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TERÉNNÍ SBĚRMETODOLOGIE CÍLOVÁ SKUPINA

KVALITA

Terénní sběr dat proběhl v době
od 12. 5. do 17. 5. 2021.

Výzkum byl realizován prostřednictvím 
internetového sběru (CAWI). 

Respondenti jsou součástí Českého 
národního panelu.

Dodržujeme standardy ESOMAR 
(European Society for Opinion

and Marketing Research) a SIMAR 
(Sdružení agentur pro výzkum trhu 

a veřejného mínění).

Internetová populace ČR 15+

VZOREK

Analýza dat byla provedena 
na vzorku 511 respondentů.

VÝBĚROVÉ ZNAKY

Výběrové znaky: kvóty na pohlaví, 
věk, vzdělání, VMB a kraj.

Váhy jsou v intervalu 0,83–1,17.

METODOLOGIE VÝZKUMU
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STATISTICKÁ CHYBA
Statistická chyba

U jednotlivých sociodemografických proměnných je nutné při malém vzorku pod 100 respondentů počítat s větší statistickou chybou. Graf ilustruje, s jak velkou chybou
máme u výsledků počítat, pokud je hodnota v cílových skupinách 50 %. Například pokud u otázky, na kterou odpovídal celý vzorek, vyšel výsledek 50 %, pak výsledek
s vysokou pravděpodobností (95 %) leží v intervalu (46 %; 54 %).
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SHRNUTÍ

Základ: Celý vzorek, N=511

Používaná zařízení pro streamovací služby pro poslech hudby

Na tabletuNa mobilním telefonu
Základ: Používají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, N=222

Na počítači, notebooku Na televizi
25 %61 %87 %

Základ: Používají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, N=222

70 %
Jen tak doma Doma při nějaké činnosti

65 % 39 %
Při práci Při jízdě autemCestou do/z školy/práce

31 % 27 %

Příležitosti pro využití streamovacích služeb pro poslech hudby

Frekvence využívání YouTube a Spotify

Základ: Používají Spotify, N=107

31 %

32 %

Streamovací služby pro poslech 
hudby vnímá jako konkurenci rádií 

39 % respondentů.

Základ: Používají nebo znají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, N=418

Základ: Používají YouTube Music, N=142

13 %

Denně, téměř denně

13 %

45 %

24 %

10 %

13 %

15 %

67 % respondentů uvedlo,
že se v posledních 5 letech jejich 

způsob poslouchání rádia 
NEZMĚNIL.

8 %11 %

Několikrát týdně

Méně často

Několikrát měsíčně

Jednou týdně

76 % 60 % 39 %

Základ: Celý vzorek, N=511

24 % 21 %

Službu používá:

28 % 21 % 3 % 1 % 3 %

TOP 5Podpořená znalost:

TOP 5
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„Mohu si navolit
svůj playlist

a poslouchat,
na co mám zrovna 

chuť.“

„Musím si vybrat, co budu 
poslouchat, tj. nenarazím 

na něco zajímavého,
co bych si normálně 

neposlechla (o čem bych 
se nedoslechla).“

„Na rozdíl od rádia
si je musíte předplatit
a mít stabilní přístup

k internetu.“
„Nemají sdělovací funkci

pro šíření zpráv a aktuálních 
informací, rádio je živé

a dokáže předávat aktuální 
informace snadno 

dostupnou formou masám.“

„Placený přístup
nebo nadměrně velké 
a obtěžující množství 

reklamy.“

„Většina služeb je 
v plné verzi 
placená.“

„Jsou dostupné
v mobilních telefonech

a na tabletech.
Jde jen o poslech hudby

a nikoho 'neotravují' 
moderátoři, zprávy apod." 

„Člověk si sám zvolí, 
co a kdy chce 

poslouchat, má větší 
výběr, nepřerušují

ho reklamy.“

„Videoklipy,  
záznam koncertu.“

„Výhodou je, že si můžu 
pustit přesně tu hudbu, 
na kterou mám zrovna 

chuť. Bez reklam
a bez povídání 
moderátora.“

STREAMOVÁNÍ HUDBY A RÁDIA 
VÝHODY A NEVÝHODY STREAMOVACÍCH SLUŽEB PRO POSLECH HUDBY Otevřené otázky
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Změnil se v posledních 5 letech Váš způsob poslouchání rádia?

• Pouze 14 % dotázaných uvedlo, že se jejich způsob poslouchání rádia v posledních 5 letech změnil. 67 % respondentů
svůj způsob poslouchání nezměnilo. Zbylých 19 % uvedlo, že rádio neposlouchá. Mezi muži a ženami nejsou žádné významné
rozdíly znatelné. Změna ve způsobu poslouchání se častěji objevila u respondentů ve věkové skupině 15–34 let, a to u téměř
pětiny. V této věkové skupině i více dotázaných (23 %) uvedlo, že rádio neposlouchá. Rozdíl je viditelný i mezi respondenty
z vesnic nebo velkých měst. Z respondentů žijících na vesnici změnila svůj způsob poslouchání desetina, zatímco z těch, kdo
žijí ve velkých městech, změnu provedla pětina.

• Dotázaní, kteří změnili způsob poslouchání rádia, měli možnost se vyjádřit, jak konkrétně se jejich způsob poslouchání rádia
změnil. Nejčastěji uváděli, že rádio nyní poslouchají méně často než dříve. Dotázaných, u kterých došlo k nárůstu frekvence
poslouchání, je pak o něco méně. Opakovaně uváděným důvodem této změny je aktuální pandemie COVID-19. Respondenti
se také shodují, že klasická rádia nahradili těmi internetovými. Další mnohokrát zmíněnou změnou je vzrůst popularity
podcastů. Lidé raději poslouchají mluvené slovo namísto klasických rádiových stanic.

STREAMOVÁNÍ HUDBY A RÁDIA
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Které z uvedených streamovacích služeb pro poslech hudby znáte a které používáte?

• 76 % respondentů uvedlo, že zná nebo používá YouTube Music. Dalšími streamovacími službami, které jsou nejvíce známé,
jsou Spotify (60 %) a Apple Music (39 %). Nejpoužívanější streamovací službou je YouTube Music. Používá ho 28 %
dotázaných. Spotify používá 21 % a Apple Music pouhá 3 %. Jako nejméně známá streamovací služba se ukázal MusicJet.
90 % respondentů uvedlo, že tuto službu nezná.

• YouTube Music je mírně známější službou pro muže (77 %). Když jde ale o samotné používání platformy, více ji používají
ženy (31 %) nežli muži (25 %). Znalost a používání Youtube Music se snižuje s rostoucím věkem. 91 % respondentů
z věkové skupiny 15–34 let službu zná a 35 % ji využívá.

• Spotify je známější (67 %) mezi muži. Muži tuto službu i využívají více (25 %) než ženy (17 %). Nejznámější službou je
pro respondenty ve věku 15–34 let, přičemž Spotify používá 45 % dotázaných z této věkové skupiny.

• Apple Music zná a používá více mužů (48 %) než žen (30 %). 70 % dotázaných žen uvedlo, že službu vůbec nezná. Tuto službu
znají a používají zejména mladší lidé stejně jako YouTube Music. 68 % respondentů ve věku 15–34 let uvedlo, že ji zná a 5 % ji
používá.

• Streamovací služby Youtube Music, Spotify a Apple Music znají spíše respondenti s vysokoškolským vzděláním, z velkých měst
a z Prahy a Středočeského kraje.

Jak často tyto streamovací služby pro poslech hudby používáte?

• Téměř třetina respondentů, kteří používají YouTube Music, uvedla, že službu používají denně či téměř denně. Další třetina ji
používá několikrát týdně. Streamovací službu Spotify používá denně či téměř denně 45 % z těch respondentů, kteří uvedli, že
službu využívají. 24 % z nich poté uvedlo, že tuto službu využívá několikrát týdně.

STREAMOVÁNÍ HUDBY A RÁDIA
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Při jaké příležitosti tyto streamovací služby pro poslech hudby používáte?

• Respondenti, kteří používají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, ji nejčastěji používají doma jen tak (70 %)
nebo doma při nějaké činnosti (65 %). Dále 39 % dotázaných uvedlo, že službu používá při práci a 31 % cestou
do/z školy/práce. 27 % poslouchá hudbu pomocí streamovacích služeb v autě. Při práci hudbu poslouchají více muži (48 %)
než ženy (30 %). Stejně tak je to u cest do/z školy/práce, při kterých služeb využívá 37 % mužů a 24 % žen. Ženy uvedly,
že služeb využívají více než muži doma při nějaké činnosti.

Na jakém zařízení tyto streamovací služby pro poslech hudby používáte?

• Respondenti, kteří používají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, za tímto účelem nejčastěji používají mobilní
telefony (87 %) a počítače a notebooky (61 %). Dále čtvrtina z nich využívá televizi a 15 % uvedlo, že poslouchá hudbu
na tabletu. 96 % respondentů ve věku 15–34 let, kteří poslouchají hudbu přes streamovací služby, využívá k poslechu mobilní
telefon.

Vnímáte streamovací služby pro poslech hudby jako konkurenci rádií?

• 61 % z respondentů, kteří používají nebo znají alespoň jednu streamovací službu pro poslech hudby, uvedlo,
že je jako konkurenci rádií nevnímají. Tohoto názoru jsou častěji ženy (64 %) než muži (57 %). Jedinou skupinu, kde převažuje
názor, že si streamovací služby a rádia navzájem konkurují, tvoří respondenti ve věku 15–34 let. Streamovací služby
pro poslech hudby jako konkurenci rádií vnímá více než polovina z nich. Naopak nejpřesvědčivěji může působit názor
respondentů z nejstarší věkové skupiny 45 a více let. 77 % z nich uvedlo, že tyto služby jako konkurenci rádií nevnímají.

STREAMOVÁNÍ HUDBY A RÁDIA
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STREAMOVÁNÍ HUDBY A RÁDIA
Jaké jsou podle Vás VÝHODY streamovacích služeb pro poslech hudby oproti rádiím?

• Hlavní výhodou streamovacích služeb pro poslech hudby je podle odpovědí respondentů na tuto otevřenou otázku
jednoznačně možnost individuálního výběru. Výběr hudby je dle jejich tvrzení mnohem větší. Posluchači mají možnost
pustit si kdykoliv cokoliv, na co mají zrovna náladu. Další výhodou je skutečnost, že tyto platformy existují ve formátech
bez reklam. Řada z nich uvedla, že tyto služby jsou kvalitnější než rádia. To souvisí s jejich dostupností přes internet.
Posluchačům také vyhovuje dostupnost streamovacích služeb na širokém výběru zařízení. Velice je oceňována funkce vlastní
tvorby playlistů a možnost doplnit poslech i videoklipy a dalšími obrazovými záznamy.

Jaké jsou podle Vás naopak NEVÝHODY streamovacích služeb pro poslech hudby oproti rádiím?

• Respondenti se ve svých otevřených odpovědích shodují na dvou hlavních nevýhodách. Jsou jimi náklady, které s sebou
plnohodnotné využívání streamovacích služeb pro poslech hudby přináší a potřeba stabilního připojení k internetu.
Za nevýhodu považují i fakt, že plné verze služeb jsou zpoplatněny a v nižších verzích se při poslechu hudby objevuje
nadměrné množství reklam. Některým respondentům chybí aktuálnost rádia a kontakt s moderátory. Řada z nich uvedla,
že jako nevýhodu cítí absenci zpravodajství.


