

Dotazník k diplomovej práci


Milé dievčatá a  chlapci, vážené dámy a páni, 
príjmite prosím naše pozvanie k vyplneniu tohto dotazníka. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za Váš čas a energiu, ktorú nám venujete, naozaj nám veľmi pomôžete.
Všetky informácie budú využité výhradne pre diplomovú prácu Obraz tehotných žien v mediálnom prostredí v odbore Masmediálne štúdiá a nebudú nijako zneužité.
Tehotenstvo zahŕňajúc počatie a pôrod je najdôležitejším a najposvätnejším obdobím v živote ľudstva a preto si zaslúži našu pozornosť.
Aj vďaka Vám sa posunieme o krok vpred a budeme môcť zmeniť túto problematiku v prospech nás všetkých.

Alexandra Kešeľová - sashka.mst@centrum.sk
poslucháčka 5. ročníka Filozofickej fakulty,
Prešovskej Univerzity v Prešove


Poznámky k vyplneniu: 

- Vami zvolenú odpoveď zakrúžkujte, v prípade elektronického vypĺňania zvýraznite tučným písmom, alebo červenou farbou
- V otázkach, ktoré ponúkajú viac správnych odpovedí, zakrúžkujte všetky, ktoré Vám budú vyhovovať
- Ak nie sú dané možnosti odpovede, žiadame Vás o stručnú odpoveď červenou farbou
- Pri otázkach, ku ktorým sa neviete vyjadriť, ich škrtnite, alebo preskočte 
- Vyplnený dotazník môžete odoslať elektronickou poštou na adresu: sashka.mst@centrum.sk, alebo poštou na adresu: Alexandra Kešeľová, Americká tr.3, 04013, Košice



Všeobecné údaje:


1. Pohlavie:				        a) žena		         b) muž

2. Vek:				                    a) 16 - 20		         b) 21 - 31
					        c) 31 - 40		         d) 41 - 61
					        e) 61 - 81                        f) 81 a viac

3. Vzdelanie:			                    a) základné
				                    b) stredné odborné
					        c) stredné všeobecné
  					        d) vysokoškolské

4. Bydlisko:			                    a) mesto                        b) vidiek

5. Máte v domácnosti: 			        a)	internet
					        b)	televízor
					        c)	rádio
					        d) 	pravidelnú tlač

Otázky týkajúce sa fungovania médií:

6. Myslíte si, že sú médiá ( televízia, rozhlas, tlač, internet) dôležitou súčasťou vášho života? Označte ich dôležitosť na stupnici 1 - 5.
    Svoju odpoveď odôvodnite.
 
   a) áno 1 2 3 4 5 



   b) nie 



7. Čo vás najviac motivuje pri výbere webových stránok, literatúry, rozhlasových a televíznych relácií? 
    
   (príklad: nové informácie, zábava, oddych, hudba, pozadie pri práci, návšteve, nabitie energiou...)






8. Ktoré relácie preferujete v TV, prípadne v  rozhlase a koľko času denne pútajú Vašu pozornosť?





9. Dávate prednosť:

a) bulváru

b) serióznym médiám

c) nerozlišujete to


11. Vyberáte si vedome, čo budete pozerať, sledovať, čítať?		       ÁNO		NIE

12. Akú mieru pravdivosti prisudzujete informáciám z médií? 

     A – vysokú

     B – priemernú

     C – nízku

     D – nerozlišujem to
		                   

13. Máte svoje obľúbené mediálne známe osobnosti?		                   ÁNO		NIE

14.  Ako vás ovplyvňujú názory známych osobností predstavovaním svojho životného štýlu, výberom značky?






Obraz tehotných žien v mediálnom prostredí:

15. Všímate si informácie o tehotenstve v mediálnom prostredí?		       ÁNO                      NIE		

16. Zaujímajú Vás príspevky o tehotných známych osobnostiach?		       ÁNO                      NIE


17. Venujú podľa Vás médiá dostatočnú pozornosť počatiu dieťaťa?	       ÁNO                      NIE      

18. Zaregistrovali ste minuloročnú reklamnú kampaň Právo na život?                 ÁNO                      NIE

19. Aké sú, podľa vás, prínosy alebo negatíva tejto kampane?





20. Média zaujímajú, podľa vás, k potratom stanovisko:

     a) pozitívne

     b) negatívne

     c) neutrálne


21. Ako podľa Vás médiá prezentujú tehotné ženy? 
     

sú: a) v povznesenej nálade	b) krásne				c) informujú sa o tehotenstve
   
     d) majú rady svoje telo          e) sú naladené na dieťatko	            f) tehotnými sa stali z úprimnej túžby mať dieťa
 
     g) sú nešťastné	           h) zanedbané              			i) neinformujú sa o tehotenstve

     j) nemajú rady svoje telo       k) nevnímajú svoje dieťa                          l) tehotenstvo využívajú na popularitu

     m) iné:


     

22. Zaregistrovali ste v médiách informácie o škodlivosti ultrazvuku?	ÁNO                      NIE

23. Vedeli by ste vymenovať, ktoré hviezdy boli v nedávnej minulosti alebo sú momentálne tehotné?





24. Spomeniete si na staršie slovenské filmy, ktoré zobrazovali narodenie dieťaťa doma, či na poli?





25. Ktoré médium podľa Vás venuje najväčšiu pozornosť tehotným ženám?

      a) televízia

      b) rozhlas

      c) tlač

      d) internet


26. Pôrod v mediálnom prostredí je vyobrazovaný ako :

     a) najkrajší zážitok v živote rodiny

     b) bežná udalosť, ktorá nemá väčší význam

     c) negatívny zážitok

     d) iné



27. Myslíte si, že médiá venujú dostatočnú pozornosť stavu a praktikám našich pôrodníc?                       ÁNO                    NIE
                                                                                                       

28. Súhlasíte s tvrdením, že ženy sa boja pôrodu
     kvôli jeho bolestivému a nepríjemnému zobrazovaniu v médiách?	                                            ÁNO                    NIE

29. Môže žena, podľa vás, svojím aktívnym prístupom v mediálnom prostredí vyhľadať potrebnú kvalitu 
     a množstvo informácii o tehotenstve a tým ho podstatne splnohodnotniť?                                            ÁNO                    NIE
                                                                                                                             

30. Prispeje, podľa vášho názoru, informovanosť ženy o tehotenstve
     a pôrode aj k ich ľahšiemu priebehu?   							        ÁNO                    NIE
                        
		                                                                                                                                

31. Myslíte si, že pasívne prijímanie informácií z médií je škodlivé?  			                    ÁNO                    NIE

32. Manipuluje, podľa vás, televízne spravodajstvo s informáciami?					        ÁNO                    NIE

33. Je podľa Vás informácia, ktorá sa opakuje v rôznych médiách,  vierohodnejšia?                                 ÁNO                    NIE

34. Sledujete pri zisťovaní informácií, ktoré potrebujete, aj zahraničné médiá?.                                        ÁNO                    NIE


35. Z médií ste sa dozvedeli, že doma rodili:

	a) Meryl Streep		b) Demi Moore

	c) Pamela Anderson	d) Nelly Furtado

	e) Julianne Moore	f) Kelly Preston

	g) iné:			

34. Slovenské médiá sa, podľa Vášho názoru, vyjadrujú o pôrodoch uskutočňovaných doma ako o:

a)  bezpečnejších alebo rovnako bezpečných ako pôrody v pôrodniciach

b)  nebezpečných, riskantných

c) iné:


35. Identifikovali ste niekedy v mediálnom príspevku o domácom pôrode Vášho známeho?		      ÁNO                     NIE


36. Zachytili ste v médiách pojem dula a viete, kto to je?				                              ÁNO                     NIE	


37. Poznáte nejaké slovenské stránky venované tehotenstvu? Ak áno, ktoré?



	
38. Poznáte slovenské časopisy venované tehotenstvu? Ak áno, ktoré? 




39. Filmy, ktoré ste videli, zakrúžkujte a napíšte k nim ako na Vás zapôsobili:

	a) Orgasmický pôrod 

	c) The Business of Being Born

	d) Darovať život

            e) domáce videá pôrodov na www.youtube.com 

            f) moje domáce video pôrodu 

	g) Jak jste to všechny zvládly

	h) Moje malé děťátko
	
	i) Nemý krik

	j)  iné:

	k) žiadne



40. Myslíte si, že muži, ktorí čakajú dieťatko,  sú diskriminovaní v mediálnom prostredí,
     keď sa všetka pozornosť venuje len ich tehotným partnerkám?                                                                ÁNO                     NIE



V prípade, že si prajete oboznámiť sa so závermi z hotovej diplomovej práce, uveďte možný kontakt, alebo ma nezabudnite skontaktovať v apríli 2009.


  
Ďakujem veľmi krásne za Váš vážený čas a spoluúčasť v tomto dotazníku. 

sashka.mst@centrum.sk
www.vnimavetehotenstvo.sk
www.vnimavetehotenstvo.estranky.cz
www.tanecsbabatkomvsatke.tym.sk










					        


