa teba také hlavné posolstvo tej kampane
alebo tohoto vizuálu čo chce povedať

B: nemusím si to nejako čítať či ((pousmiatie))

B: asi nezanedbávať

A: nie nie nie

A: ((prekrýva sa)) alebo čo povedal tebe tak

B: stačí si to pozrieť

B: aha že nezanedbať asi nejakú prevenciu že
navštevovať doktora a takéto veci že ju nezanedbať ako
keby jak sa to povie ((nepočuť)) preventívne prehliadky

A: hej
((pauza))
B: dobre ((nepočuť)) nejaké fakty

A: uh-huh a je niečo na tomto materiály čo ťa tak že viac
oslovilo

B: uhm ((pauza)) ono to pôsobí trošku modernejšie ako
keby možno to že máš pocit že taký ako keby je
spracovaný ako keby máš pocit že je spracovaný
kvalitnejšie ale možno keby som si to rozobrala tak asi
ani nie zaujalo ma že je čistejší o dosť čo čo ma dosť
potešilo

B: mám pocit že tento leták nezabráni tomu aby mali
ľudia ((pauza)) alebo ako to povedať počkaj už sa
zamotávam

A: uh-hm dobre uhm máš pocit že to čo si teraz videla
alebo čítala nejako zmenilo ako sa v budúcnosti zachováš
uhm v súvislosti s prevenciou pred rakovinou

B: nie počkaj

B: myslím že nie myslím že nezmenilo to nejaký môj že
mám pocit že som dosť oboznámená o tom ale možno
som sa zamyslela možno sa nad tým zamyslím ako keby
že vytvorilo to vo mne nejakú otázku ale

B: ((prekrýva sa)) ale nepamätám

B: ((pauza)) uhm obávam sa toho alebo myslím si to tak
že možno by ľudia nad tým rozmýšľali že aha asi je tu
nejaký problém je tu tá rakovina je to veľmi vysoké číslo
že možno by nad tým rozmýšľali ale možno v konečnom
dôsledku by ani k tomu doktorovi nešli z nejakého takého
že že nezostáva ten pocit že ako keby tam neni ten
emocionálny apel taký silný že aby som sa (objednala sa)
u toho doktora že

A: je to zamyslenie alebo tak

A: a ty vieš povedať za seba že prečo ty by si nešla

B: ako keby že že mož- možno skôr (vyhľadám) svojho
doktora ne- neviem možno neviem uhm nepamätám si
moc už tie postupy že čo by som mala robiť ale možno
budem mať povedomie toho chrobáka v hlave

B: uhm ((pauza)) neviem úplne neviem asi ma to odrádza
ako keby to čo všetko musím podstúpiť keby som šla k
doktorovi akože odrádza ma zdravotníctvo nemám v
neho veľkú dôveru

A: uh-hm uhm zmenilo to nejak postoj tvoj k prevencií
pred rakovinou tvoj osobný postoj ako to vnímaš

A: ale máš pocit že keby si už na tú kontrolu išla tak by
to mohlo byť akože dobrý nástroj prevencie alebo ani nie
z tohto letáku

A: uh-hm a aké

B: e e mám pocit že mám celkom dobrý postoj ((smiech))
nezmenilo to môj postoj asi
A: hovorí to podľa teba niečo o tom že ako k prevencií
pristupujú ostatní ľudia
B: uhm ((pauza)) asi hej lebo mám pocit že tá prvá veta
že že každý rok prichádza o život celkom veľa ľudí
skrýva vlastne tú informáciu že to ľudia podceňujú vo
všeobecnosti no je to trošku na zamyslenie
A: uh-hm dobre dobre ((pauza)) a a myslíš si že
prevencia tak ako ju prezentuje tento leták môže byť
efektívna
B: uhm
A: akože môže naozaj zabrániť rakovine
B: ale nezabráni rakovine podľa mňa môže iba ľudí ako
keby u mňa spravila toho chrobáka že možno by som nad
tým rozmýšľala že možno sa objednám u doktora tak
môže spraviť toto ale nemyslím si že zabráni rakovine

A: ja som možno položila tak nejasne tú otázku že
neviem mám ju ešte raz skúsiť naformulovať

A: kľudne dokonči myšlienku a potom sa spýtam

B: asi hej hm no asi ako sa bavíme o tých špecifických
foriem rakoviny
A: hej
B: ak sa bavíme o tých ženských problémoch tak asi áno
tam je to podľa mňa to sa dá rýchlo zistiť a aj to je podľa
mňa toto je veľmi dôležitá vec že aby tá preventívna
prehliadka (bola aj) aj v podstate to tam je ale nie je to
moc ako keby nie je to moc ako keby že na to že je to
leták tak to nie nie nevzbudzuje až takú pozornosť vo
mne
A: takže by si asi nešla nakoniec na tú kontrolu
B: no ((pauza)) ja chodím z vlastného presvedčenia čiže
tento leták by mi k tomu nepomohol že že by to urýchlilo
nejako ten proces alebo šla by som viackrát
A: hej hej hej
B: ale z vlastnej skúsenosti chodím čiže ja
A: jasné

A: uh-hm
B: neviem teraz úplne povedať
B: lebo od toho to nezáleží
A: dobre chceš ešte povedať niečo k tomuto
A: hej takže ťa to nepresvedčilo že tá že návšteva lekára
je ako keby dostatočným nástrojom

B: e e asi nie neviem

B: nie to o tom nehovorím uhm

A: dobre ak je to všetko

A: aha

B: všetko

A: tak ešte ti ukážem vlastne taký že posledný poslednú
kampaň čo bude taký kratučký spot pustím ti ju raz a
keby si potrebovala tak kľudne aj druhý ((pauza)) môžem

B: je veľký

B: hej

B: obsah aj forma ale tá forma je podľa mňa u videí
veľmi dôležitá aj výber hudby a takýchto vecí a to
((pauza)) hlavne tá hudba mi veľmi prekážala a bolo to
nekvalitné

((zvuk videa))
B: uhm toto bolo zverejnené na nejakej stránke
zdravotníc-

A: to je ten dôvod prečo si nič neodnášaš hej alebo obsah

A: hej hej dobre a ((pauza)) zmenilo to nejako to ako sa
zachováš v budúcnosti v súvislosti s fajčením

A: uhm to bola v podstate kampaň proti fajčeniu a
B: nie vôbec nie
B: ona išla v telke
A: uhm nie v telke to nešlo bola to taká web stránka kde
boli rôzne zostrihy ako keby a informácie o tom ako
prestať fajčiť a tak a toto bol vlastne jedn z tých
výstupov
B: aha
A: a chceš si to pozrieť ešte raz ((pauza)) tak ako to na
teba pôsobilo

A: a tvoj osobný postoj k fajčeniu sa nejak zmenil týmto
čo si počula alebo videla
B: nie uhm mám pocit že je stále rovnaký
A: uhm a máš pocit že to hovorilo niečo o tom že ako ako
veľa fajčia ako veľa sa snažia prestať fajčiť ostatní ľudia
hovorilo to niečo o ostatných

B: veľmi zle veľmi nedôveryhodne

B: ee nie nie nemalo to ako keby informáciu o tom že je
to ani dokonca to nemalo ani takú informáciu o tom že je
to problém skôr to vyzeralo že fajčenie je zábava

A: prečo nedôveryhodne

A: uh-hm uh-hm a prečo to tak vyzeralo

B: uhm ((pauza)) ((pousmiatie)) pretože to bolo akože aj
ako formát to bolo zle natočené si myslím bolo to akoby
z nejakého príspevku z nejakej neviem neviem céčkovej
nejakej reality show podľa mňa aj zlý výber človeka ten
človek na mňa hlavne ten človek na mňa nepôsobil
dôveryhodne a celé to bolo také umelé

B: možno prostredie v ktorom to natáčali že v podstate to
boli dvaja m- no bol to hlavne jeden mladý muž ktorý
vyzeral že je n- akože na nejakej (neviem) čo nejakej
párty ale nie to asi nebola párty to som zle vysvetlila no
vieš

A: uh-hm

A: ((prekrýva sa)) nie však to je o tom že že ako sa to
tebe javilo hej

B: nebolo to spravené ako keby reálne

B: ja neviem vybrať tie slová dobre ale

A: uh-hm uh-hm a je niečo čo si si zapamätala z toho

A: to je úplne v poriadku takto

B: ((smiech)) nič výrazné iba že

B: neviem nemal ne- najviac mi vadilo to že to nebolo
dôveryhodné hlavne ten človek mi neprišiel že ako keby
na tom človeku to nebolo vidno že to chce prestať

A: nič ti neutkvelo hej
B: iba že sa to volalo že poslední típnutí to si
pamätám ale ni- akože nič tam nebolo nejaká informácia
ktorá by vo mne rezonovala

A: uh-huh

A: a čo to povedalo tebe to čo si videla čo si z toho
možno tak že odnášaš

A: uh-huh že mu to tak neveríš hej

B: proste vyzeral umelo

B: nie neverím vyslovene mu to neverím
B: uhm ((smiech)) neviem ((nepočuť)) uhm neodneviem uhm čo si to odnášam
A: akože aj ak si nič neodnášaš je to v poriadku
B: neodnášam si nič
A: nič hej
B: uh-hm ďakujem že (som mala) aj túto možnosť
((smiech))
A: a je je problém tá forma ako si hovorila

A: dobre a máš pocit na základe toho čo si videla že
môžeš mať väčšiu kontrolu nad tým koľko fajčíš a či
fajčíš
B: e e vôbec to nevytvorilo vo mne žiadnu otázku takú že
alebo nejaký ((pauza)) uhm ako keby že žiadne
povedomie to vo mne neurobilo
A: uh-hm myslíš že si na toto niekedy ešte spomenieš
B: spomeniem si lebo sa na tom budem ešte možno
zabávať

((smiech))
A: dobre je ešte niečo ďalšie čo by si chcela k tomu spotu
povedať ako si ho vnímala alebo tak
B: as... hm hm hm asi nie len že je to smutné asi že je to
ako ako to ((pauza)) že v dnešnej dobe ešte niečo takéto
môže byť na internete že je to smutné a hlavne mi príde
smutné že že vo mne to vyvolávalo ako keby takú
zábavnú nejakú uhm ako to poveda't akože že viac to
malo tú zábavnú funkciu ako tú emocionálnu že mám si
uvedomiť že je nejaký problém
A: ale zábavnú v zmysle že ti to prišlo smiešne hej že
B: že mi to hej že áno že vyslovene som sa ako keby som
sa fokusovala na toho človeka na toho opáleného
solárkového muža a na to aká tam je výrazná hudba že
mu vlastne ani moc nerozumieť ako to vlastne že čo mi
chce tým povedať

je niečo čo by si ešte tak celkovo rada povedala nejaké
svoje pocity dojmy alebo čokoľvek iné tak môžeš teraz
hocičo ak nie tak môžeme zastaviť nahrávanie
B: ((prekrýva sa)) ((nerozumieť)) mám pochváliť
((smiech))
A: nie nie ešte sa spätne môžeme vrátiť k niektorým tým
kampaniam alebo tak nejak celkovo to zhrnúť ak by si
chcela
B: ((prekrýva sa)) asi nie ale teraz mi napadá že tá tretia
ako keby sa potláčala tými prvými dvoma že keď som
videla teraz túto ako keby som zabudla už o čom to bolo
že teraz som sa snažila retrospektívne si spomenúť na to
tie prvé dve mi dosť vyskočili a tá tretia už vôbec čiže asi
s tou čistotou to (mali) tak že som (aj) zabudla
A: uh-hm uh-hm uh-hm
B: teraz ma to napadlo

A: uh-hm ale že nemyslíš že zábavné v zmysle že
humorné
B: nie nie akože nemyslím si že to bolo humorné že že
áno že mi rozprával vtip alebo niečo také

A: dobre dobre dobre
B: a to je všetko
A: už nič hej

A: skôr také že teba to pobavilo že ako to je
B: e e
B: poba- ako pri druhom letáku to bol úplne rovnaký
pocit

A: tak súhlasíš s tým aby som v tomto momente zastavila
nahrávanie

A: uh-hm jasné dobre je to všetko
B: áno áno
B: asi hej
A: dobre ďakujem
A: dobre tak toto bola vlastne posledná kampaň o ktorej
budeme dneska hovoriť ďakujem za všetky odpovede ak

Rozhovor 6: Respondentka B
((dlhšia pauza))
A: dobre tak ak stále súhlasíš s tým, že tento rozhovor
bude nahrávaný, prosím povedz áno

B: je potřeba abychs to četla celý nebo jen tak si to projít
jakože

B: áno
A: ďakujem uhm v tomto rozhovore by som teda chcela
zistiť niečo viac o tom ako na teba pôsobia vybrané
zdravotnícke kampane respektíve vizuálne a
audiovizuálne materiály ku týmto kampaniam uhm
začneme takým krátkym úvodom po ňom budú
nasledovať uhm štyri celky ktoré budú zamerané každý
na nejakú kampaň a potom záver a ešte potom by som ťa
rada upozornila že si počas rozhovoru môžem písať
poznámky ale že aby ťa to nevyrušovalo keď budeš
chcieť čokoľvek kedykoľvek povedať tak môžeš aj počas
toho ako si píšem to je úplne jedno uhm naša konverzácia
by mala byť úplne voľná takže môžeš hovoriť úplne čo
chceš uhm neexistujú žiadne správne a nesprávne
odpovede a ak pri niektorej otázke sa náhodou budeš cítiť
nekomfortne alebo nebudeš chcieť odpovedať nemusíš
stačí mi povedať alebo naznačiť uhm máš teraz nejaké
otázky pred tým ako začneme so samotným výskumom?
B: nemám
A: dobre ďakujem tak uhm teraz na úvod iba by som rada
zistila niečo o tebe ako osobe uhm takže ti dám nejaké
také akože demografické otázky uhm si z mesta alebo z
vidieka

A: tak aby si ty mala pocit že si sa s tým oboznámila
môžeš nemusíš
B: ((prekrýva sa)) ano ano
A: je to na tebe asi že do takej miery ako by si to v
bežnom živote si prezrela
B: ano ano
((dlhšia pauza))
A: dobre tak povedz mi na úvod že aký si z toho mala
dojem
B: no přišlo mi to hrozně zmatený přišlo mi tam strašně
moc informací a nepřehledně že jako ((pauza)) asi to
mělo dobrou myšlenku asi to bylo tam všechno jako co je
potřebné ale hrozně nepřehledně formulované a hrozně
zbytečně dlouze podle mně že tam bylo moc textu
A: uh-hm a čo si si z toho tak najviac zapamätala
B: že nemá- nevím proč ale utkvělo mi v hlavě že
nemáme dopravovat uhm uhm člověka do nemocnice
sami ale že máme zavolat záchranku ((nerozumieť))

B: uhm odkud pocházím jakože původně nebo
A: áno áno
A: kde žiješ
B: kde žiju no tak

B: a že tam mají teda popsaný jenom jak vypadá uhm
infarkt byl to infarkt já si teďka úplně jsem se soustředila
na všechno ostatní uhm u žen ale ne u mužů

A: kde tráviš väčšinu času
A: aha
B: v Praze ve velkoměstě
A: uh-hm uh-hm a koľko máš rokov?

B: že to bylo jako jenom u té u té jedné skupiny což mi
teda přišlo dost zvláštní že tak jako

B: 32

A: uh-hm uh-hm

A: uh-hm a pracuješ alebo študuješ

B: no ((smiech))

B: studuju

A: dobre dobre a aké je podľa teba také že hlavné
posolstvo toho materiálu čo to chce povedať alebo čo to
povedalo tebe

A: uh-hm dobre uhm aké je tvoje vlastne najvyššie
dosiahnuté vzdelanie
B: uhm magisterské
A: uh-hm dobre ďakujem to je teda všetko o tebe a teraz
uhm ti vlastne ukážem vizuál k prvej informačnej
kampani uhm môžeš si ho úplne že pozrieť ako dlho
budeš chcieť uhm môžeš si ho proste prečítať má to
vlastne dve strany prescrollovať a keď budeš mať pocit
že si s ním tak akože dostatočne oboznámená že vieš o
čom je a že si si to pozrela tak mi ho môžeš dať a potom
sa k nemu niečo spýtam
((pauza))
A: potom to má dve strany iba keby že náhodou

B: jo uhm no to asi těž- dost těžko říct protože to bylo
fakt jako tam bylo fakt hodně informací bylo tam jako jak
to jak to probíhá jak jak poznat příznaky co dělat vlastně
a pak tam byli ještě nějaké jako zajímavé informace nebo
prostě informace o srdci
A: uh-hm
B: že to jako jako hodně rozpolcené ale s- prostě spíš jak
tomu člověku pomoci nejvíc jakože
A: uh-hm uh-hm uh-hm jasné uhm ((pauza)) dobre a máš
pocit že to nejako zmenilo tvoj osobný postoj k infarktu
to čo si si prečítala

B: myslím si že asi teda ne

prostě je zbytečný že že tam je tolik zbytečných
informací jak už jsem řekla

A: a vieš povedať aj prečo nie
A: uh-hm uh-hm a čítala si všetko
B: uh-hm protože to nebylo nebylo to podle mně napsaný
tak úderně abych ani jsem se prostě neměla jsem chuť ani
dočíst si ten text protože prostě to působilo jako masa
textu která prostě mě spíš odradila od toho abych fakt si
to pr- přečetla tak jsem to jen tak jako prošla očima a a
zjistila o čem to je takže prostě výrazně nevím jakože
nezanechalo to ve mně žádný jako silný silný dojem a a
teda asi spíš ne
A: a máš pocit že v budúcnosti keby si napríklad videla
infarkt tak sa zachováš nejako inak

B: nečí- nečetla
A: uh-hm dobre dobre ešte niečo či môžeme prejsť na
ďalšiu
B: asi všechno
A: dobre ďakujem tak teraz ti ukážem taký že plagát to
bude druhá kampaň znovu si ho môžeš pozrieť jak len
chceš a keď budeš mať pocit že vieš o čom to je tak

B: no myslím si že ne protože stejně první co tak bych
zavolala záchranku protože sama nevím pořádně co s tím
a ani pořádně nemůžu vědět protože to je dost odborný

B: uh-hm

A: jasné uhm máš z tej kampane dojem že hovorí niečo o
tom že ako ostatní poznajú infarkt alebo ako sa k tomu
stavajú ostatní ľudia hovorí táto kampaň niečo o
ostatných ľuďoch

B: dobře

B: uhm já mám pocit že ne teda že to je fakt spíš o tom
jakoby postiženým člověku
A: uh-hm
B: že že to že to vlastně vysvětluje jak ty příznaky právě
pro toho jedince a že tam byla napsaná nějaká únava to
(asi) externí člověk nepozná že to pozná jenom ten ten
ten komu se to děje
A: jasné jasné jasné a zdá sa vám zdá sa ti že vďaka tomu
čo si čítala by si vedela uhm poskytnúť tú pomoc
nejakým spôsobom lepšie že ti to nejak dalo nejakú
užitočnú informáciu

((dlhšia pauza))

A: hotovo tak aké sú dojmy z tohto
B: uhm no už jsem to přečetla celý takže tam je vlastně
míň textu a že mě to asi spíš i zaujalo nevím teda jako
čím primárně protože mi to tak jako přijde připadalo jako
jako bizárek trošku tou grafickou podobou ((pousmiatie))
ta ta ta psaný asi není tak špatná a je to jakoby vysvětlené
na názorných příkladech čož mi přijde hrozně fajn
A: uh-hm
B: ale graficky teda to je to je dost uhm špatný a hlavně
že to prostě neni neni přehledný a jak tam jsou ty dvě
tabulky s s vyjmenovanými jídly tak asi u toho ještě
((nerozumieť)) co to je za jídlo ale vůbec to nejde přečíst
takže to tak jako grafická stránka špatný obsahová asi to
není zas tak špatný

B: uhm asi bych fakt jakoby díky tomu bych se asi
utvrdila v tom že rovnou volám záchranku a ne nebudu
tam nic vymýšlet nebo počkám na pokyny jako z centrály
ze záchranky (kdyby něco)

A: uh-hm uh-hm čo si si tak zapamätala alebo najviac
odniesla

A: a tú záchranku si hovorila že to by si aj predtým volala
rovnako

A: z toho čo si videla

B: ano ano
A: takže v podstate nejak si sa nedozvedela nič také nové
B: asi se- razantně mi to nic nezměnilo
A: uh-hm uhm páčilo sa ti to nepáčilo
B: spíš ne uhm asi vizuálně to nebylo špatný ale mně tam
vadila ta masa textu že tam prostě bylo hodně textu a
nebylo to zas tak jako výrazně zajímavě udělaný
A: jasné jasné dobre je ešte niečo čo by si k tomu chcela
povedať ako si to vnímala
B: asi ne možná si myslím že možná to fakt se budu
opakovat ale to je zbytečně dlouhý že i to že to je na dvě
stránky které jsou samozřejmě hustě popsány tak že to

B: uhm

B: no že ty dva konkrétní příklady to byl ten Karel a
Pavel možná nevím nějak tak se jmenovali a a byli to
samozřejmě diametrální rozdíly a jeden teda samozřejmě
jedl nezdravě a ještě si to přisoloval a a ((smiech)) a ten
druhý samozřejmě jedl zdravě a vyváženě jak by jsme asi
měli jíst bychom měli jíst a pak ještě že že no že tam jsou
na levé straně ty lžičky uhm kolik bychom měli jíst
(jednu lžičku měli jíst) a je tam dvakrát až třikrát a jsou
tam jednom dvě lžičky ale to bude asi s tou první spojený
to mi vlastně na první pohled nedošlo takže to že jíme
prostě víc soli než bychom měli a tak ještě pak jsem si
tam vlastně četla kolik uhm jaké to má ty ty uhm rizika
zdravotní protože to jsem ani nevěděla to jsem se nikdy
jako moc neto ne- ne- neza- nezajímala jsem se o to zas
tolik
A: a zmenilo to nejak tvoj osobný postoj k soleniu že si
to nejak ja neviem prehodnotila

B: jo no ((pauza)) teď vlastně jsem se asi spíš zamyslela
nad tím jakože já zas tolik nesolím a že prostě prostě to je
asi pro dobro uhm věci že že to vlastně asi nebudu měnit
že
A: jasné a máš pocit že ti to dáva nejaký návod ako
môžeš soliť zdravo že ti to hovorí ako máš

kupovanou stravou nebo jako hotovými jídly někde tak
vlastně jak většinou je to tam psané nebo dá se třeba
zjistit ale samozřejmě ((nerozumieť)) to je víc jako uhm
víc energie vynaložené na zjištění této informace ale ale
jakmile se člověk vaří sám tak to hodně dokáže ovlivnit
protože
A: áno

B: aha no tak to asi úplně ne protože to tak jako říct že
jedna lžička soli jako je v pořádku ale tak spousty jídla už
tu sůl obsahuje takže se to těžko odhadne kolik ještě
můžu dosolovat
A: no jasné
B: takže spíš asi jako asi ne spíš se mi to dalo tak že asi to
jako vyvážený jídlo s hodně zeleninou a tak nějak prostě
uhm ne smažený a
A: a zmení sa potom tvoje solenie nejakým spôsobom
B: myslím si že ne protože jak jsem říkala tak já tolik
nesolím ani když vařím tak tolik nesolím uhm takže si
myslím že asi tolik ne
A: uh-hm a vieš si predstaviť že možno niekto kto by toto
videl by prehodnotil to solenie a solil inak príde ti to tak
či ani veľmi nie akože pýtam sa na to že či sa ti to zdá
presvedčivé
B: ano ano ano uhm asi záleží na typu člověka protože si
myslím že tohle je možná cílený na starší lidi ale ale to
těžko odhadnout a možná možná že jo a možná možná že
by to mohlo mít jakože je to tam dost názorně jakoby
vysvětlené jako co ano a co ne a a jaké to má rizika
A: hej máš pocit že to hovorí niečo o ostatných ľuďoch
ako väčšina ľudí solí alebo ako ľudia solia všeobecne
alebo ani veľmi nie
B: těžko říct myslím si že u toho nezdravého příkladu tam
bylo hodně pops- nebo mám z toho ten pocit co si
pamatuju že tam bylo jakoby dost fast food a jako
kupované jídlo což jakože samo o sobě je přesolené takže
spíš jakože ta informace že tohle to tenhle ten druh jídla
jako je už sám o sobě hodně slaný tak to si myslím že
možná jakoby to vypovídá o tom že lidi co jedí fast food
tak jakože mají s tím mají je pro ně větší riziko těhletěch
one- onemocnění nebo (můžu můžu) s tím mít problém
A: ale takže informáciu o tom že ako sa napríklad solí
akože celkovo alebo ako väčšina ľudí solí toto tam
nebolo podľa teba alebo bolo

B: ze základních surovin tam buď to dá odhadnout a nebo
vlastně to jsou většinou ((nerozumieť)) takže tam se dá
odhadnout kolik té soli spotřebujem
A: áno a keby si bola taký človek že solíš viac ako
hovoríš že nie si ale že keby si s týmto mala problém
konkrétne tak máš pocit že tento materiál ti dáva nejaký
návod že ako to solenie obmedziť vedela by si že ako
postupovať ak by si už teda chcela to robiť
B: tak to si myslím že mi nedává právě nebo to ukazuje
že to je špatně a že bych to měla omezit a z jakých
důvodů a ale
A: ale nejaké kroky tam
B: ne nevybavuju si
A: dobre dobre ďakujem je ešte niečo čo by si k tomuto
chcela povedať ako to na teba pôsobilo alebo neviem
nejaká taká také hodnotenie
B: já si myslím že asi fakt jenom kromě ty zmatený
grafiky teda ((smiech)) která jako fakt byla nesourodá tak
jako fakt no tak tak jako si myslím že asi asi asi ne no
A: a uhm odradila ťa nejakým spôsobom tá grafiky od
toho aby si brala ten obsah vážne alebo aby si si vôbec
venovala pozornosť tomu obsahu alebo to až tak veľmi
neovplyvnilo
B: já si myslím že může to ovlivnit protože to může
působit jako ne- neprofesionálně a jako nerelevantně
protože samozřejmě ta vizuální stránka je to co první
vidíme takže takže na první pohled asi to člověka jakože
nepůsobí to věrohodně
A: a na teba to pôsobilo vierohodne či ani nie
B: na mně ne ale jako asi mě to tou grafikou trochu
zaujalo že jsem si tam právě přečetla jaké tam jsou ty
informace
A: áno áno áno

B: já si myslím že to ne- tam bylo u těch lžiček co si tak
pamatuju že to že teda je doporučena jedna lžička jenže
lidi solí dvě až tři ((nerozumieť)) snědí za den

B: ale myslím si že kdybych to viděla jako někde v
běžným životě třeba tak bych to asi spíš si nečetla než
četla

A: ((prekrýva sa)) áno jasné

A: jasné a bolo by to aj kvôli tej grafike že by sa ti to
zdalo také že ((prekrýva sa)) zvláštne

B: takže vlastně dvakrát až třikrát víc než by měli
A: dobre dobre uhm myslíš si že môžeš mať kontrolu nad
tým koľko solíš dáva ti to nejaký pocit že

B: myslím si že jo protože to je prostě ten první dojem
který to udělá no
A: jasné dobre rozumiem ďakujem pekne

B: myslím si že do určité míry ano ale strašně záleží jak
se člověk stravuje protože jakmile si jakmile se stravuje

B: a myslím si že bych se možná ještě jako spíš se koukla
na ty lžičky nahoře protože ty jsou jako fakt velký si
vybavuju a prostě to tam je jakoby úplně explicitně daný
že tohle je špatný a tohle je správný
A: jasné
B: takže asi to bych si tak jakože nejvíc z toho odnesla si
myslím
A: dobre je to všetko alebo chceš k tomu ešte niečo
povedať
B: myslím si že všechno
A: dobre tak pôjdeme teraz na akože posledný vizuál
uhm potom bude ešte jedno také krátke videjko ale toto je
vlastne posledný taký akože na čítanie

A: že vieš to téma ale že nejaké špecifické veci
B: jo jo jo jo jo
A: uh-hm a vedela by si napríklad kam ísť sa o tom
dozvedieť viac keby ťa to niekedy v budúcnosti napadlo
že si videla tento leták
B: ((prekrýva sa)) jo jo jo myslím si že tam byla nějaká
webová stránka ((smiech)) ale ale teda nezapamatovala
jsem si ji
A: dobre dobre a dobre vlastne sme sa na pamäť spýtala
tak môžeš si keď tak pozrieť
B: uh-hm
A: a možno že máš pocit že sa zachováš teraz nejak tak
inak v súvislosti s prevenciou rakoviny

B: ((prekrýva sa)) jasný
B: uh-hm
A: uhm je to leták opäť taký zdravotnícky uhm má dve
strany opäť môžeš si ho tak pozrieť ako primerane ty
chceš a potom sa ťa spýtam že ako sa ti páčil
((dlhšia pauza))

A: dotklo sa ťa to nejako že by si možno šla na tú
prehliadku

A: tak videla si hej aj druhú stranu si pozrela nejak

B: no možná jako jo ale nevím jestli zrovna kvůli
tomuhle letáku protože mi přijde že jakoby toho je kolem
nás plno jakože každý

B: jo jo jo

A: áno

A: dobre dobre čo hovoríš na toto

B: nebo ne každý druhý ale hodně jakoby je tehletěch
informačních kampaní takže si myslím že přímo kvůli
tomuhle že by to úplně nějak změnilo můj postoj to si
myslím že asi úplně nebylo

B: tak to mi přijde asi to mi fakt přijde dobrý samozřejmě
je tam taky poměrně dost textu ale ale je to hrozně
přehledně udělaný že prostě člověk jakoby rychle
pochopí tu strukturu a takže si z takže si z toho vybere ty
informace co ho zajímají

A: takže asi nepôjdeš
B: asi asi ne

A: no jasné
B: nebo chce vědet takže to mi přijde jako dobře udělaný
uhm příjde mi taky super jakože tam jsou použity známí
osobnosti což taky jakože ((pauza)) ty lidi jako víc
zaujme mám pocit a a je to osobně udělaný takže to
jakoby ((pauza)) že že tam oslovujou své blízké což což
je fajn že to že to třeba tak jako taky ta oso- osoosobnější komunikace zaujme a ((pauza)) nevím co jěště

A: a vieš aj povedať že prečo chýbajú ti dôvody alebo sa
ti to nezdá dôležité alebo čokoľvek že čo je to také že ťa
to proste ti to nepríde
B: asi no prostě mi to nepřijde úplně jako relevantní
A: uh-hm takže to nebolo nejaké presvedčivé
B: asi úplně ne

A: dobre dobre to je dôležité akože taký ten prvý dojem a
podľa teba že čo bolo to také že hlavné čo teb- tebe to
povedalo osobne čo si si alebo že čo si si z toho tak vzala
vieš že čo si zapamätáš
B: uh-hm tak že tam byly ty tři tři různý jakoby typy
rakoviny a fakt se mi jako hodně líbilo jak to bylo
strukturovaný prostě uhm nějaké obecné informace a pak
jakoby jak si to sám jakoby nějak vyšetřit nebo jak prostě
sám tomu jako nějak nějaká prevence a pak prostě proč jít
na vyšetření a jak to jako třeba probíhá nebo to a proč je
to důležité jakože to mi to mi přišlo jako

A: uh-hm
B: spíš mi to přišlo jako informační než přesvědčivý
takový jsem z toho spíš měla dojem
A: uh-hm rozumiem rozumiem a zmenil sa nejak tvoj
osobný postoj ku prevencií rakoviny
B: tak asi asi mi to jako přidalo na dojmu že to je
důležité
A: uh-hm

A: dobre dobre a zapamätala si si aj nejakú konkrétnu
informáciu
B: uh-hm ((pauza)) to asi ne ((smiech)) asi ne

B: ale asi fakt jako ne do té do té míry abych si prostě
udělala ten jakoby krok a a objednala se třeba na to
vyšetření nebo tak

A: jasné a máš pocit že to vyšetrenie môže byť efektívne
že môže akože naozaj zamedziť uhm

B: jo jo věřím jim to jo

B: to si myslím že jo to si myslím že jo

A: hovorí to podľa teba ten materiál niečo o tom že ako
sa väčšina ľudí stavia ku prevencií pred rakovinou

A: hej

B: uh-huh

B: uh-hm

A: alebo ani veľmi táto informácia tam nie je

A: že je to dobrý spôsob

B: myslím si že to právě jako se snaží změnit ten přístup
který právě mám já že prostě to se děje ostatním já to
nemusím řešit takže prostě se snaží ukázat ty jako
argumenty jakoby nebo

B: uh-hm
A: a že ty napríklad sa cítiš že nepotrebuješ to vyšetrenie
alebo nie si ohrozená alebo vieš že

A: áno áno

B: myslím si že v tomdletom jakoby i já i hodně lidí má
takový ten pocit že prostě to se děje těm ostatním a ne
mně

B: že to vlastně není jakoby nic velkýho že prostě není
problém jako si dojít na to vyšetření že uhm že vlastně to
je úplně v pohodě

A: ((prekrýva sa)) uh-hm uh-hm uh-hm

A: áno

B: takže jako je to takové jako dobrý vědět jestliže
všichni to přečtem a a

B: a že to prostě uhm není nějak náročný takže ale

A: jasné rozumiem
B: a prostě ale ale ((pauza)) to to se týká jakoby nevím
můjho souseda nebo prostě takový to
A: áno áno máš pocit že niekto by na základe tohto
mohol si povedať že ide na prehliadku či proste to je
celkom nepresvedčivé
B: myslím si že možná možná jo možná jo nevím jestli já
jsem tak odolná nebo prostě ((smiech))

A: ale asi to nehovorí z toho vyplýva teda čo si hovorila
že nemyslíš si že niekde tam je že ako to robia ostatní
B: asi to ne to ne
A: dobre a máš pocit že ti to ukazuje ako keby keby si
chcela ísť na tú prehliadku že ti to dáva nejaký návod
alebo keby si chcela bojovať proti rakovine a chcela jej
predísť že ti to dáva nejaké konkrétne kroky ako ako nad
tým kvázi že prevziať kontrolu
B: jo no tak je tam určitě takový to je tam proč to
samovyšetření a jak to to

A: ((smiech)) rozumiem
A: uh-hm
B: možná ne ale ale nevím nevím a přijde mi mnohem
jakoby přesvědčivější nebo takové jakože efektivnější ta
druhá část toho jak tam jsou ty tři osobnosti že to je fakt
jakoby proč že to je fakt takové jako osobnější a to to mi
přijde jako dobrý že to ta první stránka je taková jako spíš
(nevím co to tam) ti sponzoři a je tam ten jako ta fotka
toho doktora
A: hej
B: která která jako úplně jako nevím to mi nepřijde zas
tak jako důležitý ale
A: áno
B: ale že to že ((pauza))
A: a podľa teba že poznáš tieto osobnosti mimochodom

B: a nějaká jako prevence
A: áno áno
B: tak to je už určitě jakoby jeden jeden krok a a a pak
tam je i popsaný to vyšetření tak nějak ale že by tam bylo
no jakože pak si to samozřejmě spoustu věcí si člověk
musí dohledat sám ale takhle ten úplně základní (věci) si
myslím že tam tam jsou tak nějak jako pokryté
A: a dozvedela si sa z toho niečo nové
B: uhm ((pauza)) asi jako asi jo protože asi třeba o
rakovině tlustého střeva toho tolik jako nevím protože si
to zas tak jako nezjišťuju ale tak jako
A: uh-hm jasné dobre ešte by som sa možno spýtala že či
si myslíš že si na toto niekedy spomenieš

B: ano ano ano jo
A: a pôsobí to na teba dôveryhodne akože to že to oni
hovoria že oni stoja

B: aha myslím si že ne protože fakt jako těch
informačních letáků a informací ohledně rakoviny je fakt
jako tolik a tenhle není ničím tak strašně jako výrazný
((nepočuť))

B: přijde mi to že
A: rozumiem
A: akože veríš im to
B: no že že si myslím že asi ne

B: asi ne

B: nebo že to je takové jako no dost zmatené jako mi to
přijde no že ale zase jakože to hlavní message jsem
pochopila z toho že prostě ten známý sportovec muž roku
něco takovýho chce sko- skončil kouřit tak prostě tím
chce motivovat další lidi

A: dobre tak ďakujem za túto časť a pôjdeme vlastne na
tú poslednú to bude taký krátky spotík a ja ho iba musím
nájsť ((smiech))

A: áno áno áno a dobre tak to je to aj to čo si si
zapamätala najviac alebo že čo ti tak z toho utkvelo je
nejaká taká vec čo ti z toho tak utkvelo

((pauza))

B: no jako já toho člověka teda neznám

A: tak ja ti ho vlastne prehrám teraz raz keby si
potrebovala môžme aj druhýkrát to mi povieš potom a
potom sa ťa znova spýtam nejaké veci naň

A: uh-hm

A: dobre dobre chceš k tomu ešte niečo povedať alebo
dodať

A: ((potichu)) počkať toto roz-

B: ne- ne- nebyl mi povědomý ani nijak takže jakoby to
mně asi nijak neoslovilo že takže pro mně to spíš takový
bylo jakože si někdo ja nevím slavnej přestal kouřit a
mělo by mě to motivovat abych přestala taky ale ja
nekouřím takže to takže asi zas tak mě to neovlivní ale

/zvuk videa/

A: hej

A: môžeš si ho pozrieť dať k sebe

B: ale ((smiech)) uhm uhm no mělo by to prostě lidi
motivovat

B: ((prekrýva sa)) uh-hm

/zvuk videa/
A: a prišlo ti to presvedčivé keby si bola ten kuřák
B: můžu ještě jednou když tak ať to to
A: no jasné

B: asi ani ne hlavně i to jako jak on si tam zapálil tak to
jakože jasně že si to potom típnul ale prostě už

/zvuk videa/

((smiech))

A: môžeš si to dať k sebe alebo hlasnejšie alebo

/zvuk videa/

B: no bylo to takové jako zvláštní dost jakože as- no asi
ne asi jakože kdyby to byl fakt někdo hodně známý a
někdo kdo jako hodně jakoby je vzorem pro lidi tak si
myslím že by to jakoby mělo mnohem větší efekt než
takhle jakoby někdo pseudo-slavnej ((smiech))

B: uh-hm

A: jasné

A: ešte raz či už ((nerozumieť))

B: kdo to

B: dobrý (už jsem to viděla) ((smiech))

A: a teda máš pocit že sa nejak zmenil tvoj osobný postoj
k fajčeniu

B: dobrý dobrý

A: čo na to hovoríš
B: ne určitě ne ((smiech))
B: uhm no přijde mi to hrozně jako vytržený z kontextu
že tam vždycky začnou v půl- no mám pocit že tam
začnou v půlce věty skončí v půlce věty i na začátku jako
jeden z prvních záběrů tam bylo ten ja nevím nějaký
měřák tak ja vůbec nevím co to jako bylo jestli ta hodnota
co naměřil byla jako dobrá špatná

A: ale to je asi spôsobené aj tým že ty nie si kuřačka že
B: přesně tak přesně tak no

((smiech))

A: no jasné a ako máš pocit že alebo hovorí to videjko
podľa teba niečo o tom že ako sa v súvislosti s so
zastavením fajčenia správa väčšina ľudí

B: extrémní vůbec nevím takže to bylo takový jako

B: uhm jakože lidi co

A: uh-hm

A: s ukončením fajčenia hej hej hej že či či to hovorí
proste o nejakých proste sociálnych normách

B: a jo on tam jakože asi odpovídá na nějakou otázku
takže to prostě nezačíná jako tu větu nijak uhm že uhm
říkal že to je nějakej jako první impulz ale jako čeho jako
jestli on je první impulz pro lidi
A: uh-hm

B: no možná jakoby tam tam někde ke konci bylo že to že
že že kouření neudělá lidi ja nevím co to bylo jako cool
nebo něco v tom smyslu úplně si nepamatuju přesně to
slovo takže prostě lidi si myslej že prostě kouření je cool
udělá ale tak si to právě snažily možná tím že to je ta
známá osobnost která by měla být v uvozovkách jakoby
cool

A: hej

A: dobre dobre uhm neviem uhm páčilo sa ti to

B: takže jakoby že ona přestane ale možná v tomdletom
kontextu úplně teda nevím no

B: asi ne protože to fakt bylo jako hodně zmatený (ještě
to) prostě fakt bylo možná já nevím jestli to byla součást
nějaký další reportáže nebo já nevím nějakého něčeho
nějak dalšího protože to fakt bylo takový jako hodně
vytržený uhm z kontextu vlastně ale i vlastně to jak to
bylo sestříhané tak prostě že každý ten záběr byl tak jako
úplně jiný že to vlastně jakoby nijak nenavazovalo tak to
bylo takový jako asi mě to úplně jako nějak nenepřesvědčilo nějako nijak jako uhm nevím

A: a prišlo ti to dôveryhodné
((pauza))
B: no nevím no
((smiech))

A: a myslíš si že si na to niekedy ešte spomenieš
B: jako asi nejvíc mi to jakože zkazilo tu důvěryhodnost
tím že on si tam fakt jako zapálil že to prostě jakoby bylo
jasně že tak když se snaží přestat tak ať si tam ani jako
nezapaluje

B: no možná ((pousmiatie)) nevím spíš jakože z- z
negativního způsobu pro tu pro tu pro tu reklamu nebo
pro ten pro ten spot

A: ((smiech))

A: áno

B: jasně že to pak jako típnul ale a prostě tak ať si jako
ani ani jako vůbec tam není jako ve spojitosti s tou
cigaretou nebo prostě to mi přišlo takové jako

B: protože spíš tak jakože přišlo mi to zas takové jako
bizár tak jakože možná spíš z tohodle toho pohledu si na
to vzpomenu než nějak jinak

A: a máš pocit že keby si fajčila tak ti toto dáva nejaké
dôvody prečo máš prestať

A: no jasné dobre je niečo ďalšie čo chceš k tomu
povedať alebo dodať niečo ťa napadá

B: ne to rozhodně ne protože protože možná jako kdyby
tam třeba na začátku vys- vysvětlili ten měřák nebo co to
tam jako co tam zkoumali tím ale tak no myslím si že
teda fakt ne že že to je asi kdybych taky znala toho
člověka a byl to pro mně jakoby někdo jakoby
důvěryhodný nebo prostě ((pauza)) nějakým způsobem
relevantní tak asi by to taky mělo jiný (apel) ale takhle asi
ne

((pauza))

A: ((prekrýva sa)) jasné a máš pocit že by ti to mohlo
keby si fajčila že by ti to dáva nejaký návod ako prestať
fajčiť

B: ((potichu)) asi ne

B: asi ne asi
A: dobre dobre to bola vlastne posledná kampaň ktorá ma
zaujímala ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede ak
je niečo čo by si ešte celkovo chcela povedať alebo vrátiť
sa k niečomu tak môžeš teraz

A: v prípade že nie tak uhm súhlasíš s tým aby sme teraz
zastavili nahrávanie

B: ne rozhodně ne
B: uh-hm určitě
A: uh-hm
A: dobre ďakujem veľmi pekne
B: to oni tam mluví jenom o tom jak on přestal kouřit a
nic jakoby o tom jakoby proč ((nerozumieť))

Príloha č. 6: Poznámky k výskumu.

Príloha č. 7: Finálny zoznam kódov.
○ bariéra

○ kritika vizuality

○ behaviorálna kontrola: absencia

○ logá: kritika

○ behaviorálna kontrola: absencia krokov

○ logá: priveľká časť

○ behaviorálna kontrola: nejasné kroky

○ ľudia to nebudú čítať

○ behaviorálna kontrola: potreba krokov

○ málo výstižné

○ behaviorálna kontrola: prítomnosť

○ menej textu

○ behaviorálna kontrola: utkveli kroky

○ mesto

○ behaviorálna kontrola: zložité pokyny

○ mimo reality

○ behaviorálna zmena nenastane (ostatní)

○ mohlo by byť stručnejšie

○ behaviorálna zmena nenastane

○ možná behaviorálna zmena

(respondent)

○ možná behaviorálna zmena (ostatní)

○ behaviorálna zmena: rozporuplné

○ náučné

tvrdenie

○ nečitateľnosť (vizualita)

○ bizardné

○ nedáva zmysel

○ celkový odpor

○ nedohľadával by informácie

○ chaotické

○ nedostatočné nasmerovanie na ďalšie

○ chýba kontext

informácie

○ chýbajúci kultúrny kontext

○ nedostatok dôvodov k zmene

○ čítal všetko

○ nedostatok informácií

○ dohľadával by informácie

○ nedôvera v zdravotníctvo

○ dojem že je problematika dôležitá

○ nedôveryhodná postava

○ dôležitý kontext

○ nedôveryhodné

○ dôveryhodná postava

○ nedôveryhodné (vizualita)

○ financovanie - dôležité

○ neestetickosť

○ forma predišla obsah

○ nejasnosť

○ hlavné posolstvo nezachytené

○ nekompletná informácia

○ hlavné posolstvo zachytené

○ neochota čítať všetko

○ humor

○ neoslovilo

○ jasnosť

○ nepáči sa

○ krátkosť

○ neporozumenie

○ kritika financovania

○ neprehľadnosť

○ kritika spracovania

○ nepresvedčivé

○ nepríťažlivá vizualita

○ osobná komunikácia

○ neprofesionálne

○ osobný postoj: absentujú dôsledky

○ nepútavá vizualita

(dôvody na zmenu)

○ nerelevantné

○ osobný postoj: bez zmeny

○ nesprávna interpretácia

○ osobný postoj: zmena

○ nesúrodá grafika

○ pobavenie

○ netýka sa ma to (objektívne)

○ pochvala

○ netýka sa ma to (subjektívne)

○ pochvala spracovania

○ neužitočnosť

○ pochvala vizuálu

○ nevadí množstvo textu

○ pochvala, ale neovplyvní

○ nevenoval by pozornosť

○ pocit efektivity krokov

○ nevhodnosť

○ pocit neefektivity krokov

○ nevydarený vtip

○ pôsobí dobre

○ nevýraznosť

○ potreba ďalších informácií

○ nevyvoláva pocity

○ potreba nasmerovania na ďalšie

○ nevzbudzuje pozornosť

informácie

○ nezapamätal si dôležitú informáciu

○ povedomie

○ nezapamätal si konkrétnu informáciu

○ povedomie už je

○ nezapamätal si kroky

○ povolanie asistentka

○ nezapamätateľnosť

○ povolanie podnikateľ

○ nezaujímavá vizualita

○ pracujúci študent

○ nezaujímavosť

○ predpoklad ďalších informácií inde

○ neznáma postava

○ prehľadnosť

○ nezodpovedaná otázka

○ prehliadnutá informácia

○ nezrozumiteľnosť

○ presvedčivé

○ nič si neodnáša

○ presýtenie

○ nové informácie

○ prianie lepšej komunikácie

○ ocenená názornosť

○ priemernosť

○ ocenené príklady

○ priveľa informácií

○ odborné

○ priveľa textu

○ odpor k vizualite

○ propagácia autora

○ odradzujúce

○ realistickosť

○ odradzujúce (grafika)

○ relevantné pre respondenta

○ odvracanie pozornosti

○ šírenie

○ sociálne normy: absencia

○ vhodný rozsah

○ sociálne normy: negatívne

○ vidieckosť

○ sociálne normy: prítomnosť

○ vidiek

○ sociálne normy: prítomnosť (nepriamo)

○ vizuál nebol zlý

○ spochybnenie

○ vizualita (dôležitá)

○ spomenie si (negatívne)

○ vizuálna čistota

○ spracovanie uberá na hodnote

○ všeobecný obsah

○ spratnosť

○ výrazná hudba

○ študent

○ výsmech

○ umelé

○ výstižnosť

○ utkvela dôležitá informácia pre

○ vzdelanie stredoškolské

behaviorálnu kontrolu

○ vzdelanie vysokoškolské

○ utkvela konkrétna informácia

○ vzdelanie základné

○ utkvela osobnosť

○ záujem o financovanie

○ utkvela téma

○ zaujímavá vizualita

○ utkveli dôvody pre behaviorálnu zmenu

○ zaujímavé

○ utkvelo viac elementov

○ žiaden dojem

○ utvrdenie

○ žiadna hodnota

○ užitočné informácie

○ zlá grafika zaujala

○ vek 18

○ zložitosť

○ vek 22

○ zlý dojem

○ vek 32

○ zmätočné

○ vek 49

○ známe informácie pre respondenta

○ vek 51

○ známe informácie všeobecne

Príloha č. 8: Konceptuálna mapa (vlastné spracovanie).

