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Příloha 1 Přehled výsledků prvního průzkumu (provedeno týmem 

AskYou) 

Zdroj: interní dokumenty AskYou 

 

Příloha 1. 1: Uvítali byste možnost poznat nové lidi, kteří mají stejné záliby jako Vy? 

 

 

Příloha 1. 2: Jaké internetové aplikace používáte k organizaci akcí (událostí) s ostatními 

lidmi? 
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Příloha 1. 3: Na jaký typ akcí (událostí) tyto aplikace používáte? 

 

 

Příloha 1. 4: Jak často se účastníte akcí (událostí) organizovaných pomocí těchto aplikací? 

 

 

Příloha 1. 5: Existují nějaké aktivity (zábavné, sportovní, party…), kterým byste se rádi 

věnovali, ale nemáte s kým? 
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Příloha 1. 6: Šli byste zkusit některou z těchto aktivit s lidmi, které zatím neznáte? 

 

 

Příloha 1. 7: Představte si, že existuje internetová stránka, na které jsou lidé se stejnými 

zálibami jako vy. Kdykoliv chcete zažít nějakou zábavu s novými lidmi, stačí napsat, co 

chcete jít dělat, a tato stránka vás spojí s lidmi, kteří chtějí dělat to, co vy. Používali byste 

takovou stránku? 

 

 

Příloha 1. 8: Pohlaví 
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Příloha 1. 9: Věk 

 

 

Příloha 1. 10: Jste studentem vysoké školy? 
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Příloha 2 Kompletní přehled výsledků mého průzkumu 

 

Autor průzkumu: Veronika Podnecká 

Šetření: 21. 06. 2012 - 14. 07. 2012 

Počet respondentů: 110 

Počet otázek (max/průměr): 15 

Zobrazení otázek: po jedné otázce 

Průměrná doba vyplňování: 00.01:47 

 

Úvodní informace: 

Tento výzkum se týká POUZE vysokoškolských studentů Prahy, ostatní prosím, aby výzkum 

nevyplňovali, vedlo by to ke zkreslení výsledků! Velmi Vám děkuji 

 

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího formuláře, který se týká výzkumu k mé 

bakalářské práci na téma "Zavádění nového produktu na trh - návrh marketingové strategie 

pro sociální síť AskYou”. 

 

Vaše odpovědi mi velmi pomohou. Děkuji 

Veronika Podnecká 

 

Odpovědi: 

1. Znáte novou sociální síť AskYou? (110) 

Ne, AskYou mi nic neříká. 79 

Ano, AskYou znám. 12 

O AskYou jsem už slyšel/a, ale nejsem si 

přesně jistý/á, o co se jedná. 
19 

 

2. Víte, čím se sociální síť AskYou zabývá, čím se liší např. od Facebooku? (31) 

Ano, vím. 8 

Ne, nevím. 17 

Tak napůl. 6 

 

3. Pokud víte, čím se AskYou zabývá, můžete to popsat svými slovy? (7) 



- Je to síť založená na účasti na různých kulturních/sportovních akcích, sdílení akcí 

- Slouží k potkávání nových lidí hlavně po přistěhování se z jiného města kvůli studiu 

- snaží se podle mě docela neúspěšně o to, aby člověk mohl najít aktivity, na které chodí 

i jiný lidi 

- AskYou je sociální síť zaměřená na pořádání událostí a má lidem pomoci se seznámit 

a vyrazit ven od počítače. 

- Sociální služba pro zprostředkování kontaktu s lidmi za účelem různých zájmových 

aktivit. 

- Když člověk shání někoho na nějakou zábavu (většinou sport) ve svém okolí tak se 

mohu spojit pres tuto sociální síť. 

- služba poskytující informace o společných aktivitách zaměřená na vysokoškolské 

studenty 

 

4. Navštívil/a jste někdy webové stránky AskYou a pokud ano, jak často je 

navštěvujete? (31) 

Stránky jsem nikdy nenavštívil/a. 18 

Stránky navštěvuji zhruba jednou týdně. 1 

Stránky navštěvuji pouze občas. 4 

Stránky jsem navštívil/a jednou. 8 

 

5. Zúčastnil/a jste se někdy akce zveřejněné na webových stránkách AskYou, které 

organizoval někdo jiný než vy a pokud ano, znal/a jste daného člověka? (28) 

Ano, zúčastnil/a jsem se takové akce a 

dotyčného jsem znal/a. 
2 

Ano, zúčastnil/a jsem se takové akce, ale 

dotyčného jsem neznal/a. 
1 

Ne, žádné akce jsem se nezúčastnil/a. 25 

 

6. Pořádal/a jste někdy akci pomocí AskYou? (28) 

Ne a nemám to v plánu. 26 

Ano, pořádal/a. 2 

 

 

 



7. Jaký typ akce jste pomocí AskYou pořádal/a? (2) 

Soukromou akci (narozeninovou nebo jinou 

oslavu, výlet apod.) 
1 

Pracovní akci 1 

 

8. Víte o nějaké akci, kterou pořádalo přímo samotné AskYou a pokud ano, 

zúčastnili jste se jí? (28) 

Ne, o žádné takové akci nevím. 19 

Ano, o podobné akci vím, ale nezúčastnil/a 

jsem se jí. 
6 

Ano, o podobné akci vím a zúčastnil/a jsem 

se jí. 
3 

 
 

9. Pokud jste se nějaké akce zúčastnil/a, o jakou akci se jednalo? (2) 

- AskYou cosi na Staromáku, AskYou party. 

- Párty fakulty Mezinárodních vztahů VŠE 

 

10. Znáte (osobně) některého ze zakladatelů (členů) AskYou týmu? (28) 

Ne, žádného člena AskYou týmu neznám. 23 

Ano, znám jednoho člena AskYou týmu. 1 

Ano, znám více členů AskYou týmu. 3 

 

11. V jakém stádiu vysokoškolského studia se nacházíte? (110) 

bakalářské studium 71 

magisterské studium 34 

doktorandské studium 1 

ostatní 4 

 

12. Kterou studujete vysokou školu? (110) 

Univerzita Karlova (UK) 75 

České vysoké učení technické (ČVUT) 7 

Česká zemědělská univerzita (ČZU) 8 

Vysoká škola ekonomická (VŠE) 5 



Vysoká škola chemicko-technologická 

(VŠCHT) 
1 

Ostatní 14 

 

13. Pocházíte původem z Prahy, nebo jste se za studiem musel/a stěhovat? (110) 

Pocházím z Prahy. 65 

Musel/a jsem se přistěhovat odjinud. 39 

Ostatní 6 

 

14. Jaké je Vaše pohlaví? (110) 

Žena 75 

Muž 35 

 

15. Kolik Vám je let? (110) 

19 – 22 50 

23 – 27 54 

28 – 35 3 

36 a více 3 

 

 

 


