
Seznam příloh 

Příloha č. 1 - Dotazník 

Vážený respondente, 

jsem studentka 3.ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické Univerzity 

v Ostravě. Provádím marketingový výzkum na téma Analýza prodeje reklamy lokálního rádia. 

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela 

anonymní a získaná data budou sloužit pouze k účelům mé bakalářské práce. 

Předem děkuji za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. 

 

Pokyny k vyplnění: 

Vybrané odpovědi označte křížkem. Pokud není uvedeno jinak, označte pouze jednu 

odpověď. 

 
1. Znáte rádio Kiss Morava? 

 Ano 

 Ne (ukončete tento dotazník) 

 

2. Používá Vaše firma ke své prezentaci určitou formu reklamy, a pokud ano, tak 

jakou? (možnost více odpovědí) 

 Televizní reklama 

 Tištěná reklama (billboardy, letáky, časopisy)  

 Rozhlasová reklama (ukončete tento dotazník) 

 Nepoužíváme žádný z uvedených způsobů prezentace 

      (ukončete tento dotazník) 

 

3. Prezentovali jste svou firmu prostřednictvím reklamy na rádiu Kiss Morava? 

 Ano 

 Ne (ukončete tento dotazník)



 

4. Kde jste získali informace o možnosti prezentovat se na rádiu Kiss Morava? 

 Z internetových stránek rádia Kiss Morava 

 Z vysílání rádia Kiss Morava 

 Kontaktoval mne mediální konzultant rádia Kiss Morava 

 

5. Jak byste ohodnotili služby, které Vám poskytlo rádio Kiss Morava? Ohodnoťte 

na stupnici   (1. – výborné, 2. – velmi dobré, 3. - dobré , 4. - špatné, 5. – velmi 

špatné) 

 

 1.  2.  3.  4.  5. 

a) Kontakt s konzultantem                       

b) Informace o vysílací době        

c) Spolupráce na výrobě rekl. spotu       

d) Následná péče          

 

6. Kolikrát jste inzerovali na rádiu Kiss Morava za jeden kalendářní rok? 

 1x  

 Pravidelně každý měsíc 

 Nepravidelně (prezentace akčních nabídek např. sezónní výprodej) 

 

7. Ve kterém období je počet Vaší inzerce nejvyšší? 

 Leden – březen 

 Duben – červen 

 Červenec – září 

 Říjen - prosinec 

 

8. Kolik jste ochotni zaplatit za reklamu na rádiu Kiss Morava měsíčně?  

 Do 10 000 Kč 

 Do 20 000 Kč 

 Víc jak 20 000 Kč



 

9. V jakém intervalu se nachází Vaše firma v počtu zaměstnanců?  

 6 – 20 zaměstnanců   

 21 – 50 zaměstnanců  

 51 – 100 zaměstnanců 

 100 a více zaměstnanců 

 

10. Ve kterém odvětví Vaše firma podniká?  

 zemědělství 

 průmysl 

 služby 

 

11. Kde se nachází Vaše provozovna? 

 vesnice 

 předměstí 

 město 


