
 

Příloha 

Průzkum povědomí o službě Google Books mezi studenty českých vysokých škol – 

Veřejně dostupné profily vysokých škol a jejich součástí na sociální síti Facebook, 

na které byl umístěn odkaz na dotazník – listy I a II 

Průzkum povědomí o službě Google Books mezi studenty českých vysokých škol, 

všichni respondenti, grafy k segmentačním otázkám – listy III až VIII 

Otázka 1 – list III 

Otázka 2 – list IV 

Otázka 3 – list V 

Otázka 4 – list V 

Otázka 5 – list VI 

Otázka 6 – list VII 

Otázka 7 – list VIII 

Průzkum povědomí o službě Google Books mezi studenty českých vysokých škol, 

respondenti bez INSK, grafy k segmentačním otázkám – listy IX až XIV 

Otázka 1 – list IX 

Otázka 2 – list X 

Otázka 3 – list XI 

Otázka 4 – list XI 

Otázka 5 – list XII 

Otázka 6 – list XIII 

Otázka 7 – list XIV 

Průzkum povědomí o službě Google Books mezi studenty českých vysokých škol, 

respondenti INSK, grafy k segmentačním otázkám – listy XV až XVII 

Otázka 1 – list XV 

Otázka 2 – list XV 

Otázka 5 – list XVI 

Otázka 6 – list XVII 

Otázka 7 – list XVII 

Průzkum názorů na službu Google Books mezi velkými českými vydavateli – listy 

XVIII a XIX 

E-mail s první výzvou k účasti (10. března 2014) – list XVIII 

E-mail s druhou výzvou k účasti (31. března 2014) – list XIX



____ 

I 

 

Průzkum povědomí o službě Google Books 

mezi studenty českých vysokých škol  

Veřejně dostupné profily vysokých škol a jejich součástí na sociální síti Facebook, 

na které byl umístěn odkaz na dotazník: 

1. LF UK 

2. Lékařská fakulta UK 

Akademie výtvarných umění v Praze 

Archeologie v Hradci Králové 

Bankovní Institut Vysoká Škola 

Centrum informačních služeb VŠCHT Praha 

ČVUT Fakulta stavební 

ČVUT FEL 

ČZU 

Dopravní fakulta Jana Pernera – Univerzita Pardubice 

Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice 

Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové 

Fakulta lesnická a dřevařská – ČZU v Praze 

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta sociálních věd UK Praha 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra ekologie a životního prostředí – Univerzita Palackého v Olomouci 

Katedra sociální pedagogiky UHK 

KISK 

Lékařská fakulta v Plzni (Univerzita Karlova v Praze) 

Masarykova univerzita 

Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta 



____ 

II 

 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Mendelova univerzita v Brně 

Metropolitní univerzita Praha 

NAMU (Nakladatelství AMU v Praze) 

NEWTON College Brno 

Ostravská univerzita v Ostravě 

Pedagogická fakulta MU 

Pedagogická fakulta UK 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Policejní akademie České republiky v Praze 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity 

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Slezská univerzita v Opavě 

Sociální antropologie – Univerzita Pardubice 

Technická univerzita v Liberci 

UK FTVS 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

Univerzita Karlova v Praze 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Univerzita obrany 

Univerzita Palackého 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Ústav historických věd – Slezská univerzita v Opavě 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu 

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 

Vysoká škola obchodní v Praze 

Vysoké učení technické v Brně 

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební 



____ 

III 

 

Průzkum povědomí o  službě Google Books 

mezi studenty českých vysokých škol, 

všichni  respondenti,  grafy k segmentačním otázkám  

Otázka 1: 

 



____ 

IV 

 

Otázka 2: 

 



____ 

V 

 

Otázka 3: 

 

Otázka 4: 

 



____ 

VI 

 

Otázka 5: 

 



____ 

VII 

 

Otázka 6: 

 



____ 

VIII 

 

Otázka 7: 

 



____ 

IX 

 

Průzkum povědomí o službě Google Books 

mezi studenty českých vysokých škol,  

respondenti bez INSK,  grafy k segmentačním otázkám  

Otázka 1: 

 



____ 

X 

 

Otázka 2: 

 



____ 

XI 

 

Otázka 3: 

 

Otázka 4: 

 



____ 

XII 

 

Otázka 5: 

 



____ 

XIII 

 

Otázka 6: 

 



____ 

XIV 

 

Otázka 7: 

 



____ 

XV 

 

Průzkum povědomí o službě Google Books 

mezi studenty českých vysokých škol, 

respondenti INSK,  grafy k segmentačním otázkám  

Otázka 1: 

 

Otázka 2: 

 



____ 

XVI 

 

Otázka 5: 

 



____ 

XVII 

 

Otázka 6: 

 

Otázka 7: 
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XVIII 

 

Průzkum názorů na službu Google Books 

mezi velkými  českými vydavateli  

E-mail s první výzvou k účasti (10. března 2014): 

Příjemci: 

info@albatrosmedia.cz, knizni.klub@euromedia.cz, info@grada.cz, 

cupress@cuni.cz, shop@mobaknihy.cz, egmontcr@egmont.cz, 

hana.dzikova@upol.cz, padevet@academia.cz, mizerova@rect.muni.cz, 

info@bbart.cz, svojtka@svojtka.cz, fragment@fragment.cz, blazek@ro.vutbr.cz, 

mf@mf.cz, nespor@kna.cz, info@baronet.cz, naklad@portal.cz, argo@argo.cz, 

ivana.smolikova@ctn.cvut.cz, info@rebo.cz, hana.zdarska@vsb.cz, 

infoservis@czso.cz, horak@novaforma.cz, obchod@wkcr.cz, materna@slovart.cz, 

info@triton-books.cz 

Předmět: 

Google Books – akademický průzkum 

Text: 

k rukám: vydavatelská činnost, a to její vedení nebo oddělení pro internetový 

marketing vydávaných titulů 

Dobrý den, obracím se na vás jako na jednu ze společností, které – podle výroční 

zprávy Svazu českých knihkupců a nakladatelů – vydaly v roce 2012 více než 100 

titulů a patří k velkým českým vydavatelům. 

Ve své diplomové práci zkoumám službu Google Books a zájem o ni v České 

republice. Dovoluji si vás požádat o vyplnění krátkého průzkumu k tomuto tématu. 

Na závěr stručného dotazníku je možné zvolit, že odpovědi nebudou nikde uvedeny 

se jménem vaší společnosti (v opačném případě uvedeny budou, ale pouze v práci 

samotné, dotazník je neveřejný). 

Podobné akademické průzkumy jsou cestou, jak hodnotit vývoj praxe a celého 

odvětví. Vaše případná účast je proto velmi cenná. 

Vstupte prosím zde: 

http://google-books.vyplnto.cz/ 

Otázky je možné zodpovědět do 24. 03. 2014, 23:45. 



____ 

XIX 

 

Má diplomová práce „VYHLEDÁVÁNÍ KNIH GOOGLE – ANALÝZA SYSTÉMU A 

JEHO VYUŽITÍ V ČESKÉ REPUBLICE“ bude k dispozici po obhajobě na konci 

května tohoto roku. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na adrese: 

google.books@seznam.cz 

Děkuji, 

s pozdravem a přáním příjemného dne 

Bc. Pavel Frčka, FF UK 

E-mail s druhou výzvou k účasti (31. března 2014): 

Příjemci: 

info@albatrosmedia.cz, knizni.klub@euromedia.cz, shop@mobaknihy.cz, 

egmontcr@egmont.cz, padevet@academia.cz, mizerova@rect.muni.cz, 

info@bbart.cz, svojtka@svojtka.cz, mf@mf.cz, nespor@kna.cz, info@baronet.cz, 

naklad@portal.cz, argo@argo.cz, ivana.smolikova@ctn.cvut.cz, info@rebo.cz, 

hana.zdarska@vsb.cz, infoservis@czso.cz, horak@novaforma.cz, obchod@wkcr.cz, 

materna@slovart.cz, info@triton-books.cz 

Předmět: 

k rukám: marketing vydavatelské činnosti – Google Books 

Text: 

Dobrý den, 

dovoluji si Vám připomenout e-mail ze dne 10. 3. 2014. Průzkum byl prodloužen 

do pátku 4. dubna včetně. Prosím, zvažte ještě jednou účast, Vaše odpovědi by byly 

velmi cenné. Dotazník je stručný a krátký, nekomerční (akademický) a je v něm 

možné zvolit, že Vaše odpovědi budou anonymizovány. Vstupte zde: http://google-

books.vyplnto.cz/ 

Děkuji za Vaši vstřícnost. Další zprávy v dané věci již nebudou zasílány. 

S pozdravem a přáním příjemného dne 

Bc. Pavel Frčka, FF UK 

google.books@seznam.cz 


