Příloha č. 1 - Záznamový arch obsahové analýzy

Příloha č. 2 - Scénář pro Focous Group

SCÉNÁŘ FOCUS GROUP
1. Představení moderátora a důvodu prováděného výzkumu.
2. Představení zkoumaného tématu.
3. Seznámení respondentů s nahráváním diskuze, rozdání informovaného souhlasu
a archu hodnocení.
4. Vysvětlení jednotlivých kritérií výzkumu respondentům.
5. Zahájení diskuze
•

Jaké prvky by podle Vás měla obsahovat internetová stránka sportovního
klubu?

•

Znáte webovou stránku sportovního klubu, která vás zaujala nebo naopak
odradila?

6. Prezentace jednotlivých internetových stránek klubů viz příklad.

Použitelnost
• Jak na vás webová stránka působí?
• Je pro vás stránka na první pohled přehledná?
• Je dle vašeho názoru dobře řešena struktura webu?
• Jak na vás působí barevná kompozice stránky?
Informační hodnota
• Jaké informace jsou pro vás na webu hodnotné?
• Jsou pro vás jednotlivé informace zajímavé?
• Jsou pro vás texty srozumitelné?
• Působí na vás články atraktivně nebo nudně?
• Přijdou vám informace důvěryhodné?
Technické řešení
• Jak se stránka zobrazuje na vašem zařízení?
• Jsou veškerá tlačítka a odkazy viditelná a funkční?
• Vyhledejte soupisku týmu.
• Zakupte si vstupenku na zápas.
• Vyhledejte si adresu haly příštího zápasu.
• Přejděte na facebookový profil klubu skrze webové stránky.
Shrnutí stránky
• Jaký je váš celkový dojem z webové stránky?
• Je něco, co vám na stránce chybí?
• Je něco, co byste chtěli na stránce vyzdvihnout?
7. Celkové shrnutí a porovnání stránek
8. Zakončení diskuze a poděkování účastníkům

Příloha č. 3 – Informovaný souhlas
INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážená respondentko, vážený respondente,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými
právními předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona
č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné),
Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci diplomové práce na UK FTVS
s názvem Webová prezentace basketbalových klubů v Kooperativa NBL.
Hlavním cílem diplomové práce je pomocí kvantitativních metod výzkumu vytvořit souhrn
doporučení pro tvorbu webových stránek sportovního klubu na základě hodnocení webových
stránek stávajících, ale také na základě požadavků, doporučení a očekávání návštěvníků stránek.
Výzkum prostřednictvím Focus Group bude probíhat dne 23. listopadu 2019. Délka Focus Group
se odhaduje do 2 hodin. Budete ústně seznámen/a s tím, jak bude diskuze probíhat.
Projekt se bude snažit vytvořit souhrn doporučení pro webovou prezentaci sportovního klubu.
Výsledky diplomové práce budou moci posloužit zejména basketbalovým, ale i dalším
sportovním klubům při tvorbě a správě webových stránek.
Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocena.
Jediná Vaše osobní informace bude sdělení věku a profese pro zajištění demografického pokrytí
výzkumného souboru.
Rizika výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu výzkumu.
Data budou bezpečně uchovávána na heslem zabezpečeném počítači.
V případě zájmu obdržíte kopii diplomové práce v elektronické podobě, ve které se budete moci
seznámit s výsledky výzkumu. Výsledky výzkumu budete moci získat po zažádání na e-mailové
adrese kohout.matej@seznam.cz
Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována
v diplomové práci, případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována
na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
Po anonymizaci budou osobní data smazána.
Během výzkumu bude pořizován audio záznam, pro potřeby hlubšího prozkoumání názorů
respondentů řešitelem. Záznam bude pořizován pomocí heslem zajištěného počítače výzkumníka,
ve kterém bude záznam uchován do doby přepsání, které proběhne, v co nejkratší lhůtě od jeho
pořízení, a bezprostředně bude audiozáznam smazán. K audio záznamu bude mít přístup pouze
výzkumník, resp. řešitel diplomové práce. Pokud by se v záznamu objevila neanonymizovaná
data, budou ihned smazána.
Fotografie ani audiovizuální záznamy nebudou během výzkumu pořizovány.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Matěj Kohout
Podpis: ...........................
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Matěj Kohout
Podpis: ...........................

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s účastí
ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit
všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti
ve výzkumu a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem
poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu.
Místo, datum: ....................
Jméno a příjmení účastníka: ................................................ Podpis: ....................................

