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Příloha č. 1 Pravidla pro konstrukci otázek 

 „Ptát se přímo 

 Ptát se jednoduše 

 Užívat známý slovník 

 Užívat jednovýznamová slova 

 Ptát se konkrétně 

 Nabízet srovnatelné odpovědi 

 Užívat krátké otázky 

 Vyloučit otázky s jednoznačnou odpovědí 

 Vyloučit zdvojené otázky 

 Vyloučit sugestivní a zavádějící otázky 

 Vyloučit nepříjemné otázky 

 Snižovat citlivost otázek 

 Vyloučit negativní otázky 

 Vyloučit motivační otázky 

 Vyloučit odhady“ (Kozel a kol., 2006, s. 161) 
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Příloha č. 2 Historie společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

Hlavním postava stojící za vznikem celé společnosti je bezesporu Kostas Samaras. 

Agronom a projektant meliorací, Samaras, přišel před občanskou válkou do tehdejšího 

Československa z rodného Řecka ještě jako dítě. Po revoluci se věnoval distribuci ovoce 

a zeleniny a později i nápojů z Řecka, rodina však usoudila, že bude výhodnější vyrábět sirupy, 

koncentráty a limonády přímo na místě, než je dovážet z Řecka. A tak v rámci privatizace roku 

1993 Samaras s rodinou koupili sodovkárnu v Krnově s názvem Santa nápoje, kde kromě 

limonád začali jako první v České republice vyrábět citronový koncentrát, známější pod 

názvem Citronka.  

1996 - byla založena dceřiná dopravní společnost SANTA – NÁPOJE KRNOV a o dva 

roky později se uskutečnil vstup na slovenský trh a byla tak založena dceřiná distribuční 

společnost SANTA NÁPOJE SLOVENSKO spol. s.r.o. Roku 1999 je představena značka Jupí. 

2000 – tento rok byl klíčový, firma Santa nápoje uzavřela se společnosti Ivax licenční 

smlouvu na stáčení Kofoly.  

Začátky samotného nápoje Kofola sahají až do roku 1959, v tomto roce tým doc. RNDr. 

PfMr. Zdeňka Blažka, CSc., namíchal formuli pro sirup KOFO, který byl tvořen čtrnácti 

bylinnými a ovocnými látkami doplněných o kofein. Vznikl tak sirup, který se stal hlavní 

přísadou nealkoholického nápoje Kofola. Výrobou se zabývala farmaceutická národní 

společnost Galena Opava (nyní Ivax). 

A protože se obchod s Kofolou vyvíjel dobře a sodovkárna v Krnově již nestačila, 

Samarasovi tak koupili další prostory pro výrobu a to textilku v Krnově.  

2001 - je zahájena výstavba nové továrny na Slovensku v Rajecké Lesné, kde se také 

nachází vhodný zdroj pro pramenitou vodu Rajec. V tom samém roce je na český a slovenský 

trh uveden nápoj Top Topic a zároveň ovocný nápoj pro děti Jupík. O rok později byla koupena 

registrovaná obchodní známka a originální receptura nápoje Kofola za 215 milionů korun, a tak 

se Samarasovi stali hlavními distributory Kofoly, do té doby mohlo mnoho firem produkovat 

své vlastní „Kofoly“. Obchodní jméno společnosti v České republice a dceřiné společnosti na 

Slovensko bylo změněno na Kofola, a.s., 

2003 - byla založena dceřiná společnost Kofola Sp. z o.o. v Polsku, v té době Polský 

HOOP získal 50% akcií společnosti Megapack v Rusku. Za rok pokračovala Kofola založením 

dceřiné společnosti Kofola Rt. v Maďarsku. Na trh vstupují balené vody Rajec.  V roce 2005 

byl otevřen výrobní závod v Polsku a portofilio nápojů se rozšířilo o nápoje Chito Tonic 
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a Capri-Sonne.  Roku 2006 došlo k vyčlenění holdingu jako společnosti s vlastní právní 

subjektivitou a názvem Kofola Holding, a.s., rok poté akcionáři této společnosti a akcionáři 

polské společnost Hoop S.A. uzavřeli vstupní dohodu o sloučení obou firem. Protože polský 

HOOP vlastnil společnost Megapack v Rusku začala tak výroba a distribuce v oblasti Moskvy. 

2008 – dochází k odkoupení 42,45 % akcií společnosti Enterprise Investor, majoritní 

podíl je však stále u českých majitelů. Ve stejném roce Kofola na Slovensku koupila ochrannou 

známku Vinea. Za rok vzniká nové jméno společnosti Kofola S.A.  

2011 – z důvodu akvizice firmy Pinelli se rozšířilo portfolio o energetické nápoje 

Semtex a Erektus.  

2012 – Kofola Holding a.s. se přejmenovala na současný název Kofola Československo 

a.s. 

2013 – na trh byly uvedeny ovocné a zeleninové šťávy UGO, Kofola se stala výhradním 

distributorem francouzských minerálních vod Evian a Badoit. V tomto roce Kofola koupila 

slovinského výrobce minerálních vod Radenska. (Historie, 2015) 
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Příloha č. 3 Ocenění měsíce 

 

(Intranet společnosti, 2015) 
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Příloha č. 4 Dotazníkové šetření v českém jazyce 

Dotazníkové šetření 

Vážený respondente, 

jsem studentkou 3. ročníku VŠB-TU, Ekonomické fakulty a ráda bych Vás požádala o 

vyplnění dotazníku, který se týká firemní kultury ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci.  

Předem děkuji za čas a ochotu k vyplnění tohoto dotazníku. 

         Jana Běčáková 

Krátce o firemní kultuře 

Pod firemní kulturou si lze představit hodnoty, cíle a vize společnosti, chování mezi 

zaměstnanci, vzory, které jsou ve firmě uctívány, firemní historky, zvyky, rituály a nepsané 

normy chování (např. oblékání, odmítání iniciativního chování apod.). Další součástí firemní 

kultury jsou vizuální aspekty jako architektura budovy, vnitřní vybavení budovy, firemní barvy, 

propagační předměty apod. 

 

1) Byl/a jste seznámen/a s vizí a dlouhodobými cíli ve Vaší společnosti 

a) ano, oficiálně 

b) ano, neoficiálně 

c) ne 

 

2) Jsou změny ve Vaší firmě pro Vás vítaným prvkem? 

a) ano 

b) ne 

 

3) Co Vás motivuje pro práci ve společnosti Kofola S.A.? 

a) práce pro značku Kofola 

b) materiální zabezpečení (mzda, jiné hmotné požitky) 

c) možnost seberealizace 

d) možnost kariérního a profesního růstu 

e) jistota práce 

f) jiné (prosím uveďte):___________________________ 
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4) Jak vnímáte firemní kulturu ve Vaší společnosti? 

a) jako velmi důležitý faktor úspěšnosti podniku 

b) jako důležitý faktor úspěšnosti podniku 

c) jako nedůležitý faktor, který nemá vliv na úspěšnost firmy 

 

5) Jak vnímáte vliv české firemní kultury ze společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ve 

Vaší společnosti? 

a) vnímám, pozitivně 

b) vnímám, negativně 

c) nevnímám 

 

6) Jaký vliv má top management z České republiky na Vaši firemní kulturu? 

a) velký, mnoho v naší společnosti změnili 

b) žádný, polská kultura převládá 

 

7) Nakolik si myslíte, že je polská a česká firemní kultura odlišná? 

a) velmi odlišná 

b) jsou mezi nimi minimální rozdíly 

c) není vůbec odlišná 

 

8) Uvítali byste sblížení s českou kulturou (přednášky o českých zvyklostech apod.)? 

a) ano 

b) ne 

 

9) Co byste změnili na stávající firemní kultuře ve Vaší společnosti? Vyberte max. dvě 

odpovědi. 

a) větší informovanost o plánovaných změnách ve společnosti 

b) flexibilnější organizační strukturu společnosti 

c) větší kontakt s ředitelem společnosti (častější firemní akce, meetingy) 

d) kodex oblékání 

e) jiné (prosím uveďte): ___________________________ 
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10) Vaše pohlaví 

a) žena 

b) muž 

 

11) Váš věk 

a) do 30 let 

b) 30-49 let 

c) 50 let a více 

 

12) Jakou pracovní pozici ve společnosti zastáváte? 

a) top management 

b) střední management 

c) dělnická pozice 

 

13) Jak dlouho pracujete ve společnosti? 

a) Méně než 1 rok 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) Více než 10 let 
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Příloha č. 5 Dotazníkové šetření v polském jazyce 

Badanie ankietowe 

Szanowny respondente, 

 jestem studentem 3 roku TU, Wydział Ekonomii i chciałbym prosić o wypełnienie 

kwestionariusza, który odnosi się do kultury korporacyjnej w Kofola CZ Kofola as Ankieta jest 

anonimowa, a wyniki posłużą jako podstawa do mojej pracy licencjackiej. 

 Dziękujemy za poświęcony czas i chęci, aby zakończyć ten kwestionariusz. 

Jana Běčáková 

Krótko o kulturze korporacyjnej 

 W ramach kultury korporacyjnej wyobrażalne wartości, celów i wizji, zachowania 

wśród pracowników, wzory, które są czczone w firmie, historie korporacyjnych, zwyczaje, 

obrzędy i norm niepisanych zachowań (np ubieranie, odmawiającej zachowań 

przedsiębiorczych, itp). Kolejna część kultury korporacyjnej są aspekty wizualne, takie jak 

architektury budynku, budynku wnętrz, kolorów firmowych, promocyjnych, itp 

1. On / i jesteś śwaidomy / a widzenia i długoterminowych celów dla swojej firmy 

a. Tak, oficjalnie 

b. Tak, nieoficjalnie 

c. Nie 

 

2. Czy zmiany w firmie dla Ciebie powitać funkcji? 

a. Tak 

b. Żadna 

 

3. Co motywuje Cię do pracy w Kofola/Hoop SA? 

a. Pracować dla marki Kofola/Hoop 

b. Bezpieczeństwo (wynagrodzenie, inne korzyści materialne) 

c. Możliwość samorealizacji 

d. Szansa dla kariery i rozwoju zawodowego 

e. Bezpiczeństwo pracy 

f. Inne (proszę podać):_____________________________________- 

 

4. Jak postrzegasz kultury korporacyjnej w firmie? 

a. Jako bardzo ważny czynnik sukcesu w biznesie 

b. Jako ważny czynnik w sukces biznesowy 

c. Jako niestotny czynnik, który nie wpływa na sukces firmy 
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5. Jak postrzegasz wpływ kultury czeskiej Kofola Czechosłowacji przedsiębiorstw jako 

w Twojej firmie? 

a. Pozytywnie postrzegana 

b. Postrzegane negatywnie 

c. Nie wiem 

 

6. W jaki sposób kierwnictwo Republiki Czeskiej w swojej kultury korporacyjnej? 

a. Duży, wiele w naszym społeczeństwie zmieniły 

b. Nie, panuje kultura polska 

 

7. Jak myślisz, polski i czeski kultura korporacyjna inaczej? 

a. Bardzo różne 

b. Są minimalne różnice między nimi 

c. Nie różni 

 

8. Czy witamy zbliżenia z czeskiej kultury (wykłady na temat czeskich zwyczaje, etc.)? 

a. Tak 

b. Żadna 

 

9. Co byś zmienił do istniejącej kultury organizacyjnej w firmie? Wybierz maks. dwie 

odpowiedzi. 

a. Większa świadomość na temat planowanych zmian w społeczeństwie 

b. Elastyczna struktura organizacyjna firmy 

c. Większy kontakt z direktorem firmy (częste imprezy firmowe, spotkania) 

d. Dress code 

e. Inne (proszę podać):_____________________________________- 

 

10. Twoja płeć 

a. Kobieta 

b. Mężczyzna 

 

11. Twój wiek 

a. Do 30 lat 

b. 30-49 lat 

c. 50 lat i więcej 

 

12. Jakie jes stanowisko pracy trzymać w społeczeństwie? 

a. Kierownictwo 

b. Zarządzanie średnim 

c. Pozycja pracy 

d. Inne (logistika, sales, ..) 
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13. Jak długo pracujesz w firmie? 

a. Poniżej 1 roku 

b. 1-5 lat 

c. 6-10 lat 

d. 10 lat i więcej 
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Příloha č. 6 Proces formování firemní kultury společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. 

v rámci akvizice 

 

 

 

 

 

 

  

Neakceptace 
ceny 

nerealizace 

realizace 

  Změna 

Kofola Holding a.s. Hoop S.A. 

Zájem o expanzi 

do Polska 

Rozhodnutí o 
prodeji 

Vzájemné due diligence 

Rozhodnutí o krocích akvizice 

Vyjednávání o akvizici 

Finanční 

ohodnocení 

Kofoly a 

Hoop 

Neakceptace 

ceny zcela 

Zahájení akvizice 

Sloučení 

Riziko nedokončení 

Odkup podílů bývalých 

majitelů 

Akvizice dokončena 

Nová organizační 

struktura 

Konec 

Ukončení  
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Příloha č. 7 Obecný proces formování firemní kultury v rámci akvizice 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neakceptace 

ceny 

nerealizace 

realizace 

  Změna 

1. společnost 2. Zahraniční 

společnost 

Zájem o expanzi 

do zahraničí 

Rozhodnutí o 
prodeji 

Vzájemné due diligence 

Rozhodnutí o krocích akvizice 

Vyjednávání o akvizici 

Finanční 

ohodnocení 

1. a 2. 

společnosti 

Neakceptace 

ceny zcela 

Zahájení akvizice 

Sloučení 

Riziko nedokončení 

Odkup podílů bývalých 

majitelů 

Akvizice dokončena 

Nová organizační 

struktura 

Konec 

Ukončení 


