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 V našem výzkumu jsme se soustředily na otázky, týkající se nedávno 

vzniklého deníku Metro. Bezplatně distribuované zpravodajské periodikum je na 

našem trhu ojedinělé, a proto nás zajímalo, zda ovlivnilo čtenost jiných novin u těch, 

kdo ho Metro čtou. 

 

 Vycházely jsme z několika základních hypotéz: 

(a) Ti, kdo kupovali nějaký deník, ho kvůli Metru kupovat přestali.  

(b) Procentuelní úbytek předplatitelů, způsobený vstupem Metra na mediální trh, 

bude menší než procentuelní úbytek těch, kteří si deník kupují. 

(c) Lidé čtou Metro především (z více než 50 %) proto, že je zdarma. 

(d) Deník Metro čte převážně (z více než 50 %) jeden člověk. 

 

 Označily jsme si následující proměnné: 

(a) Frekvence čtení Metra - byla operativně rozdělena do čtyř skupin. 

(b) Frekvence čtení jiného deníku - byla operativně rozdělena do čtyř skupin. 

(c) Zda je/byl respondent předplatitelem a zda jeho předplatné bylo ovlivněno 

vstupem Metra na mediální trh - údaj je odvozen z přímého tvrzení respondenta, 

proměnná není jinak operacionalizována.  

(d) Důvody odběru Metra - údaj je odvozen z přímého tvrzení respondenta, 

proměnná není jinak operacionalizována.  

(e) Počet lidí, který čte jeden výtisk Metra - údaj je odvozen z přímého tvrzení 

respondenta, proměnná není jinak operacionalizována.  

 

 Ve skutečné situaci by výběr vzorku probíhal metodou náhodného výběru. 

Váháme mezi dvěma možnými metodami. První předpokládá rozdělení stanic metra 

do několika skupin podle počtu pasažérů, kteří jimi projdou (tyto údaje má k dispozici 

Dopravní podnik hl. města Prahy). Stanice by byly vybrány náhodným výběrem 

pomocí počítače s tím, že by svého zástupce měla každá skupina stanic. Výzkum by 

probíhal dotazováním ve stanicích u nástupiště. Druhá metoda by spočívala v tom, 

že by náhodně byla vybrána jedna trasa metra a na ní dvě stanice, opět náhodně 

pomocí počítače či losování. Dotazující by mezi těmito dvěma stanicemi cestoval ve 

vozech a ptal se cestujících.  
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Dotazování ve formě rozhovoru by probíhalo po celou dobu distribuce Metra, 

s tím, že by byli osloveni náhodně vybraní  cestující a v případě negativní odpovědi 

na otázku, zda čtou Metro, by dotazování nebylo vůbec zahájeno. 

 

 Ve skutečnosti byl sběr dat prováděn formou standardizovaného rozhovoru. 

Výběr byl proveden náhodně mezi cestujícími v metru s tím, že byla snaha 

rovnoměrně zastoupit všechny sociální a věkové skupiny (což je ovšem v některých 

případech nadlidský úkol). Vzhledem k tomu, že výzkum byl zaměřen pouze na 

čtenáře Metra, byli dotazováni lidé, kteří Metro evidentně četli (měli ho v ruce). 

Vzhledem k tomu, že Metro je distribuováno ráno, výzkum byl proveden v  ranních 

hodinách. 

 

 Dotazník (jeden nevyplněný exemplář je přiložen jako str.8) 

 

 Úvodní slovo jsme do dotazníku samotného nepsaly, protože dotazování bylo 

prováděno ústně. Rozhovor jsme začínaly vyjádřením nejdůležitějších údajů, 

přibližně takto: „Dobrý den, já jsem z Fakulty sociálních věd. V rámci studijních 

povinností v předmětu Úvod do sociologie máme simulovat dotazníkové šet ření. 

Ráda bych vás požádala o spolupráci. Mohl(a) byste mi odpovědět na několik 

otázek? Výsledky našeho „výzkumu“ budou použity pouze pro studijní účely a jsou 

samozřejmě přísně anonymní.“ (Rozsah úvodního slova byl samozřejmě omezen 

hektickým prostředím, v němž byla data sbírána.) 

 

 Úvodní otázku v dotazníku jsme pojaly jako prostředek k navázání kontaktu 

s respondentem. Tato otázka proto nebude vyhodnocována. 

 

 Otázky číslo 3 - 7 zkoumají, zda distribuce Metra měla vliv na čtenost jiného 

deníku. Otázka č. 7 je v podstatě kontrolní - položena byla proto, že skončení odběru 

jiného deníku nemuselo mít přímou souvislost s Metrem (např. se mohla zhoršit 

respondentova finanční situace). V dotazníku se vyskytují i otázky, jejichž položení 

vzhledem k předchozím otázkám už nebylo nutné. 
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 Otázka č. 8 se zaměřila na hypotézu (b), otázka č. 10 hodnotí hypotézu (d). 

Otázka č. 9 byla vzhledem k povaze hypotézy (c), jíž se týkala, položena jako 

polootevřená.   

 

 Osobní údaje se týkají věku, pohlaví, vzdělání a zaměstnání.  

 

 Zpráva o výzkumu 

 

 Data byla sbírána v ranních hodinách (6:00-9:00) ve dnech 26. - 27. 2. 1997. 

Místem sběru dat byly vestibuly a vozy stanic metra trasy A (Muzeum, Náměstí Míru) 

a C (Muzeum, I. P. Pavlova).  

 

 Celkový počet respondentů je 60. Z nich bylo 32 mužů a 28 žen. Údaje o věku 

a vzdělání zachycuje tabulka. Zaznamenaly jsme 24 % odmítnutí (19 osob odmítlo 

odpovědět). 

 

Věk  Počet respondentů 

15 - 19 12 

20 - 29 17 

30 - 39 8 

40 - 49 8 

50 - 59 10 

60 - 69 1 

70 - 79 3 

80 a více 1 

 

Vzdělání  Počet respondentů 

základní 5 

vyučen  3 

střední 28 

vysokoškolské 24 

 

 Hypotéza (a) při naší simulaci nebyla prokázána. Vliv vycházení Metra na 

čtenost jiného deníku potvrdilo pouze 9 respondentů (15 %).  
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 Slabiny našeho dotazníku se objevily především u otázky č. 7: přísně 

negativní formulace znemožnila odpovědět souhlasně respondentům, kteří kvůli 

Metru jiný deník nekupují tak často jako dříve. U tří respondentů byla odpověď 

přehodnocena v souladu se zamýšleným záměrem, protože jejich odpovědi na 

předchozí otázky umožnily existenci domněnky, že mezi odběrem Metra a poklesem 

frekvence čtení jiného deníku existuje příčinná souvislost. Pouze jeden z nich tuto 

kauzalitu potvrdil. U ostatních dvou jsme neshledaly dostatek důvodů pro to, aby 

mohli být zařazeni mezi ty, kteří naši domněnku potvrdili. 

 

 Hypotéza (b) také nebyla v našich podmínkách prokázána. Úbytek 

předplatitelů činil asi 27 % (3 respondenti z 11 zrušili předplatné), což je o 12 % více 

než u těch, co si noviny kupovali. Zejména u této hypotézy výsledek poznamenává 

nedostatečný rozměr vzorku: vyskytovalo se v něm pouze 11 osob, které někdy měly 

předplatné. 

 

 Ani hypotézu (c) náš „výzkum“ nepotvrdil. Pouze 22 respondentů (37 %) 

uvedlo, že čtou Metro, protože je zdarma. Nevylučujeme ovšem, že někteří 

respondenti se styděli tento motiv uvést. Frontu u trafiky si odběrem Metra šetří 11 

respondentů (18 %), 5 respondentů (8 %) v Metru hledá něco, co jiné noviny nemají, 

8 respondentů (13 %) srovnává informace z různých zdrojů. Dalšími důvody, proč 

respondenti čtou Metro, je jeho dostupnost brzy po ránu, ukrácení času během cesty 

v dopravních prostředcích a podobně. Zajímavost: Jeden z respondentů uvedl, že 

mu Metro slouží, když potřebuje papír, aby si něco zabalil.  

 

 Hypotézu (d) také naši respondenti nepotvrdili. Podle jejich vyjád ření 40 % 

(24) výtisků čtou jen oni sami, zatímco 45 % (27) respondentů dává Metro k dispozici 

rodinným příslušníkům a 13 % (8) z nich se o Metro dělí s kolegy v práci. Jeden 

z respondentů (2 %) uvedl, že při výstupu z metra vrací svůj výtisk do stojanu, aby si 

ho mohl přečíst někdo další. (Tuto možnost náš dotazník nenabízel.)  

 

 Slabinou našeho výzkumu se stal i fakt, že doba, kdy Metro již není 

k dispozici, se liší na různých stanicích den ode dne. Proto i lidé, kteří cestují 
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pravidelně v tutéž hodinu, nemají jistotu, že Metro dostanou. Tuto skutečnost jsme 

ve výzkumu pominuly. 

 

 Přestože jsme zjišťovaly poměrně málo osobních údajů o respondentech, 

uvědomujeme si, že bychom mohly jakékoli naměřené veličiny porovnávat se všemi 

těmito údaji. Protože by to ovšem bylo časově i jinak náročné, omezíme se jen na 

několik ukázkových pokusů. 

 Věková struktura těch respondentů, kteří kvůli Metru přestali kupovat jiný 

deník, je téměř vyrovnaná, o něco silnější mezi starší generací (nad 55 let). Další 

zajímavý údaj shrnuje tabulka - skupina vysokoškoláků vykázala výrazně větší 

procento těch, kteří častěji sledují nějaký deník. 

 

 Středoškoláci Vysokoškoláci 

Nekupují jiný deník 11 (40 %)  4 (17 %) 

Kupují více než 1x týdně 14 (50 %) 17 (71 %) 

Kupují 1x týdně a méně  3 (10 %)  3 (12 %) 

 

 Zajímavé je i srovnání, kolik mužů a žen přiznalo pro odebírání Metra motiv, 

že je zdarma. Mezi ženami ho uvedlo 8 respondentů (29 %), zatímco mezi muži to 

bylo 14 respondentů (44 %). U mužů jsme zaznamenaly také větší procento 

odpovědí „ne“ na desátou otázku; muži přiznali to, že si nechávají Metro jenom pro 

sebe, v 50 % případů (16 respondentů), zatímco ženy tento motiv uvedly ve 32 % 

případů (9 respondentů). 

 

 Závěrem bychom chtěly říci, že ačkoli se v podmínkách simulace výzkumu ani 

jedna z našich domněnek nepotvrdila, nepovažujeme čas, věnovaný této práci, za 

ztracený. Na začátku naší práce jsme si vůbec neuvědomovaly, jaké můžeme mezi 

jednotlivými jevy najít nejrůznější vztahy a jak je důležitá náhodnost výběru pro 

nezkreslenost výsledků. Vyzkoušely jsme si také, jak je složité sbírat data v terénu a 

jak snadno může praxe přinést naprosto jiný výsledek než ten předpokládaný. 

 

Anna Kadavá 

Karolína Kučerová 

Filipa Šebová 


