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Reklama v rozhlasovém vysílání – postoj společnosti 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

a. žena 

b. muž 

 

2. Jaký je Váš věk? 

a. méně než 15 

b. 15 – 29 let 

c. 30 – 45 let 

d. 46 let a více 

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. základní 

b. střední bez maturity 

c. střední s maturitou 

d. vysokoškolské 

 

4. Vaše bydliště: 

a. město 

b. vesnice 

c. velkoměsto 

 

5. Do které skupiny patříte? 

a. studenti 

b. zaměstnaní 

c. nezaměstnaní  

d. důchodci 

 

6. Jak často posloucháte rádio? 

a. každý den 

b. občas (alespoň jednou za týden) 

c. zřídka (jednou za měsíc) 

 

7. Při jaké příležitosti rádi posloucháte nejčastěji? 

a. v autě 

b. doma 

c. v práci 

d. při nákupu v obchodech 

 

8. Pokud slyšíte reklamu, jak zareagujete? 

a. vůbec ji nevnímám 

b. okamžitě přepínám stanici 

c. reklamy mě zajímají, poslouchám je 

d. vypnu rádio 
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9. Ovlivňuje reklama v rádiu Vaše spotřebitelské chování 

a. někdy mě reklama ovlivní 

b. nenechám se reklamou ovlivnit 

c. ano, vždy 

 

10. Jaká reklama je pro Vás lehce zapamatovatelná? 

a. vtipná 

b. kreativní, originální 

c. melodická 

d. stručná 

 

11. Slyšeli jste v rádiu reklamu, která se Vám zdála nevhodná? (ano – otázka č. 12, ne – otázka č. 

13) 

a. ano 

b. ne 

 

12. Uveďte, co se Vám v reklamě zdálo nevhodné? (otevřená otázka) 

 

13. Vzpomenete si na některou z reklam (pouze reklamy v rádiu)? (ano – otázka č. 14, v žádném 

případě otázka č. 15) 

a. ano 

b. v žádném případě 

 

14. Na kterou reklamu jste si vzpomněl/a? (otevřená otázka) 

 

15. Máte důvěru v pravdivost reklamních sdělení? 

a. spíše ano 

b. ano 

c. spíše ne 

d. ne 

 

16. Je podle Vás reklama v rádiu pro společnosti přínosnější než ostatní druhy reklam (tištěná, 

televizní..)?( ano – otázka č. 17, ne – otázka č. 18) 

a. ano 

b. ne 

 

17. Proč je podle Vás přínosnější? (otevřená otázka) 

 

18. Proč podle Vás není přínosnější? (otevřená otázka) 

 

19. Máte nějaké výhrady k reklamám v rádiu z pohledu posluchače? (otevřená otázka) 


