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Příloha č. 8: Příklad příspěvku na blogu SizeID (obrázek) 

 

 

Příloha č. 9: Otázky položené respondentům v dotazníku (seznam) 

 

Demografické údaje 

 

1. Pohlaví 

Muž /žena / jiné 

2. Věk 

15-20 /21-28 /29-39 /40-54 /55 a více 

3. Vzdělání 

ZŠ /SŠ bez maturity /SŠ s maturitou /VŠ 

4. Vesnice /malé město (cca do 100 000 obyvatel) /velké město (cca nad 100 000 

obyvatel) 

5. Kam byste na stupnici od 1 do 5 umístili váš zájem o módu/oblékání? 

1 = žádný  5 = velký 

6. Jak často nakupujete oblečení online v porovnání s nákupem v kamenném 

obchodě? 

1 = pouze v kamenném obchodě 5 = pouze online 

7. Problém s výběrem velikosti 

1 = nikdy nemám  5 = mne zcela odrazuje od nakupování online 
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8. Na kolik vás obtěžuje vracení zboží objednaného online (např. z důvodu 

špatné velikosti)? 

1 = s tímto problémem se nesetkávám 5 = tento problém často řeším 

a od nákupů online mě odrazuje 

9. Jak často využíváte pro vyzvednutí zboží Zásilkovnu? 

1 = nikdy   5 = využívám výhradně Zásilkovnu 

10. Určitá služba na internetu řeší problém výběru velikosti, je však potřeba uvést 

své tělesné míry. Do jaké míry považujete tento údaj za příliš osobní (údaj 

není nikde zveřejněn pro třetí strany)? 

1 = nepovažuji to za příliš osobní  5 = službu bych kvůli tomu nevyužil 

11. Služba poskytuje návod, jak si míry správně změřit. Nakolik je možné, že 

byste úmyslně své míry upravili, aby působily lépe? 

1 = v žádném případě  5 = míry bych určitě upravil 

12. Jak vnímáte, pokud vám e-shop před uskutečněním objednávky sám nabízí 

další produkty (např. jako hodící se k produktu, který objednáváte, nebo 

objednané zákazníky, kteří si také koupili váš produkt)? 

1 = velmi mě to obtěžuje 5 = někdy si na základě doporučení koupím 

další produkt 

13. Zmíněná služba doporučení velikosti funguje také přímo na některých e-

shopech. Jak byste vnímali, kdyby vám e-shop po přihlášení rovnou nabízel 

produkty ve vaší velikosti? 

1 = velmi negativně   5 = takovou funkci bych ocenil 

14. V případě, že by e-shop po přihlášení umožňoval vyplnění dalších preferencí 

ohledně zboží (např. barva, značka, oblíbená kolekce, materiál, …) a na 

základě těchto údajů vám rovnou nabízel doporučené produkty pro vás, 

považovali byste to za: 

1 = velmi obtěžující, další údaje bych nevyplnil 5 = skvělou funkci, 

která by mi usnadnila nákup 

15. V případě slevových akcí nabídka obvykle neobsahuje všechny velikosti. To 

často zjistíte až po rozkliknutí produktu. Pokud by se vám v sekci slev rovnou 

nabídly jen produkty, které vám budou sedět, považovali byste to za: 

1 = obtěžující, narušující soukromí   5 = skvělou funkci, která by 

mi usnadnila nákup 
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16. Jak vnímáte e-maily s nabídkami e-shopů, na nichž jste v minulosti 

nakupovali (newslettery, slevové akce apod.)? 

1 = obtěžující, tyto e-maily neotevírám 5 = ocením, jsem-li takto 

kontaktován a často nabídku rozkliknu nebo i využiji 

17. Jak byste tyto e-maily vnímali, pokud by byly více customizované (např. 

rovnou nabídka vaší velikosti z nové kolekce)? 

1 = obtěžující a narušující soukromí  5 = ocenil bych to a nabídku využil 

18. Jaký je váš celkový vztah k poskytování údajů o vašich nákupních 

preferencích? 

1 = jakékoli poskytování údajů považuji za narušení soukromí 

5 = nemám problém poskytnout data a využívám benefitů, které mi to 

přináší 

19. Obáváte se obecně možnosti zneužití osobních údajů, které poskytujete na 

internetu? 

1 = ano, snažím se vůbec žádné údaje neposkytovat 5 = ne, této hrozby se 

neobávám 

 

 

 

 

 

 

 


