
Příloha č. 1 – Dotazník 
 
Dobrý den, 
jmenuji se Beáta Bařáková, jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 
Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží jako 
podklad k mé bakalářské práci na téma Reklama z pohledu spotřebitele. 
Předem děkuji za Váš čas 
 
1) Jste: 
 a) muž 
 b) žena 
 
2) Kolik je Vám let: 

a) 18 – 35 
b) 36 – 50 
c) 50 + 

 
3) Místo bydliště: 
 a) obec 
 b) město (do 10 000 obyvatel) 
 c) město (nad 10 000 obyvatel) 
 
4) Jaký druh média upřednostňujete (max. 2): 

a) televizi 
b) rádio 
c) tisk 
d) internet 

 
5) Reklama na který výrobek Vás nejvíce zaujme?  

a) kosmetiku 
b) elektroniku 
c) jídlo 
d) léčiva 
e) ostatní (napište) …………….. 

 
6) Na kolik % je pro Vás reklama pravdivá: 

a) na 80 % 
b) na 50 % 
c) na 10 % 

 
7) Koupíte si nový výrobek na základě: 

a) reklamy 
b) doporučení od známého 
c) ze zvědavosti 
d) jiný důvod (napište) ……………. 

 
8) Jak na Vás reklama působí (max. 2): 

a) jako dobrý zdroj informací 
b) jako zajímavá upoutávka 
c) jako zbytečnost 



9) Vaše reakce při televizní reklamě: 
a) sleduji pečlivě 
b) sleduji částečně 
c) nesleduji (odcházím, přepínám na jiný program) 

 
10) Jaké typy reklamy v televizi se Vám líbí (max.2)? 

a) vtipné 
b) racionální 
c) ironické 

 
11) Reklamy s jakým obsazením se Vám nejvíce líbí (max.2)? 

a) zvířátka 
b) děti 
c) známá osobnost 

 
12) Která reklama Vás v poslední době nejvíce zaujala?  
(napište max. 2) (NEPOVINNÁ OTÁZKA) 
 
 
 
 
13) Která reklama Vás v poslední době naopak pobouřila?  
(napište max. 2) (NEPOVINNÁ OTÁZKA) 

 
 



Příloha č. 2 – Prohlášení 
 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 
 

Prohlašuji, že 
 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 
121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 
školní dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít (§ 
35     odst. 3);  

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen      u vedoucího 
bakalářské práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje           o bakalářské práci 
budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 
smlouvu   s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci      k 
jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna            v 
takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 
byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
               Ve Valašském Meziříčí dne 7.5.2010 
 
 
 
         Beáta Bařáková 
         jméno a příjmení studenta 
 
 
 
 
 
                Adresa trvalého pobytu studenta: 
                Hošťálková 554 
                756 22 Hošťálková  

 


