Příloha 1 – Znění dotazníku Motivace k vedení osobního blogu

Motivace k vedení osobního blogu
Hezký den,
děkuji za Vaši ochotu pomoct mi zmapovat, jaké motivy vedou české blogery a blogerky k
tvorbě osobního blogu. Tento výzkum je součástí mé diplomové práce na Katedře psychologie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá mě, jak se motivace blogovat proměňuje od
mladé dospělosti až po blogující seniory a jak se odráží v celkovém uchopení blogu. Ráda se s
Vámi později podělím o výsledky, pokud jste na ně zvědaví jako já.
Dotazník je dobrovolný, anonymní a informace v něm uvedené budou využity pouze k účelům
této práce. Od výzkumu můžete kdykoli odstoupit a své odpovědi stáhnout.
Než začnete dotazník vyplňovat, zkontrolujte, prosím, že splňujete následující podmínky účasti:


Dovršili jste 18 let.



Píšete osobní blog a jste jeho jediným autorem.



Blog je dostupný veřejně, není uzavřený jen pro určitou skupinu čtenářů.



Blog je (v den odeslání dotazníku) starý alespoň 3 měsíce.



Poslední příspěvek (v den odeslání dotazníku) na Vašem blogu není starší než 14 dnů.



Píšete blog převážně v českém jazyce.

Dotazník má tři části a jeho vyplnění Vám zabere zhruba 15 minut.
V případě dotazů se, prosím, obracejte na můj e-mail: stepankova.pet@gmail.com
Děkuji za Váš čas! Vážím si ho a vynasnažím se, aby padl na úrodnou půdu.
Petra Štěpánková

1

Zhodnocení důvodů, proč si vedete blog
Níže naleznete seznam možných důvodů, proč si lidé vedou osobní blog. Ohodnoťte prosím
každé tvrzení podle toho, jak daný důvod platí ve Vaší tvorbě.
Píšete-li aktuálně více osobních blogů, vyberte si prosím pouze jeden z nich, který bude
předmětem celého dotazníku.
„Píšu blog…“
Škála
Zcela neplatí

Převážně
neplatí

Částečně
neplatí

Částečně
platí

Převážně
platí

Zcela platí

#

Položka

1

…protože je to místo, kde mohu ukázat, kdo jsem.

2

…když nemám nic důležitějšího na práci.

3

…protože se chci vracet k momentům, které si jinak nemusím pamatovat.

4

…protože je to součást mé kariéry.

5

…protože díky němu objevuji nové zajímavé oblasti, do kterých mohu pronikat.

6

…protože podněcuje mou kreativitu v každodenním životě.

7

…abych ostatní v něčem vzdělal/a nebo je na něco upozornil/a.

8

…protože díky němu nacházím zajímavosti v tématech, která mě oslovují.

9

…protože je to cesta, jak být v kontaktu s rodinou a přáteli.

10

…abych se zabavil/a v rutině běžného dne.

11

…abych šířil/a svoje názory a přesvědčení.

12

…abych sdílel/a informace a podněty, které mě zaujaly.

13

…protože na něm mohu projevit svou tvůrčí stránku.

14

…protože se na něm můžu vypsat z toho, co mě rozčiluje nebo trápí.

15

…protože se při jeho tvorbě učím novým věcem (technologie, média, design…).

16

…abych mohl/a sledovat, jak jsem se vyvíjel/a (v názorech, dovednostech…) v průběhu času.

17

…protože si na něm srovnám myšlenky a mám pak čistší hlavu.

18

…abych se seznámil/a s novými lidmi a jejich názory.

19

…protože na něm mohu přemýšlet a vyjádřit se k věcem, které se kolem mě dějí.

20

…protože mám díky němu důvod být kreativní.

21

…protože mi vyhovuje, že si jeho formát mohu upravit podle sebe.

22

…protože si chci blogem vydělávat.

23

…protože mohu na jednom místě sdílet různé druhy obsahu (video, fotografie, text…).

24

…protože mi dává prostor věnovat se hlouběji některému z mých zájmů.

25

…protože se díky blogu dozvídám o sobě nové věci.

26

…protože je to pro mě zábavný způsob trávení volného času.
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28

…protože prostřednictvím blogu spolupracuji s firmami a organizacemi za hmotnou nebo finanční
odměnu.
…protože se mi líbí být součástí komunity blogerů a/nebo čtenářů mého blogu.

29

…abych si zaznamenával/a svůj život a uchoval/a vzpomínky.

30

…protože tím kultivuji své vyjadřovací schopnosti a zdokonaluji se v psaní.

31

…protože mi pomáhá vyrovnat se s náročnými životními situacemi.

32

…abych si na dané téma rozšířil/a obzory díky svým čtenářům.

33

…abych si na dané téma rozšířil/a obzory díky svým čtenářům.

27
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Vy a Váš blog
Následující otázky mi pomohou blíže poznat, jakým způsobem a s jakým záměrem svůj blog
vedete.
Píšete-li aktuálně více osobních blogů, odpovídejte prosím pouze s ohledem na ten z nich, který
jste si pro tento dotazník vybrali v předešlé části.
V jakém jazyce blog píšete? (povinná otázka, vícenásobné odpovědi)


česky



anglicky



jiná možnost (specifikujte prosím jaká)

Pro jaké čtenáře především blog píšete? (povinná otázka, vícenásobné odpovědi)
Jde o Váš tvůrčí záměr, nikoli o reálné statistiky, kteří lidé Váš blog navštěvují.


pro sebe



pro rodinu a přátele



pro zájmovou skupinu související se zaměřením blogu



pro širší veřejnost



jiná možnost (specifikujte prosím jaká)

Jakým způsobem jste v kontaktu se svými čtenáři? (povinná otázka, vícenásobné odpovědi)


komentáře u blogových příspěvků



sociální sítě (komentáře u příspěvků, messengery...)



e-mail



osobní setkání



pouze blogovými příspěvky



jiná možnost (specifikujte prosím jaká)

Jak často blogujete o následujících tématech? (povinná otázka, zaškrtávání škály)
Vezměte prosím v potaz frekvenci, s jakou vydáváte blogové příspěvky, a zhodnoťte, jak zhruba často
se zabýváte následujícími oblastmi.
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Škála
Téměř nikdy

Občas

Často

#

Téma

1

Architektura, bydlení

2

Business

3

Cestování

4

Ekologie, udržitelnost

5

Krása

6

Móda

7

Náboženství a spiritualita

8

Osobní zážitky, zkušenosti, úvahy

9

Politika

10

Rodina

11

Sport

12

Umění a kultura

13

Vaření

14

Věda a technologie

15

Vlastní kreativní tvorba, DIY

16

Vzdělávání, osobní rozvoj

17

Zájmy a koníčky

18

Zdraví

Téměř pořád

Získáváte tvorbou blogu momentálně nějakou hmotnou (produkty a služby) nebo
finanční odměnu? (povinná otázka, jedna odpověď)


ne



ano, získávám hmotnou či peněžní odměnu a blog je můj vedlejší zdroj příjmu



ano, získávám hmotnou či peněžní odměnu a blog je můj hlavní zdroj příjmu



ano, získávám produkty a služby bez peněžní odměny

Na jakých sociálních sítích blog prezentujete samostatným profilem? (povinná otázka,
vícenásobné odpovědi)


Facebook



Instagram



Twitter



YouTube



Pinterest
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nemám přímo pro blog žádné sociální sítě



jiná možnost (specifikujte prosím jaká)

Zvažoval/a jste už někdy, že svůj stávající blog zrušíte? (povinná otázka, jedna odpověď)


Ano



Ne

Pokud jste zvažoval/a zrušení blogu, za jakých okolností to bylo? (nepovinná otázka,
textová odpověď)
Odkaz na blog (povinná otázka, textová odpověď)
Odkaz na blog potřebuji pouze k ověření podmínek účasti uvedených v úvodu dotazníku. Identita blogu
zůstane ve zpracování a závěrečné prezentaci výzkumu anonymní.

Shrňte prosím vlastními slovy, co Vás vede k tomu, že píšete osobní blog? (povinná otázka,
textová odpověď)
Postačí mi klidně stručné vyjádření v rozsahu Twitterového příspěvku (280 znaků). Cílem je dát Vám
prostor, abyste pojmenovali své důvody sami. A pak už budeme skoro na konci. :)
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Údaje o Vás
Kromě zjišťování, co motivuje blogerky a blogery k tvorbě, mě v práci zajímá i vztažení
motivace k různým osobním charakteristikám (například k věku). Níže se Vás proto ptám na
několik údajů o Vás, které mi pomohou tyto souvislosti vyvodit.
Jste: (povinná otázka, jedna odpověď)


Muž



Žena

V jakém roce jste se narodil/a? (povinná otázka, textová odpověď)
V jakém roce jste začal/a blogovat? (povinná otázka, textová odpověď)
Jde o moment prvního zahájení blogování. Daný blog už dnes nemusí existovat.

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (povinná otázka, jedna odpověď)


Základní



středoškolské s výučním listem



středoškolské s maturitou



vyšší odborné



vysokoškolské - bakalářský studijní program



vysokoškolské - magisterský studijní program



vysokoškolské - doktorský studijní program a vyšší

Prostor na Vaše poznámky a vzkazy: (nepovinná otázka, textová odpověď)
Chcete něco dodat nebo upřesnit? Je něco, co Vám v dotazníku chybí?

Máte-li zájem, abych Vám po skončení výzkumu zaslal/a finální práci s výsledky, uveďte
prosím nějaký svůj e-mail: (nepovinná otázka, textová odpověď)
E-mail nevyužiji k žádnému jinému účelu než k jednorázovému zaslání výsledné diplomové práce.

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
uděluji Petře Štěpánkové souhlas se zpracováním svých osobních údajů ke studijním a
vědeckým účelům, poskytnutých v dotazníku v rámci diplomové práce na Katedře
psychologie Filozofické fakulty UK. (povinná otázka, jedna odpověď)
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Toto potvrzení mi dovolí zahrnout Vaše odpovědi z dotazníku do vyhodnocení výzkumu. Odpovědi
zůstávají anonymní, bez možnosti Vás ve zpracování či v prezentaci výzkumu jakkoli identifikovat.


Ano



Ne

Máte to za sebou! Mockrát děkuji, je to pro mě velká pomoc.
Kdybyste měl/a jakékoli otázky nebo se rozhodl/a svou odpověď na dotazník z výzkumu
stáhnout, ozvěte se mi, prosím, na e-mail: stepankova.pet@gmail.com
A máte-li ve svém okolí blogery a blogerky, kteří by byli ochotní se do výzkumu také zapojit,
budu vděčná, když jim dotazník přepošlete: http://bit.ly/procbloguji
Díky! Mějte fajn den.
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