
1. Ako �asto sledujete televíziu vo všeobecnosti ? 

1- �asto 

2- ob�as 

3- ve�mi �asto  

4- zriedkakedy 

5- nesledujem 

2. Ako �asto sledujete TV Global ? 

1- �asto 

2- ob�as 

3- ve�mi �asto  

4- zriedkakedy 

5-   nesledujem 

3. Ohodno�te prosím nasledujúce relácie pomocou uvedenej stupnice. 

1- ve�mi ma zaujíma  

2- zaujíma ma  

3- viac ma zaujíma ako nezaujíma 

4- nezaujíma ma  

5- vôbec ma nezaujíma 

hodnotenie 

a) Ranné vysielanie 

b) Hudobné relácie 

c) Seriály 

d) Telenovela 

e) Ve�erný film 

f) Televízne správy 

g) Erotika 

4. V ktorom �ase naj�astejšie sledujete TV Global ? Zazna�te krížikom (x)   

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

               

5. Ako sa Vám pá�ia jednotlivé programy ?  

1- nepredstavite�ne sa mi pá�ia 

2- ve�mi sa mi pá�ia 

3- pá�ia sa mi 

4- nepá�ia sa mi 

5- ve�mi sa mi nepá�ia 

6- nepredstavite�ne sa mi nepá�ia 



6. Ako ste spokojný s úrov�ou spravodajských relácií ? 

1- nadmieru spokojný 

2- ve�mi spokojný  

3- spokojný 

4- nespokojný 

5- ve�mi nespokojný 

7. Ako hodnotíte úrove� spravodajstva ? Vyzna�te na úse�ke krížikom. 

      

        objektívne    neobjektívne  

8. Ako sa Vám pá�i reklama vysielaná v TV Global ? 

1- nepredstavite�ne sa mi pá�ia 

2- ve�mi sa mi pá�ia 

3- pá�ia sa mi 

4- nepá�ia sa mi 

5- ve�mi sa mi nepá�ia 

6- nepredstavite�ne sa mi nepá�ia 

9. Ako hodnotíte ú�innos� reklamy vysielanej v TV Global ? Vyzna�te na úse�ke krížikom. 

presved�ivá             nepresved�ivá 

10. Ako reklama vysielaná v TV Global pôsobí na Vaše nákupné rozhodnutia ? 

1- ve�mi silno ma ovplyv�uje 

2- silno ma ovplyv�uje 

3- ovplyv�uje ma 

4- je mi �ahostajná 

5- neovplyv�uje ma 

6- pri nakupovaní ju vôbec neberiem do úvahy 

11.   Ako sa Vám pá�i vzh�ad moderátorov ? 

1- nepredstavite�ne sa mi pá�ia 

2- ve�mi sa mi pá�ia 

3- pá�ia sa mi 

4- nepá�ia sa mi 

5- ve�mi sa mi nepá�ia 

6- nepredstavite�ne sa mi nepá�ia 



12.   Ako ste spokojný s vysielacím �asom Televíznych správ ? 

1- nadmieru spokojný 

2- ve�mi spokojný  

3- spokojný 

4- nespokojný 

5- ve�mi nespokojný 

13.   Ste spokojný s vysielacím �asom ve�erných filmov ? 

1- nadmieru spokojný 

2- ve�mi spokojný  

3- spokojný 

4- nespokojný 

5- ve�mi nespokojný 

14. Aký postoj máte k jednotlivým filmovým žánrom ?  

1- nepredstavite�ne sa mi pá�ia 

2- ve�mi sa mi pá�ia 

3- pá�ia sa mi 

4- nepá�ia sa mi 

5- ve�mi sa mi nepá�ia 

6- nepredstavite�ne sa mi nepá�ia 

       Hodnotenie 

a) dokumentárne filmy 

b) romantické filmy 

c) dobrodružné filmy 

d) ak�né filmy 

e) thrilery 

f) horory 

g) erotické filmy 

15. Zora�te prosím nasledujúce TV stanice pod�a ob�úbenosti. 

TV Markíza, STV 1, STV 2, TV Global 

1  

2  

3  

4  


