
 

ČÁST 1: SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

1. Máte profil(y) na sociálních sítích? 

a) Ano 

b) Ne 

2. Seřaďte následující sociální sítě podle toho, jak často (a zda vůbec) je používáte? (7 znamená 

nejčastěji používaná a následně ostatní ohodnoťte sestupně. Pokud některou nepoužíváte, 

dejte jí 0. Jediné číslo, které se může opakovat je 0.) 

a) Facebook  

b) Instagram 

c) Youtube 

d) Pinterest 

e) Twitter 

f) Snapchat 

g) Musical.ly 

3. V čem spatřujete výhody využívání sociálních sítí? (Možnost vybrat více odpovědí) 

a) Inspirace a motivace 

b) Učení se novým věcem 

c) Udržování kontaktu s přáteli 

d) Přehled o tom, co se (doma a ve světě) děje 

4. V čem spatřujete nevýhody využívání sociálních sítí? (Možnost vybrat více odpovědí) 

a) Výskyt kyberšikany 

b) Problémy se spánkem 

c) Méně osobní interakce 

d) Pohlcuje volný čas 

e) Sexting (posílání fotek a zpráv se sexuálním podtextem) 

f) Negativní pojetí vlastního vzhledu 

ČÁST 2: INFLUENCEŘI 

5. Říká vám něco pojem influencer? 

a) Ano ne 

b) Nejsem si jistá(ý) 

6. Koho považujete za influencery? (Možnost vybrat více odpovědí) 

a) Youtubery 

b) Bloggery 

c) Instagramery 

d) Celebrity 

e) Novináři 

f) Politici 

g) Značky 

h) Jiné (vypište) 

7. Pokud byste potřebovali od někoho poradit s osobním problémem, koho byste se zeptali jako 

prvního? 



a) Rodiče 

b) Kamarádi/partner(ka) 

c) Influenceři 

d) Internetový prohlížeč (např. Google, Seznam) 

e) Online komunita (komunita lidí na internetu, která má stejný názor/zájem) 

8. Pokud byste chtěli něco doporučit, např. co koupit, co vyzkoušet, atd., koho se nejraději 

ptáte? 

a) Rodiče 

b) Kamarádi/partner(ka) 

c) Influenceři 

d) Internetový vyhledávač (např. Google, Seznam) 

e) Online komunita 

ČÁST 3: INSTAGRAM 

9. Používáte Instagram? 

a) Ano 

b) Ne 

10. Jak dlouho máte založený účet na Instagramu? 

a) Méně jak půl roku 

b) 6 – 12 měsíců 

c) 1 – 2 roky 

d) 2 a více let 

11. Kolik času denně strávíte na Instagramu? 

a) Méně jak 30 minut 

b) 1 – 2 hodiny 

c) 3 a více hodin 

12. Kdy v průběhu dne jste na Instagramu nejčastěji? 

a) Ráno, když vstanu 

b) Přes den ve škole 

c) Odpoledne po škole 

d) Večer před spaním 

13. Proč používáte Instagram? (ohodnoťte na škále vůbec – právě proto) 

a) Umožnit ostatním vidět, co se v mém životě děje pomocí fotografií 

b) Dokumentovat můj každodenní život 

c) Dát vědět ostatním, co každý den dělám 

d) Vylepšit mé dovednosti ve fotografování 

e) Procvičit můj koníček fotografování 

f) Nechat ostatní nahlédnout na moji kreativní práci 

g) Komunikovat s kamarády a rodinou 

h) Sociálně s sblížit s ostatními 

i) Sdílet s ostatními jejich životní zájmy 

j) Sledovat detaily z života ostatních 

k) Pobavit se 

l) Trávit tím volný čas 

m)  Dát ostatním vědět můj osobní náhled na fotografií, kterou sdílí 



n) Poskytovat rady ohledně zveřejněných fotek 

14. Jaký má podle vás Instagram vliv (negativní vs. pozitivní) na situace uvedené níže? (-2 

znamená, že Instagram má na tuto situaci nejvíce negativní vliv. Naopak +2 znamená, že má 

nejpozitivnější vliv. 0 je neutrální). PŘÍKLAD: Na první situaci odpovím číslem +1, jelikož si 

myslím, že Instagram má pozitivní vliv na šíření těchto informací. Naopak třeba u spánku 

odpovím -2, což znamená, že má na něj Instagram negativní vliv. 

a) Povědomí a pochopení zdravotních zkušeností jiných lidí 

b) Přístup k profesionálním zdravotním informacím 

c) Úzkost (cítíš se starostlivě, nervózně a znepokojeně) 

a) Deprese (cítíš se nešťastný a méněcenný) 

b) Samota (cítíš se být úplně sám) 

c) Spánek (kvalita a množství) 

d) Potřebu sebevyjádření (vyjádření vašich myšlenek, nápadů a pocitů) 

e) Upevnění vlastní identity (možnost definovat, jaký opravdu jste) 

f) Pojetí vlastního těla (body image – jak se cítíte ohledně vlastního vzhledu) 

g) Emocionální podpora (pociťujete empatii a porozumění) 

h) Být součástí komunity (cítíš se být součástí komunity lidí se stejný názorem) 

i) Šikana (vyhrožování, napadání a nevhodné chování k vaší osobě) 

j) Strach ze zmeškání (FoMo – bojíte se, že pokud nebudete na sociálních sítích, zmeškáte 

něco důležitého) 

ČÁST 4: INSTAGRAMEŘI 

15. Sledujete nějaké instagramery? 

a) Ano 

b) Ne 

16. Jaké typy instagramerů sledujete? (možnost vybrat více odpovědí) 

a) Účty zaměřené na fitness/zdravý životní styl 

b) Účty zaměřené na módu 

c) Účty zaměřené na auta 

d) Účty zaměřené na kosmetiku/makeup 

e) Účty zaměřené na částečnou nahotu 

f) Účty zaměřené na cestování 

g) Účty zaměřené na technologie 

h) Účty zaměřené na hry 

i) Účty zaměřené na humor 

j) Účty zaměřené na „unpackinging“ (rozbalování produktů) 

k) Jiné 

17. Influencery na Instagramu sleduji, protože: 

a) Mě zajímá jejich osobní život 

b) Důvěřuji jejich doporučení více než samotným značkám 

c) Zajímá mě jejich doporučení (muzika, knihy, kosmetika), které zde sdílí 

d) Poskytují inspiraci, které mohu také dosáhnout 

e) Sdílí obsah na téma, které zajímá i mě 

f) Sdílí krásné fotografie 

g) Mám k nim emocionální vztah 



h) Se chci zúčastnit „giveaway“ soutěže 

i) Je sledují moji přátelé 

j) Jiné  

18. Vytváříte nějakou interakci s instagramerem? (Ohodnoťte na škále vůbec – často) 

a) Píšu jim sám/sama od sebe 

b) Okomentuji jejich fotografie 

c) Odpovídám na jejich instastories 

d) Dáme jejich fotografii „like“ 

19. V čem vás vaši nejoblíbenější influenceři inspirují? (Ohodnoťte na škále vůbec – určitě) 

a) Vyzkoušení nového produktu 

b) Nákup na eshopu, kde bych normálně nenakoupil/a 

c) Styl oblékání 

d) Vzdělání (rozhodování ohledně vysoké školy/oboru) 

e) Učení se novým jazykům 

f) Sport/být fit/zdravý životní styl 

g) Cestování  

h) Společenské názory (politika, životní prostředí apod.) 

i) Mít život jako mají oni 

j) Návštěva kina/divadla/výstavy 

20. Jak moc si myslíte, že vás instagrameři ovlivňují? 

a) Velmi mě ovlivňují 

b) Částečně mě ovlivňují 

c) Téměř vůbec mě neovlivňují 

d) V žádném případě mě neovlivňují 

21. Co pro vás instagramer znamená? 

a) Beru ho jako svůj vzor 

b) Beru ho jako úplně normální člověka, jako jsem já 

c) Je to celebrita stejně, jako jsou herci, zpěváci apod. 

d) Beru ho jako svého kamaráda 

ČÁST 5: DODATEČNÉ OTÁZKY 

22. Jakého jste pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena  

23. Kolik je vám let? 

a) 15 

b) 16 

c) 17 

d) 18 

24. Jaký přibližný příjem mají vaši rodiče (dohromady)? 

a) Nevím 

b) Do 50.000 Kč/měsíc 

c) 50.000 – 100.000 Kč/měsíc 

d) Více jak 100.000 Kč/měsíc 


