
Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

Z celkového počtu 75 respondentů je 46 žen (61,33%) a 29 mužů (38,67%). Tento 

výrazný nepoměr může být způsoben tím, že u mužů není tak vysoký zájem o vyplňování 

jakýkoliv dotazníků jako u žen. 

 

  

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

 

Necelá polovina respondentů patří do věkové skupiny do 25 let a druhá největší část tvoří 

respondenty ve věku 25-30 let. Z toho vyplývá, že naše výsledky plynou z  názorů mladých 

lidí, kteří jsou buďto studenty nebo teprve krátkou dobu zaměstnanci. 

 

Otázka č. 3: Kde se nachází Vaše pracoviště? 



 

64% respondentů pracuje ve firmách sídlících v Ostravě či v blízkém okolí Ostravy, což je 

pro nás výhodou, jelikož jsme získali názory převážně našich cílových zákazníků. 

 

Otázka č. 4: Jaká je Vaše pracovní pozice? 

 

Největší část respondentů nám s 35% tvoří technicko - hospodářští pracovníci a s 16% 

vedoucí pracovníci. 12% tvoří zaměstnanci státní sféry, které teambuildingu může sice 

zajímat, avšak je malá pravděpodobnost, že by jim zaměstnavatel tento program zajistil a 

zaplatil, tudíž nám budou zkreslovat výsledky výzkumu. Pro náš výzkum je však pozitivní, že 

10% repondentů tvoří majitelé firem, jejichž názory jsou pro nás nejcennější informací. 

 



Otázka č. 5: Jste spokojen/a se vztahy mezi zaměstnanci? 

 

88% je spokojeno se vztahy se svými kolegy 

 

Otázka č. 6: Jak často jezdíte v rámci svého zaměstnání na teambuildingové akce? Popř. 

jak často zprostředkováváte svým zaměstnancům TB akce? 

 

 

Otázka č.7: Znáte nějakou TB agenturu ve svém okolí? 

 



 

Otázka č. 8: Odkud tuto agenturu znáte? 

 

Otázka č. 9: Pokud byste vlastnili firmu, kolik byste byli ochotni investovat do 

jednodenní teambuildingové akce pro své zaměstnance? 

 

 

Otázka č. 10: Máte rádi vodní sporty? 

 

 

Otázka č. 11: Lákal by Vás firemní TB na plachetnicích? 



 

Otázka č. 12: Měli byste zájem si jachting vyzkoušet i jako jednotlivec, či s rodinou? 

 

 

Otázka č. 13: Co by Vás na programu TB dne lákalo nejvíce? 

 

 

 



 


