
Na základě doporučení komise přítomné u obhajoby magisterské diplomové práce Nové technologie 

a strategie při hledání partnera, která proběhla 17. září 2014, připojuji k práci následující doplnění a 

upřesnění. 

6.1. Zdroj informovanosti o speed datingu: str. 38 – str. 40 

Zdroj informovanosti o speeddatingu uvedlo 98 % dotazovaných respondentů. 2 % respondentů na 

tuto otázku neodpověděla. Mezi nejčastěji uváděné zdroje informovanosti o speed datingu patří 

internet a kamarádi/známí (dohromady tvoří 96 %). Zbylé zdroje informovanosti o speed 

datingu(časopis, seriál, živá pouliční reklama, doporučení psychoterapeuta) tvoří dohromady pouze 4 

% a z metodologických důvodů byly z analýzy vyloučeny. V další analýze podle demografických 

proměnných, jako je pohlaví, věk, rodinný stav a vzdělání, pokračuji již pouze s nejčastějšími zdroji 

informovanosti, tedy internet a kamarádi/známí. 

V grafech jsou zahrnutí i respondenti, kteří uvedli zdroj informovanosti o speed datingu, ale neuvedli 

některou ze svých demografických charakteristik. Procenta jsou odvozena z celkového počtu 

respondentů, nejen z těch, kteří uvedli demografické charakteristiky. 

6.2. Důvody účasti na speed datingu: str. 42 –str. 45 

Důvody o účasti na speed datingu uvedlo 98 % respondentů. 2 % respondentů na tuto otázku 

neodpověděla. V následující analýze jsem pokračovala pouze s nejčastěji uváděnými zdroji, tedy že 

hledají vážný vztah, touží poznat nové lidi a zvědavost, které dohromady tvoří 97 % odpovědí (pouhé 

1 % uvedlo jiné důvody). 

V grafech jsou zahrnutí i respondenti, kteří uvedli důvod účasti na speed datingu, ale neuvedli 

některou ze svých demografických charakteristik. Procenta jsou odvozena z celkového počtu 

respondentů, nejen z těch, kteří uvedli demografické charakteristiky. 

6.3. Výhoda speed datingu: str. 47 – str. 50 

Na otázku zjišťující největší výhodu speed datingu odpovědělo pouze 79 % respondentů. 21 % 

respondentů neodpovědělo.  V další analýze podle demografických proměnných jsem pokračovala 

pouze s nejčastěji uváděnými výhodami, tedy: osobní kontakt, úspora času a bezpečnost, které 

dohromady tvoří 74 %.  

V grafech jsou zahrnutí i respondenti, kteří uvedli výhodu speed datingu, ale neuvedli některou ze 

svých demografických charakteristik. Procenta jsou odvozena z celkového počtu respondentů, nejen 

z těch, kteří uvedli demografické charakteristiky. 

6.5. Oblíbenost on-line seznamovacích portálů v České republice: str. 59 – str. 61 

Nejprve jsem zjišťovala, kolik respondentů má se seznamováním na on-line seznamovacích portálech 

zkušenost. 69 % respondentů odpovědělo, že má s on-line seznamovacími portály zkušenost, 27 % 

zkušenost nemělo. 4 % respondentů neodpověděla. V analýze podle demografických proměnných 

jsem pokračovala již pouze s těmi respondenty, kteří mají se speed datingem zkušenost. 

 

 


