
1.Anketový hárok   
Zákazník:  muž – žena / žiak – pracujúci 
Vek:          rokov 
Škola:  ZŠ – G  Trieda: 
 
1. Viete si predstaviť svoj život bez mobilného 

telefónu (MT) 
a) áno, bez problémov 
b) bola by to komplikácia 
c) nie, absolútne 

2. Pociťujete stres, keď svoj mobil nemáte 
poruke? 
a) nie, nikdy sa totiž od neho neodlúčim 
b) podľa toho, či očakávam hovor 
c) nie, nič mi to nerobí 

3. Ste nervózny keď nemáte dlhšiu dobu signál? 
a) áno, veľmi 
b) opäť podľa okolností (keď očakávam, resp. 

chcem vykonať hovor) 
c) nie 

4. Ako by ste reagovali na stratu svojho MT? 
a) neviem si to ani predstaviť, rozčúlilo by ma 

to! 
b) stratil som síce hodnotnú vec, ale je 

nahraditeľná 
5. Považujete svoj mobil za priateľa (má meno)? 

a) áno, ten najlepší priateľ 
b) je to taký priateľ v núdzi 
c) nie, vôbec 

6. V koľkých rokoch ste dostali svoj prvý mobil? 
a) 6-10 
b) 11-14 
c) 15-19 (a viac) 

7. Ako dlho denne telefonujete? 
a) min. 15 minút 
b) 2-5 minú 
c) čo najmenej, niekedy vôbec 

8. Posielate denne SMS? Ak áno, koľko? 
a) nie 
b) áno = 1-2 

       = do 5 
       = viac ako 5 (špecifikujte počet) 

9. Od koho máte svoj MT? 
a) rodičia 
b) iní príbuzní 
c) vlastné úspory 

10. Máte kredit, či paušál? 
a) kredit 
b) paušál 

11. Kto vám hradí výdavky s tým spojené? 
a) rodičia 
b) sami 
c) pol na pol- vy a rodičia 
d) iní príbuzní 

 
12. Kontrolujú vám rodičia výdavky na MT? 

a) áno, pravidelne 
b) občas ich to napadne 
c) nie (radšej☺) 

13. Máte v mobile prístup na internet? 
a) áno 
b) nie 

14. Hráte často na svojom MT hry? 
a) áno, každý deň 
b) sem-tam 
c) nie, nikdy 
 

15. Využívate svoj MT na fotografovanie? 
a) áno, často 
b) len keď nemám pri sebe fotoaparát 
c) nie, nikdy 

16. Máte aktivovanú službu CLIP? Využívate ju? 
a) áno 
b) občas, keď je na to čas 
c) nie 

17. Odpovedáte na telefonát z neznámeho čísla? 
a) áno, bez problémov 
b) nie, nikdy 

18. Máte aktivovanú službu CLIR? 
a) áno 
b) nie 

19. Požičali by ste svoj MT? 
a) áno, bez problémov 
b) podľa toho, komu 
c) nikdy 

20. Koľko hodín denne ste na dosah svojho MT? 
a) 2-3 hodiny 
b) 10-12 hodín 
c) celý deň 

21. Odpovedáte na reklamné/ súťažné SMS? 
a) nie, nikdy, hneď ich vymažem 
b) keď ma to zaujme, áno 
c) nie, nikdy 

22. Keby ste doma zabudli mobil alebo peňaženku, 
po čo by ste sa vrátili? 
a) mobil 
b) peňaženka 
c) po nič 

23. Potrpíte si na tom, aby bol váš mobil najnovší? 
a) áno, ale moji rodičia nie 
b) áno 
c) nie 

24. Vypínate svoj MT počas vyučovania? 
a) áno, stále 
b) nastavený tichý režim, alebo vvbrovanie 
c) nie 

 
25. V noci máte svoj MT blízko postele? 

a) áno – ako ďaleko: 
b) nie 

26. Bežne nosíte svoj MT: 
a) vo vrecku 
b) v taške, kabelke 
c) ako prívesok na krku 
d) nechávam ho doma 

27. Okrem MT máte doma aj: 
a) pevnú linku 
b) bezšnúrový telefón 
c) len MT 

28. Používate príslušenstvo k MT? 
a) áno 
b) nie 
ak áno, aké a ako často: 

29. Svoj MT využívate aj na: 
a) na počúvanie hudby 
b) ako zdroj internetu 
c)    

30. Pri kúpe MT ste sa zaujímali o veľkosť žiarenia 
SAR vášho MT? 
a) áno 

b) nie 


