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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas (text) 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Informovaný souhlas týkající se bakalářské práce s pracovním názvem: „Soukromí 

a sebeprezentace videoblogerů v České republice“. 

Žádám Vás o souhlas s poskytováním výzkumného materiálu pro výzkumný projekt 

ve formě audio nahrávky rozhovoru. 

Vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky je náležitá pozornost věnována etickým 

otázkám a zajištění bezpečí informantů. Důraz je kladen na: 

 Anonymitu informantů – v přepisech rozhovorů budou odstraněny 

(i potenciálně) identifikující údaje.

2) Mlčenlivost výzkumnice ve vztahu k osobním údajům o účastnících 

výzkumu (s tím, že s výzkumným materiálem budu pracovat výhradně já). 

3) Jako informant/informantka máte právo kdykoli odstoupit od výzkumné 

aktivity a na kteroukoliv otázku v průběhu rozhovoru můžete odmítnout 

odpovědět. 

Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí 

souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu. 

Bára Nejedlá       Podpis:……………………… 

Podle zákona 101/2000 sbírky o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

předpisů uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím 

výzkumného materiálu. 

V ……………………… dne ………………………  Podpis: ……………………… 
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Příloha č. 2: Email pro videoblogery (text) 

Ahoj _____, 

jmenuji se Bára Nejedlá a jsem studentka třetího ročníku bakalářského studia na Fakultě 

sociálních věd Univerzity Karlovy. Píši bakalářskou práci na téma Sebeprezentace 

a soukromí videoblogerů v ČR. Chtěla bych se zaměřit na to, zda existují nějaké 

společné techniky u videoblogerů při zobrazování nebo skrývání jejich soukromých 

informací na internetu. Jinými slovy mě zajímá, jak se snaží tito lidé své osobní 

informace zabezpečit nebo naopak na internetu zpřístupnit. 

Hledám několik lidí z videoblogerské komunity, kteří by byli ochotni mi poskytnout 

rozhovor, a to je i důvod, proč Tě oslovuji. Chtěla bych Tě požádat, zda bys jedním 

z nich mohl/a být právě Ty? 

Mohu Ti zaručit naprostou anonymitu a Tvé odpovědi neposkytnu žádné třetí straně. 

Pokud z časových či jiných důvodů nebudeš ochoten/na mi poskytnout osobní rozhovor, 

mohla bych Ti poslat otázky emailem a Ty bys mi na ně mohl/a ve Tvém volném čase 

odpovědět. Rozhovor by se samozřejmě uskutečnil podle Tvých časových možností, 

ale odpovědi bych potřebovala nejpozději do konce března 2017. 

Na oplátku Ti nabízím malé finanční ohodnocení, a to částku 500 Kč. Navíc 

po dokončení mé bakalářské práce Ti mohu poskytnout výsledky, ke kterým jsem 

během výzkumu dospěla. Ty Ti mohou přinést nové poznatky, které by Ti mohly 

v budoucnu pomoci. 

Pokud přesto nemáš o uskutečnění rozhovoru zájem, napadá Tě prosím někdo jiný 

z této oblasti, kdo by mohl být ochotný mi rozhovor poskytnout? 

Předem děkuji za jakoukoli odpověď a budu se těšit na možnou spolupráci. 

S pozdravem, 

Bára Nejedlá 
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Příloha č. 3: Scénář rozhovoru 

YOUTUBE 

1) Kdy a proč jsi začal/a točit videa na youtube? 

a) Co tě k tomu vedlo? Měl/a jsi nějaký vzor? Co na to říkalo Tvoje okolí 

(rodina, kamarádi apod.)? 

2) Proč si zvolil/a zrovna platformu youtube? Zkoušel/a jsi předtím něco 

podobného? Co to bylo? 

3) Jaká videa točíš? Čím se nejčastěji zabývají? 

4) Jak tradičně probíhá příprava tvého videa? Připravuješ si třeba scénář 

nebo scénu? Pokud ano, tak jak? 

a) Máš stanovenou nějakou hranici, co ve videu ještě říct/udělat můžeš 

a co už ne? Jakou? 

b) Posunula se ta hranice během doby Tvé tvorby na youtube nějakým 

směrem? Pokud ano, proč? 

5) Jak probíhá Tvůj běžný den? Jakou roli v něm hraje youtube? 

SEBEPREZENTACE 

6) Máš dojem, že na youtube vystupuješ stejně jako v kontaktu tváří v tvář? V čem 

je to podobné/rozdílné? 

7) Vnímáš nějaké proměny v tom, jak vystupuješ na youtube? Když srovnáš to, 

co jsi dělal/a dříve a teď, vidíš v tom nějaké rozdíly? 

8) Má tento Tvůj koníček (youtube) vliv na Tvůj osobní život? Jaký? 

a) Zastavují tě třeba lidé na ulici nebo poznávají tě na veřejnosti?  

b) Máš nějaké „hatery“? Jak se s nimi vyrovnáváš? Ovlivňují to, co na youtube 

děláš/jak přispíváš? A ovlivňují to, jak se chováš mimo youtube? 

c) Změnily se nějak vztahy s Tvými kamarády? 

FANOUŠCI 

9) Máš představu, kdo jsou Tvoji fanoušci? Setkáváš se s nimi i jinde, 

než na youtube? Jsou to lidé, které znáš jen přes internet nebo jsi 

je znal/a už předtím? 

a) Komunikuješ s nimi? Jak? 

b) Stal se někdo z Tvé fanouškovské základny Tvým přítelem v osobním 

životě? Je to vůbec možné? 
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10) Ovlivňují fanoušci, jak se chováš nebo jaký obsah produkuješ? Necháš se jimi 

ovlivnit? 

11) Myslíš, že máš Ty na své diváky vliv? V jakém smyslu? Snažíš se je nějak 

cíleně ovlivňovat? 

SOUKROMÍ 

12) Myslíš, že diváci od youtuberů odhalování soukromí vyžadují? 

A jak je to v Tvém případě? Vyžadují to po Tobě? 

13) Co je pro Tebe to soukromí? Kde má hranice? Vnímáš jinak soukromí 

na youtube a mimo něj? 

14) Došlo někdy v minulosti k tomu, že jsi uveřejnil/a něco, čeho si zpětně litoval/a? 

Co to bylo a proč? Ovlivnilo Tě to nějakým způsobem dál? Omezil/a ses 

v projevu ohledně té dané věci? 

a) A publikoval/a jsi někdy něco, kvůli čemu Ti i klesla popularita? 

15) Proč si myslíš, že jsou někteří videoblogeři „úspěšní“, proč je lidé sledují? 

a) Myslíš, že v tom může hrát roli odhalování soukromí? 

b) Co hraje/hrálo roli u Tebe? Pokud si nepřipadáš úspěšný/á, co si myslíš, 

že bys pro svůj úspěch musel/a udělat? 

16) Měl/a jsi někdy chuť přestat videa točit? Proč? 

 


