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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Česká verze dotazníku  

 

Milí respondenti,  

děkuji za ochotu věnovat čas tomuto krátkému dotazníku, jehož vyplnění zabere zhruba  

5 minut. Jmenuji se David Paták a jsem studentem oboru Mediální studia na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy, kde aktuálně píši diplomovou práci na téma "Role médií 

při šíření japonské kultury". Tento výzkum je zcela anonymní, takže se nemusíte bát 

upřímných odpovědí. Získané informace budou použity výhradně pro účely této diplomové 

práce. 

 

1. Zajímáš se o japonskou kulturu? 

a. ANO 

b. NE 

2. Jak dlouho se o japonskou kulturu zajímáš? 

a. Méně než rok 

b. 1 rok 

c. 2 roky 

d. 3 roky 

e. 4 roky 

f. 5 let 

g. 6–10 let  

h. Přes 10 let 

3. Co tě přivedlo k zájmu o japonskou kulturu?  

a. Otevřená otázka 

4. Jak trávíš čas s japonskou kulturou? Můžeš zvolit více možností a/nebo připsat 

vlastní. 

a. Anime 

b. Manga 

c. Japonské videohry (např. od společnosti Nintendo apod.) 

d. Japonská hudební tvorba (např. J-pop, J-rock apod.) 

e. Japonské hrané filmy a seriály 

f. Japonská literatura  
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g. Jiná… 

5. Kolik hodin týdně zhruba strávíš aktivitami spojenými s japonskou kulturou 

(sledování anime, čtení mangy, hraní videoher, poslouchání japonské hudby apod.)?  

a. 1–7 hodin týdně 

b. 8–14 hodin týdně 

c. 15–21 hodin týdně 

d. 22–28 hodin týdně 

e. 29–35 hodin týdně 

f. 36–42 hodin týdně 

g. 43–49 hodin týdně 

h. 50 a více hodin týdně 

6. Účastníš se setkání fanoušků ("conů") spojených s japonskou kulturou jako jsou 

např. Animefest, Advík či AkiCon?  

a. ANO  

b. NE 

7. Pokud ano, kolika conů se ročně zúčastníš?  

a. 0–1 (Neúčastním se každý rok.) 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

f. 5 

g. Více než 5 

8. Patříš k nějakým fanouškovským skupinám spojeným s japonskou mediální tvorbou 

(anime, manga, herní či hudební průmysl apod.)? 

a. ANO  

b. NE 

9. Pokud ano, k jakým fanouškovským skupinám patříš? 

a. Otevřená otázka 

10. Převlékáš se do kostýmů postav, tedy děláš tzv. cosplay? 

a. ANO  

b. NE 

11. Byl/a jsi někdy v Japonsku? 
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a. ANO  

b. NE 

12.  Kolikrát jsi Japonsko navštívil/a? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. Jiná… 

13. Plánuješ se někdy do Japonska vypravit?  

a. ANO  

b. NE 

14. Učíš se nebo ses někdy učil/a japonsky? 

a. ANO 

b. NE  

15. Máš rád/a japonskou kuchyni?  

a. ANO  

b. NE 

c. NEVÍM  

16. Necháváš se nějak inspirovat japonskou módou? Pokud ano, jak? 

a. Otevřená otázka 

17. Pohlaví 

a. Muž  

b. Žena 

c. Nepřeji si specifikovat  

d. Jiná… 

18. Kolik je ti let?  

a. Méně než 15 let  

b. 15–19 let  

c. 20–25 let  

d. 26–30 let  

e. 31–40 let  

f. 41 let a více  
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19. Jaké je tvé nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. Základní  

b. Středoškolské  

c. Vysokoškolské (bakalář)  

d. Vysokoškolské (magistr) 

e. Vysokoškolské (doktorát a výše) 

20. Národnost 

a. Česká 

b. Slovenská  

c. Jiná… 

21. Chtěl/a bys doplnit nějakou informaci, pro kterou nebyl v dotazníku prostor?  

a. Otevřená otázka 

To je vše! Děkuji za vyplnění dotazníku. Pokud bys měl/a jakékoliv připomínky nebo pokud 

by tě cokoliv zajímalo, neváhej se na mě obrátit na e-mailu david.patak21@centrum.cz  
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Příloha č. 2: Anglická verze dotazníku 
 

Dear respondents,  

Thank you for your willingness to participate in this short survey. It should take about  

5 minutes of your time. My name is David Paták, and I am a student of Media 

Communication at the Faculty of Social Sciences at Charles University in Prague where I’m 

currently writing a diploma thesis on “The role of media in the diffusion of Japanese culture”. 

This questionnaire is completely anonymous, so feel free to answer honestly. All information 

gained from this questionnaire will be used only for the aforementioned diploma thesis.  

 

1. Are you interested in Japanese culture? 

a. YES 

b. NO 

2. How long have you been interested in Japanese culture? 

a. Less than a year  

b. 1 year  

c. 2 years  

d. 3 years  

e. 4 years  

f. 5 years  

g. 6–10 years  

h. More than 10 years  

3. What first made you interested in Japanese culture? 

a. Open question  

4. How do you engage with Japanese culture? You can choose more than just one 

option and/or add your own. 

a. Anime 

b. Manga 

c. Japanese videogames (e.g., those made by Nintendo, etc.) 

d. Japanese music (e.g., J-pop, J-rock, etc.) 

e. Japanese movies and TV series 

f. Japanese literature 

g. Other 
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5. Approximately how many hours a week do you dedicate to activities related to 

Japanese culture (watching anime, reading manga, playing videogames, listening to 

Japanese music, etc.)? 

a. 1–7 hours per week  

b. 8–14 hours per week 

c. 15–21 hours per week 

d. 22–28 hours per week 

e. 29–35 hours per week 

f. 36–42 hours per week 

g. 43–49 hours per week 

h. 50 hours per week or more 

6. Have you ever participated in Japanese fan conventions?  

a. YES 

b. NO 

7. If yes, how many fan conventions do you attend each year?  

a. 0-1 (I do attend, but not every year.) 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

e. 4 

f. 5 

g. More than 5 

8. Do you belong to any fan communities related to Japanese media (anime, manga, 

game industry, movie industry, etc.)? 

a. YES 

b. NO 

9. If yes, to which fan communities do you belong?  

a. Open question  

10. Do you do cosplay (wear costumes of specific fictional characters)? 

a. YES  

b. NO  

11. How many times have you been to Japan?  

a. 1 
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b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. More than 5 

12. Have you ever studied Japanese language (including self-study)? 

a. YES 

b. NO 

13. Do you like Japanese cuisine? 

a. YES 

b. NO 

c. DON’T KNOW 

14. Are you interested in Japanese fashion? If yes, please give details: 

a. Open question  

15. Gender 

a. Male 

b. Female 

c. Prefer not to specify  

d. Other  

16. Age 

a. Under 15 

b. 15–19 years  

c. 20–25 years  

d. 26–30 years  

e. 31–40 years  

f. Over 41 years  

17. What is the highest level of education you have achieved?  

a. Primary school 

b. Secondary school/High school 

c. Two-year degree (Associate’s degree) 

d. Bachelor’s degree 

e. Master’s degree 

f. Postgraduate degree 
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18. Nationality  

a. Open question  

19. Is there anything else you would like to share which was not asked in this 

questionnaire? 

a. Open question  

That’s all! Thank you for completing this questionnaire. Should you have any questions or 

comments, feel free to contact me at david.patak21@gmail.com 
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