Příloha
Seznam otázek polostrukturovaného hloubkového rozhovoru.
Představení respondenta
•

Věk, místo bydliště, rodinný stav

•

Bydlíš sám nebo s někým?

•

Která zařízení používáš na denní bázi?

•

Vlastníš televizi s přístupem k lineárnímu vysílání?

•

Vlastníš telefon s připojením na internet?

Okruh I - role televize v domácnosti
•

Vlastníš televizi?

•

Pokud ano, jak dlouho ji máš a kdy si plánuješ pořídit další?

•

Kolik peněz jsi za ni ochotný dát?

•

Proč vlastníš televizor?

•

Pokud nemáš televizi, co tě k tomuto rozhodnutí vedlo?

•

Používáš televizor ke sledování lineárního obsahu?

•

Máš přehled o tom, co běží v televizi, co je v televizním programu?

•

Jak často sleduješ lineární obsah v televizi? (Pokud nemáš televizi, sleduješ obsah z
televizního programu někde jinde? Kde?)

•

Co tě k tomu motivuje?

•

Sleduješ v rámci vysílání konkrétní pořad, na který si počkáš?

•

Kolik času trávíš u lineárního vysílání?

•

Jak často sleduješ lineární vysílání?

•

Využíváš i jiné funkce televizoru? (Smart TV, HbbTV, payTV…)

•

Hraje televize nějakou další roli ve vaší domácnosti? (vycházející z výše zmíněných
funkcí)

•

Podle čeho se rozhodujete, který program naladíte nebo na co se v televizi budete
dívat?

•

Budeš chtít i ve svém dalším bytě/domě televizor? Proč?

•

Používáš ke sledování lineárního vysílání jiné zařízení?

•

Sledují televizi vaše děti? Jakým způsobem?

•

Máte nějaká speciální pravidla pro používání televize?

•

Máte nějakou konkrétní představu, jakou bude hrát televize roli ve vašem životě, až
budete mít děti?

Okruh II - divácké návyky
•

Platíš si některou ze služeb typu Netflix, VoYo, HBO Go apod.?

•

Platíš si tuto službu sám nebo ji sdílíš s někým?

•

Proč ses rozhodl si tuto službu pořídit?

•

Pokud ji nemáš, proč ne?

•

Na jakém zařízení obsah z této platformy sleduješ?

•

Stahuješ si filmy a seriály? Jak?

•

Řídí se tvůj režim sledování televizního obsahu nějakým řádem?

•

Na jakém zařízení stažené filmy a seriály sleduješ?

•

Jak často sleduješ filmy? Máš pro to konkrétní den nebo čas?

•

Zhlédneš vždy celý film naráz nebo ho kouskuješ po částech?

•

Jak často sleduješ seriály? Máš pro to konkrétní den a čas?

•

Sleduješ více dílů seriálu najednou nebo je dávkuješ postupně?

•

Díváš se na seriál s někým nebo sám?

•

Kdo u vás doma vybírá filmy, které budete sledovat?

•

Máš pro sledování filmů, seriálů, pořadů nějaký rituál?

•

Kde nejčastěji sleduješ pořady a seriály?

•

Děláš u toho ještě něco jiného?

•

Pozastavuješ si film a seriál, abys mohl udělat nějakou jinou činnost?

•

Jaká je pro tebe ideální délka pořadu / dílu seriálu?

•

Na kterých platformách sleduješ pořady?

•

Sleduješ živé vysílání?

•

Kolik času denně strávíš na Youtube, popřípadě na Twitchi, Insta Stories…?

•

Kde tyto sociální sítě sleduješ? Při jaké činnosti?

•

Sleduješ profily seriálů, pořadů, herců, moderátorů i na sociálních sítích?

•

Reaguješ na jejich příspěvky? Sdílíš je?

•

Kde získáváš inspiraci na zajímavý obsah?

•

Bavíš se s lidmi o tom, co sleduješ?

•

Je pro tebe důležité vidět pořady a seriály, o kterých se zrovna mluví?

•

Začal jsi někdy sledovat nějaký seriál nebo film jen proto, že se o něm bavili lidé
okolo tebe?

Okruh III - proměna diváckých návyků během života
•

Měli jste v dětství doma jeden televizor nebo jste jich měli vícero?

•

Pokud jich bylo více, v jakých místech domácnosti televizory byly a jakou měly roli?

•

Jak často jste sledovali televizi?

•

Byl u vás doma někdo, kdo by měl nadvládu nad ovladačem?

•

Pamatuješ si dodnes některý z pořadů, na který jsi vždy čekal, až bude v televizi?

•

Měli jste pro sledování televizního obsahu nějaký rituál?

•

Používali jste nějaká zařízení pro odložení sledování obsahu? (VHS, DVD apod.)?

•

Platili jste si placený obsah? (Kabel, satelit apod.)

•

Sledoval jsi televizi s kamarády?

•

Bavili jste se ve škole o tom, co běží v televizi?

•

Jak dlouho jste vlastnili jeden televizor, než jste si pořídili nový?

