
Otázka Odpověď Počet

Jste pravidelný divák TV?
Ano (Sledujete tv několikrát týdně) 86
Ne (Sledujete tv méně než 4x za měsíc) 2

Kolik času v průměru sledujete TVKolik času v průměru sledujete TV
Do 2 h denně 59
2-4 hodiny denně 25
4 a více hodin denně 2

Znáte pořady Reportéři ČT a Soukromá dramata?Znáte pořady Reportéři ČT a Soukromá dramata?
Ano oba 59
Ano Soukromá dramata 17
Ano Reportéry ČT 0
Ne Neznám 10

Který z uvedených pořadů alespoň občas sledujete?Který z uvedených pořadů alespoň občas sledujete?
Soukromá dramata 30
Reportéři ČT 20
Oba 8
Žádný 30

Proč daný pořad sledujete?
Lepší kauzy 50
Osobnost moderátora 10
Vysílací čas 10
Jiný důvod - dopište jaký 18
Nesleduji
Nesleduji
nesleduji
nesleduji
nesleduji ani jeden
nesleduji ani jeden
nesleduji ani jeden
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carpone
Typewritten Text

carpone
Typewritten Text
Příloha č. 1 Výzkumná sonda

carpone
Typewritten Text

carpone
Typewritten Text



Na kolik je pro Vás u tohoto typu pořadu důležitá osobnost moderátora?Na kolik je pro Vás u tohoto typu pořadu důležitá osobnost moderátora?
Velmi 28
Vůbec 20
Je to jen jeden z aspektů při výběru pořadu 40

Který typ reportéra je pro Vás u tohoto typu pořadu zajímavější?Který typ reportéra je pro Vás u tohoto typu pořadu zajímavější?
Mladý "akčnější" 50
Starší "zkušenější" 36

Kterého moderátora(redaktora) upřednostňujete?Kterého moderátora(redaktora) upřednostňujete?
Marek Wollner (Reportéři ČT) 30
Josef Klíma (Soukromá dramata) 20
Janek Kroupa (Soukromá dramata) 36

Kdyby jste v někdy v budoucnu 
v osobním životě řešili nějakou 
kauzu a mohli si vybrat 
reportéra který by ji s Vámi 
točil, koho by jste vybrali a 
proč?

Marek Wollner 24
Sympatický od pohledu
Josef Klíma 28
Je zkušený
zkušenost, je známý, vysílali by ho radši než jiné podle mězkušenost, je známý, vysílali by ho radši než jiné podle mězkušenost, je známý, vysílali by ho radši než jiné podle mě
je sympatický a seriózní
Janek Kroupa 32
Je mi sympatický
nejvýraznější osobnost
je sympatický
přijde mi, že se jen tak něco nenechá líbit

Jakou formu prezentace 
moderátora upřednostňujete?

Výpověď ve třetí osobě (Er formu) 48
Výpověď v první osobě (Ich formu) 36
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Wollner Klíma Kroupa
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Wollner Klíma Kroupa

43%
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Er forma Ich forma
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58%

Mladý Starší



Pokud volíte er formu (hledisko 
třetí osoby), které dáváte 
přednost?

Objektivní (nezaujatý) 72
Subjektivní (osobně zainteresovaný) 11

V případě vypravěče dáváte 
přednost rovině:

Objektivní (nezaujatý) 62
Subjektivní (osobně zainteresovaný) 21

V případě hlavní postavy dáváte 
přednost: rovině:

Objektivní (nezaujatý) 32
Subjektivní (osobně zainteresovaný) 50

Je nějaká kauza, kterou jste v posledním roce sledoval, případně jaká?Je nějaká kauza, kterou jste v posledním roce sledoval, případně jaká?
Ano 24
Problém s telefonním účtem nyní úspěšného podnikatele v pronajímaném bytě a dluhu 300 000 na poplatcíchProblém s telefonním účtem nyní úspěšného podnikatele v pronajímaném bytě a dluhu 300 000 na poplatcíchProblém s telefonním účtem nyní úspěšného podnikatele v pronajímaném bytě a dluhu 300 000 na poplatcíchProblém s telefonním účtem nyní úspěšného podnikatele v pronajímaném bytě a dluhu 300 000 na poplatcích
David Rath
Brandýské taxi
Všechny korupční kauzy
Brandýské taxi
Mnoho. Buštěhrad, DPP, Kaufland v Brandýse a mnoho dalších.Mnoho. Buštěhrad, DPP, Kaufland v Brandýse a mnoho dalších.Mnoho. Buštěhrad, DPP, Kaufland v Brandýse a mnoho dalších.
Rath,
Ne 60

Jaký vysílací čas považujete pro tento typ pořadu za ideální?Jaký vysílací čas považujete pro tento typ pořadu za ideální?
18:00-20:00 14
20:00-22:00 32
22:00-0:00 38
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Na jaké televizní stanice patří podle Vás investigativní žurnalistika?Na jaké televizní stanice patří podle Vás investigativní žurnalistika?
Soukromé 38
Veřejnoprávní 50

Jaké kauzy máte nejraději? A proč?Jaké kauzy máte nejraději? A proč?
Osobní příběhy 52
Může se to stát i nám.
pokud nejsou moc jako z bulváru
je to nejblíže mé každodennosti, může mi to poskytnout cenné radyje to nejblíže mé každodennosti, může mi to poskytnout cenné radyje to nejblíže mé každodennosti, může mi to poskytnout cenné radyje to nejblíže mé každodennosti, může mi to poskytnout cenné rady
mohou se stát každému z nás a kdyby s stali tak případně vědět jak to řešitmohou se stát každému z nás a kdyby s stali tak případně vědět jak to řešitmohou se stát každému z nás a kdyby s stali tak případně vědět jak to řešitmohou se stát každému z nás a kdyby s stali tak případně vědět jak to řešit
Politické kauzy 6
líbí se mi, když nenechají politiky dělat z nás pitomcelíbí se mi, když nenechají politiky dělat z nás pitomce
Hospodářská kriminalita 12
Velké téma u nás v republice
Odkrývání toho, na co policie kašle nebo nemá pravomoc.Odkrývání toho, na co policie kašle nebo nemá pravomoc.Odkrývání toho, na co policie kašle nebo nemá pravomoc.
je potřeba jich co nejvíce rozkrýt
Válečné zločiny 8
zajímám se o historii
Jiné 6

Myslíte si, že vedení televizí a novin ovlivňuje a cenzuruje tyto pořady?Myslíte si, že vedení televizí a novin ovlivňuje a cenzuruje tyto pořady?
Ano 72
Ne 12

Na které TV je podle Vás největší cenzura?Na které TV je podle Vás největší cenzura?
ČT 36
Nova 36
Prima 8

Jste zastáncem natáčení se skrytou kamerou?Jste zastáncem natáčení se skrytou kamerou?
Ano 58
Ne 26
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Myslíte si, že by měla být skrytá kamera používána častěji?Myslíte si, že by měla být skrytá kamera používána častěji?
Ano 40
Ne 18

Byl/a by jste pro, aby se záběry ze skryté kamery daly použít jako důkaz u soudu?Byl/a by jste pro, aby se záběry ze skryté kamery daly použít jako důkaz u soudu?Byl/a by jste pro, aby se záběry ze skryté kamery daly použít jako důkaz u soudu?
Ano 68
Ne 0

Jsem
Muž 40
Žena 48

Můj věk je
0-18 0
18-29 53
30-45 22
46-55 13
55-99 0
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