
Dotazník k diplomové práci Vnímání televizní reklamy adolescenty 
 
1) Jaká televizní reklama ti nejvíce utkvěla v paměti? (Uveď, prosím, značku výrobku či 
služby, které reklama propaguje. Pokud si vzpomeneš, uveď i použitý slogan.) 
 
2) Víš, ke které televizní reklamě se pojí následující slogany? 
 
a] Řídím svůj svět.                                Reklama na 
 
b) Když ji miluješ, není co řešit.           Reklama na 
 
c) Poctivá káva.                                     Reklama na 
 
d) Barevný svět v hrsti.                         Reklama na 
                                     
e) Zlaté dědictví.                                    Reklama na 
 
f) Simply clever.                                    Reklama na 
 
g) Patentováno přírodou.                       Reklama na 
 
3) Vyjmenuj alespoň 5 produktů, které se ti vybaví ve spojitosti s televizní reklamou. 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
4) Sleduješ televizi?  
 
    Ano              Ne 
 
5) Kolik času trávíš denně sledováním televize? 
 
    0,5 hodiny         1 hodinu          2-3 hodiny          jinak 
 
6) Z následujících možností vyber tu, která nejlépe vystihuje tvůj vztah k televizní 
reklamě.  
 

Televizní reklama se mi líbí a baví mě ji sledovat. 
 
Občas se najde taková televizní reklama, která mě zaujme a líbí se mi. 
 
Televizní reklamy si nevšímám a nezajímá mě. 
 
Televizní reklama mě až na výjimky obtěžuje. 
 
Televizní reklama mě vyloženě obtěžuje a nelíbí se mi. 



 
7) Co uděláš, když v rámci pořadu, který sleduješ, začne běžet reklama? 
 

Reklamu sleduji až do konce. 
 
Přepínám mezi programy, dokud reklama neskončí. 
 
Program nepřepínám, ale reklamu nesleduji a dělám jiné věci. 
 

 
8) Myslíš si, že televizní reklama lže/ neuvádí pravdivé informace o produktech? 
 

Určitě ne. Jinak by se na televizní obrazovce nemohla objevit.  
 
Spíše ne. Televizní reklama však některá fakta může upozadit a jiná naopak vyzdvihnout. 
 
Spíše ano. Většina televizních reklam je lživá, jen minimum odpovídá realitě. 
 
Určitě ano. Všechny televizní reklamy lžou a manipulují příjemce reklamního sdělení. 

 
9) Setkal/a ses někdy osobně s televizní reklamou, která uváděla nepravdivé informace? 
 

Ne, dosud nikdy. 
 
Osobní zkušenost nemám, ale vím o lidech z mého okolí, kteří takovou zkušenost mají.  
 
Ano. Po zakoupení produktu, který reklama inzerovala, jsem zjistil/a, že reklama 
neuváděla pravdivé informace. 

 
10) Ověřuješ si informace, které ses dozvěděl/a z televizní reklamy, i z jiných zdrojů? 
 

Nikdy. 
 
Málokdy. 
 
Často. 
 
Vždy. 

 
11) Pokud si informace nabyté z reklamy skutečně ověřuješ, jak to děláš? 
 

Vyhledávám recenze na internetu. 
 
Bavím se o daném produktu/službě s rodinou či kamarády. 
 
Sám/a produkt/službu vyzkouším a pozoruji, zda splňuje parametry slibované  
reklamou. 
 
 
 
 
 
 
 



 
12) Jaká musí být reklama, aby tě zaujala a abys jí věnoval/a pozornost? 

 
Vtipná. 
 
Kontroverzní (např. zobrazující erotické či rasové prvky). 
 
Jednoduše zapamatovatelná. 
 
Musí se v ní objevit celebrita. 

 
 
13) Jaký druh produktu se podle tebe nejčastěji objevuje v televizní reklamě? 
 
 
 
 
 
 
14) Ovlivňuje televizní reklama tvoje rozhodování při nákupu? 

 
Vždy. 
 
Často. 
 
Málokdy. 
 
Někdy. 

 
 
15) Když tě v televizní reklamě zaujme nějaký produkt, chceš si ho zpravidla koupit a 
vyzkoušet? 
 

Vždy 
 
Často. 
 
Málokdy. 
 
Někdy. 

 
16) Pokud v obchodě nevíš, pro který výrobek se rozhodnout, přikloníš se k výběru toho, 
který jsi viděl/a v televizní reklamě? 
 

Vždy 
 
Často. 
 
Málokdy. 
 
Někdy.  

 
 
 



17) Stává se ti, že při nákupu úmyslně upřednostníš produkt, který jsi v televizní 
reklamě nikdy nezahlédl/a? 
 

Vždy. 
 
Často. 
 
Málokdy.  
 
Někdy. 

 
18) Přináší ti televizní reklama důležité informace o výrobcích, které potřebuješ nebo 
které se ti líbí?   
 

Vždy. 
 
Často. 
 
Málokdy.  
 
Někdy.  

 
19) Obtěžuje tě televizní reklama znázorňující eroticky laděné prvky (např. nahota, 
dvojsmysly atp.) 

 
Ano. 
 
Až na výjimky ano. 
 
Spíše ne, ale záleží na kontextu. 
 
Vůbec ne.  

 
20) Myslíš si, že televizní reklama propagující alkoholické nápoje by měla být zakázaná?  
 

Určitě ano, je závadná pro všechny diváky. 
 
Spíše ano, na jistou část publika může mít negativní účinky. 
 
Spíše ne, ale záleží na tom, v jakém kontextu je alkohol zobrazován. 
 
Určitě ne, takováto reklama nemá na publikum žádné negativní účinky.  

 
 
21) Ocenil/a bys, kdyby byla reklama z televize zcela odstraněna? 
 

Ano. Televizní reklama není k ničemu, je pouze na obtíž. 
 
Spíše ano. Ač jsou některé televizní reklamy zábavné, bez nich by bylo sledování televize 
příjemnější. 
 
Spíše ne. Občas mě televizní reklama ruší, ale zároveň přináší cenné informace o 
výrobcích. 



Ne. Bez reklamy by televize neměla dostatek peněz na provoz a zároveň bychom se 
nedozvěděli o novinkách na trhu.  

 
22) Souhlasíš s tím, že by stát měl televizní reklamu regulovat a kontrolovat, jaké 
informace jsou v ní prezentovány? 
 

Určitě souhlasím. 
 
Spíše souhlasím. 
 
Nevím. 
 
Spíše nesouhlasím.  
 
Určitě nesouhlasím.  

 
23) Souhlasíš s tím, že je televizní reklama efektivnější než reklamy v jiných médiích 
(např. v tisku, na internetu, v rádiu)? 
 

Určitě souhlasím. 
 
Spíše souhlasím. 
 
Nevím. 
 
Spíše nesouhlasím. 
 
Určitě nesouhlasím.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Následující otázky budou vycházet z televizních reklam, které jsi předem zhlédl/a. 
V odpovědích odkazuj ke konkrétní reklamě číslem ukázky (např. reklama 1). 
  
1) Reklama na Old Spice                                       2) Reklama na T-Mobile 

                                                                            
  
3) Reklama na restauraci Máneska                         4) Reklama na zmrzlinu Mrož 

                                
 
5) Reklama na Fernet Zetko                                   6) Reklama na G2 studentské konto KB 

                                
 
7) Reklama na Sazku                                              8) Reklama na Komerční Banku 

                                
 
9) Reklama na Kofolu                                            10) Reklama na Zlatopramen Radler 

                                     
 
24) Přijde ti u některé z uvedených reklam nevhodné, aby se běžně objevovala na 
televizní obrazovce? Pokud ano, o kterou reklamu se jedná?  
 
 
 
25) Která z uvedených reklam nejvíce upoutala tvoji pozornost?  
 
 
 
 



 
26) Která z uvedených reklam by tě nejvíce inspirovala ke koupi prezentovaného 
výrobku/služby?  
 
 
 
27) Kterou z uvedených reklam považuješ za nejvtipnější?  
 
 
 
28) Kterou z uvedených reklam bys ohodnotil/a kladně a proč? 
 
 
 
29) Kterou z uvedených reklam bys ohodnotil/a záporně a proč? 
 
 
 
30) Která z uvedených reklam je podle tebe nejlépe zapamatovatelná?  
 
 
 
31) Pohlaví:          Žena                                                                Muž 
 
 
32) Věk:                17         18          19          20 
 
 
 



str. 96 str. 97

líbí nelíbí sum ano ne sum
muži 0.00 46.00 46 muži 27.00 19.00 46
ženy 1.00 58.00 59 ženy 41.00 18.00 59
sum 1 104 105 sum 68 37 105

líbí nelíbí ano ne
muži 0.44 45.56 46 muži 29.79 16.21 46
ženy 0.56 58.44 59 ženy 38.21 20.79 59

p-hodnota p-hodnota

str. 98, 99 str. 99, 100

ano ne sum ano ne sum
muži 7.00 39.00 46 muži 27.00 19.00 46
ženy 28.00 31.00 59 ženy 36.00 23.00 59
sum 35 70 105 sum 63 42 105

ano ne ano ne
muži 15.33 30.67 46 muži 27.60 18.40 46
ženy 19.67 39.33 59 ženy 35.40 23.60 59

p-hodnota p-hodnota

str. 113,114 str. 114,115

ano ne sum ano ne sum
muži 7.00 39.00 46 muži 8.00 38.00 46
ženy 3.00 56.00 59 ženy 14.00 45.00 59
sum 10 95 105 sum 22 83 105

ano ne ano ne
muži 4.38 41.62 46 muži 9.64 36.36 46
ženy 5.62 53.38 59 ženy 12.36 46.64 59

p-hodnota p-hodnota

Setkal/a ses někdy osobně s televizní reklamou,
která uváděla nepravdivé informace?

pozorované četnosti

očekávané četnosti

Tabulky s testy chí-kvadrát

 Co uděláš, když v rámci pořadu,
 z televize zcela odstraněna?

pozorované četnosti

očekávané četnosti

který sleduješ, začne běžet reklama?
Ocenil/a bys, kdyby byla reklama

pozorované četnosti

očekávané četnosti

Ovlivňuje televizní reklama tvoje
rozhodování při nákupu?

pozorované četnosti

očekávané četnosti

Myslíš si, že televizní reklama neuvádí
pravdivé informace o produktech?

pozorované četnosti

očekávané četnosti

 Pokud v obchodě nevíš, pro který výrobek
se rozhodnout, přikloníš ……

pozorované četnosti

očekávané četnosti

0.37 0.25

0.0005 0.81

0.08 0.43



str. 115, 116 str. 116,117

ano ne sum ano ne sum
muži 0.00 46.00 46 muži 2.00 44.00 46
ženy 2.00 57.00 59 ženy 9.00 50.00 59
sum 2 103 105 sum 11 94 105

líbí nelíbí ano ne
muži 0.88 45.12 46 muži 4.82 41.18 46
ženy 1.12 57.88 59 ženy 6.18 52.82 59

p-hodnota p-hodnota

produkt, chceš si ho zprav. koupit a vyzkoušet?

0.21 0.07

Tabulky s testy chí-kvadrát

 Přináší ti televizní reklama důležité informace  Když tě v televizní reklamě zaujme nějaký

pozorované četnosti pozorované četnosti

očekávané četnosti očekávané četnosti

o výrobcích, které potř. nebo které se ti líbí?  
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