
Seznam Příloh 

Příloha č.1- Dotazník 

Dotazník 

Dobrý den, jsem studentka třetího ročníku Vysoké školy báňské v Ostravě a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží pro mou bakalářskou práci na téma 

vliv reklamy na spotřebitele. Dotazník je zaměřen na respondenty ve věku 15-26 let. 

 

 

1. Pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

2. Jaký je Váš věk? 

a) 15-18 

b) 19-22 

c) 23-26 

 

3. Jaký typ školy momentálně navštěvujete? 

a) učiliště 

b) střední odborná škola 

c) střední škola 

d) vyšší odborná škola 

e) vysoká škola 

f) pouze pracuji 

 

4. Bydlím v obci s 

a)  méně než 50 000 obyvateli 

b)  více než 50 000 obyvateli 

 

5. Způsob Vašeho příjmu? 

a) kapesné od rodičů 

b) přivydělávám si brigádně 

c) pracuji na poloviční úvazek při studiích 

d) pracuji na plný úvazek a studuji dálkově 

e) jiný (uveďte jaký)……………………………………………………………… 



6. Výše Vašeho měsíčního příjmu? 

a) méně než 500 Kč 

b) 500 – 999 Kč 

c) 1 000 – 2 999 Kč 

d) 3 000 – 5 000 Kč 

e) Více než 5 000 Kč 

 

7. Jaké formě reklamy dáváte přednost? 

a) televizní reklama 

b) reklama v rádiu 

c) internetová reklama 

d) reklama v tisku (noviny, časopisy) 

e) venkovní reklama 

f) jiná (uveďte jaká)…………………………………………………………… 

 

8. Co Vás nejčastěji zaujme na reklamě? 

a) nápaditost 

b) barevnost 

c) slogan 

d) vtip 

e) jiné (uveďte)……………………………………………………………………. 

 

9. Ovlivní Vás více reklama, kde vystupuje známá osobnost? 

a) Ano, mám v propagovaný produkt větší důvěru 

b) Neovlivní, protože je mi jedno, kdo v reklamě vystupuje 

 

10.  Koupili jste někdy jakýkoliv výrobek na základě reklamy? 

a) ano 

b) ne 

  



11. Která značka energetických nápojů má podle Vás největší reklamní propagaci? 

a) Red Bull 

b) Semtex 

c) Shock 

d) Hell 

e) jiná (uveďte jaká)……………………………………....................................... 

f) u všech je stejná 

 

12.  Pamatujete si reklamu na energetický nápoj, která Vás naposledy nejvíce 

zaujala?(stručně ji popište) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

13.  Jak moc Vás ovlivní reklama při výběru energetického nápoje? 

a) Ano, řídím se reklamou a kupuji propagovaný výrobek 

b) Neřídím se reklamou, ale levnější cenou 

 

14.  Jaký děj v reklamě má vetší šanci přimět Vás k nákupu propagovaného 

energetického výrobku? 

a)    reálný 

b)    nereálný 

 

15.  Jaký způsob propagace energetických nápojů podle Vás nejvíc osloví mladé lidi? 

a) televize 

b) internet  

c) tisk 

d) billboardy 

e) ochutnávky 

f) jiný způsob (uveďte jaký)…………………………………………………….. 

 

 

16.  Jaké téma reklamy by podle Vás nejlépe propagovalo energetický nápoj? 

a) sportovní  

b) romantické 

c) vtipné 

d) hororové 



17.  Myslíte si, že by v reklamě na energetický nápoj měli vystupovat pouze mladí lidé? 

a) Ano, je to vhodnější 

b) Ne, protože to není nápoj pouze pro mladé 

c) Myslím, že je to jedno 

 

18.  Myslíte si, že jsou energetické nápoje…? 

a) zdravé 

b) méně kalorické 

c) více kalorické 

 

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas věnovaný vyplnění mého dotazníku. 

 


