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Příloha č. 1 

Dotazník 

 

Dobrý den,  

jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě a v současnosti zpracovávám 

bakalářskou práci na téma „Letáky, billboardy, další tištěná reklama a spotřebitel v České republice“. Tímto si 

Vás dovoluji požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity v mé práci. Dotazník je anonymní a 

všechna získaná data budou použita jen pro účely bakalářské práce.  

Předem Vám děkuji za čas a ochotu.  

         Lenka Nábělková 

 

1. Koupil/a jste si nějaký výrobek či službu v posledních 2 měsících na základě jeho tištěné reklamy 

(leták, plakát, informační tisky obchodních řetězců)?  

□ ano 

□ ne 

 

2. Jaký typ výrobku/služby to byl? 

□ potraviny 

□ drogerie, kosmetika, léčiva 

□ elektronika 

□ jiné 

 

3. V reklamním sdělení je pro Vás důležité spíše upozornění na: 

□ výhodnou cenu 

□ nové výrobky 

□ něco jiné  

 

4. Pokuj je Vaše odpověď „něco jiné“, uveďte co:…………………………………………. 

 

5. Vy osobně tištěnou reklamu:  

□ přehlížíte 

□ vnímáte, ale více se o ni nezajímáte 

□ vnímáte a občas ji využijete 

□ sledujete a využíváte  

 

6. Reagoval/a byste na nabídku zboží, které potřebujete, s 30% slevou do vyprodání zásob?  

□ ano 

□ ne 

 

7. Máte špatnou zkušenost s využitím reklamní nabídky zboží nebo služeb?  

□ ano 

□ ne 

 

8. Všiml/a jste si někdy na zboží oznámení výrobce, že dodržel Etický kodex reklamy?  

□ ano 

□ ne 

 

9. Víte, co je to Etický kodex reklamy?  

□ ano 

□ ne 
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10. Neetická či jinak nedovolená reklama je: 

□ neslušná 

□ s prvky násilí 

□ nabízí zboží nízké kvality 

□ nepravdivá  

□ právně zakázaná 

(označte i více možností) 

 

11. Myslíte si, že reklama je právně regulovaná?  

□ ano 

□ ne 

□ nevím 

 

12. Znáte nějakou reklamu v letácích nebo venkovní reklamu, o níž si myslíte, že porušuje právní 

předpisy nebo je jinak nedovolená? 

□ ano 

□ ne 

□ při sledování takové věci nevnímám 

 

13. Pokud je Vaše odpověď „ano“, uveďte příklad takovéto reklamy:……………………… 

 

14. V případě, že byste shlédli reklamu, která je podle Vás protiprávní či neetická, jak byste tuto 

situaci řešili?  

□ upozornil/a bych nějaký úřad 

□ stěžoval/a bych si u Rady pro reklamu 

□ nevím, jakým způsobem se taková reklama řeší 

□ danou situaci bych nechal/a na jiných lidech 

 

15. Jak byste hodnotili tuto konkrétní reklamu: Pořad rádia BONTON „Posranej život“ je 

propagován na lavičkách, ve stanicích pražské MHD, na plakátech v metru. 

□ nepozastavíte se nad tím 

□ povšimnete si toho, ale nijak to neřešíte 

□ přijde Vám to neetické, ale nevíte, kam se se stížností obrátit 

□ přijde Vám to neetické a podáte stížnost na patřičné místo  

 

16. Jste: 

□ muž 

□ žena 

 

17. Váš věk: 

□ 16 – 25 

□ 26 – 45 

□ 46 – 60 

□ 61 a více 

 

18. Dosažené vzdělání 

□ základní 

□ střední s maturitní zkouškou 

□ střední s výučním listem 

□ vysokoškolské 

Děkuji Vám 
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Příloha č. 2 

 

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR 

Čj. 027/2010/STÍŽ 

 

Zadavatel: RADIO BONTON a.s., Wenzigova 4/1872, 120 00 Praha 2 

Stěžovatel:  soukromé osoby 

Médium: lavičky, plakáty, tisk 

 

Stížnost:  

Pořad „Posranej život“ je propagován na lavičkách, ve stanicích pražské MHD, na plakátech 

v metru. Stěžovatelé jsou přesvědčeni, že výrazy podobného charakteru nepatří na místa, kde 

mohou negativně působit na děti a mládež. Výraz je podle jejich názoru v rozporu s dobrými 

mravy. 

 

Rozhodnutí: stížnostem se vyhovuje – reklama je neetická  

 

Odůvodnění:  

Členové nezávislé Arbitrážní komise RPR se seznámili s obsahem stížností, s vizuály 

předmětné reklamy (viz výše) a se stanoviskem zadavatele. Ten ve svém vyjádření mj. uvádí, 

že jeho reklamní kampaň je součástí stejně nazvaného projektu, který současně probíhá na 

webových stránkách (www.posranejzivot.cz) a je podporován v rozhlasovém vysílání 

programu RADIO BONTON. Celý projekt je koncipován jako komunikační kampaň, jejímž 

cílem je zejména umožnit posluchačům a návštěvníkům internetu účastnit se diskusí o 

negativních společenských jevech, které je obklopují, stejně jako umožnit jim podělit se 

s ostatními o to, co zajímavého a svým způsobem pro ně nepříjemného se jim v životě 

přihodilo a sdílet touto formou s ostatními vlastní „neštěstí“ v duchu tradičního rčení „sdělená 

radost, dvojnásobná radost, sdělená starost, poloviční starost“. Cílem kampaně je, aby si 

účastníci vzájemně humornou formou sdělovali své často nepříjemné zážitky, nebo glosovali 

obecně negativní společenské jevy a touto formou se k nim vyjadřovali, diskutovali o nich a 

pokusili se v nich najít i něco pozitivního a současně, aby si uvědomili, že nejsou jediní, komu 

se v životě může přihodit něco negativního. Kampaň je jednoznačně cílena na mladé lidi, kteří 

spolu objektivně komunikují ostřejší formou, která se sice může jevit starším nebo méně 

http://www.posranejzivot.cz/
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tolerantním občanům jako pohoršlivá, což ovšem nemění nic na tom, že nejde o žádnou 

nepřijatelnou nebo nedovolenou vulgaritu. 

Zvolený způsob reklamní komunikace je – podle zadavatele - plně v souladu se zákonem. 

Jedná se o běžně používaný slang, reklamní kampaň ani celý projekt nejsou zaměřeny proti 

žádným konkrétním osobám či jejich skupinám, ale jde o platformu pro ty, kdo mají zájem 

spolu tímto způsobem komunikovat - nikdo není nucen se projektu účastnit. Kdokoliv má 

samozřejmě právo cítit se slangovou mluvou a výrazy pohoršen i pobouřen, těžko to však 

může být důvodem, který by vedl k ukončení takové kampaně, jejímž  jedním z cílů je 

určitým způsobem, ale v zákonných mezích, provokovat ostatní k tomu, aby se k negativním 

jevům v jejich okolí kriticky vyjadřovali. Potud stanovisko zadavatele. 

Na tuto reklamu přišly čtyři stížnosti. Diskuze členů nezávislé Arbitrážní komise RPR se 

zaměřila na otázku, zda jde o ještě přijatelnou vulgaritu a přípustný slang. Použitý výraz je 

velmi frekventovaný v hovorové češtině i v literatuře. Vzhledem k této inflaci došlo i k určité 

vyprázdněnosti tohoto idiomu a negativní dopad na veřejnost nebude patrně tak závažný. Na 

druhé straně je třeba, aby v těchto kontroverzních formách komerční komunikace volil 

zadavatel médium, které bude více selektivní, tj. schopné zasahovat především cílovou 

skupinu (např. již zmíněné webové stránky). Místo toho volil zadavatel médium neselektivní, 

jehož široký záběr vyvolal i reakce, které byly podnětem k podání stížností RPR. Právě kvůli 

volbě tohoto média (outdoor) hlasovala většina přítomných členů Arbitrážní komise pro 

vyhovění stížnostem. Reklama byla prohlášena za neetickou. 

Ve smyslu článku 12 Jednacího řádu RPR může zadavatel, resp. reklamní agentura ve lhůtě 7 

dnů od doručení rozhodnutí podat prostřednictvím sekretariátu RPR protest, kterým se bude 

zabývat Arbitrážní komise na svém příštím zasedání. 

 

V Praze dne 1. července 2010  

 


