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DOTAZNÍK 

 
Vážený respondente, 
do rukou se Vám dostává anonymní dotazníkové šetření, které bude výhradně 

sloužit ke zpracování mé bakalářské práce na téma: „Reklama na léky“.  
Reklama na humánní léčivé přípravky (dále jen léky či léčivé přípravky) je velmi 

zajímavé a citlivé téma, které bych chtěla, s Vaším přispěním, obohatit o nové  
a aktuální informace. 

Pokud není uvedeno jinak, tak u každé otázky zaškrtněte pouze jednu Vámi 
zvolenou možnost. Děkuji za Vaši ochotu, trpělivost a spolupráci. 

              Martina Černá 
 studentka Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě 

 
1. Jste: 

 □ muž □ žena 
 

2. Do které věkové kategorie patříte? 
 □ 17 a méně □ 18-29          □ 30-45          □ 46-60          □ 61 a více 
 

3. Dosažené vzdělání: 
 □ základní   □ středoškolské s maturitou 
 □ středoškolské s výučním listem □ vyšší odborné nebo vysokoškolské 

 
4. Jaký máte názor na reklamu všeobecně? 

 □ reklama je součástí moderního života 
 □ reklama pomáhá lidem se orientovat v nabídce zboží a služeb 
 □ reklama jen podporuje zbytečný konzum a je pro mne obtěžující 
 □ reklama manipuluje s lidmi 

 
5. Jaký máte postoj k reklamě na léky? 

 □ žádný, jelikož mě to nezajímá   
 □ nevím, záležitost je pro mne příliš složitá 

 □ negativní, dle mého názoru může zapříčinit zbytečné nadužívání léků,  
  a proto bych ji zakázal(a) 

 □ pozitivní, může být provozována, ale s určitým omezením 
 

6. Při koupi léku, který je dostupný BEZ LÉKAŘSKÉHO PŘEDPISU (volně 
prodejný), se rozhodujete o výběru konkrétního přípravku na základě:  
(Zaškrtněte 3 Vámi nejvíce preferované zdroje informací). 

 □ reklamy v tisku 
 □ reklamy v rozhlase či televizi 
 □ reklamních materiálů získaných u lékaře či v lékárně 
 □ doporučení lékaře 
 □ doporučení lékárníka 
 □ doporučení známých 
 □ předchozí zkušenosti 
 □ internetu 
 □ jiných informací –  
  vypište:..............................................................................................................  



 

 

 

7. Oslovila Vás někdy nějaká reklama na léčivý přípravek natolik, že jste 
  se pouze na jejím základě rozhodli tento přípravek zakoupit?  

 □ ano □ ne 
 Pokud ano, uveďte název tohoto léčivého přípravku: 
 ………………………………………………………………………………… 
 

8. Vzpomenete si na nějakou reklamu na léčivý přípravek, která Vás naopak 
pobouřila?  
 □ ano □ ne 
Pokud ano, stručně vysvětlete důvod a uveďte název tohoto léčivého 
přípravku: 
…………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

9. Přečtete si příbalový leták před užitím volně prodejného léčivého 
přípravku? 

 □ ano, vždy si jej přečtu 
 □ ne, stačí mi informace od známých, kteří již měli s přípravkem zkušenost 
 □ ne, většinou mi totiž postačí informace z reklamního sdělení 
 

10. Myslíte si, že reklama na léky je etická? 
 □ ano □ spíše ano □ nevím 
 □ ne □ spíše ne 

 
11. Znáte tyto uvedené přípravky? 

(Zaškrtněte vždy pouze jednu možnost v řádku). 
 

 
  znám z reklamy znám z jiného zdroje přípravek neznám 
 Coldrex  □ □ □ 
 Urinal □ □ □ 
 Prostenal □ □ □ 
 Gaviscon □ □ □ 
 ArginMax □ □ □ 

 
12. Odhadněte, zda se jedná o léčivý přípravek nebo o doplněk stravy.  
 
 

  léčivý přípravek doplněk stravy  
 Coldrex □ □  
 Urinal □ □  
 Prostenal □ □   
 Gaviscon □ □  
 ArginMax □ □    

 
 
 

 



 

 

 

13. Reklama v televizním vysílání:  
Reklama propagující přípravek GS Condro FORTE (určen pro užití  
při kloubních obtížích a také osteoartróze) uvádí, že s využitím nejnovějších 
poznatků současné medicíny, se podařilo spojit maximální sílu pro Vaše 
klouby s maximálním komfortem při užívání. Dále Vás reklama vybízí,  
ať vstoupíte také do nové kategorie kloubních přípravků a zvítězíte nad bolestí 
s lehkostí a komfortem. 
 

 Na základě této reklamy zkuste odhadnout, zda se jedná o: 
 □ léčivý přípravek  □ doplněk stravy 

 
 

 


