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Předpokládané výhody provedení dotazníkového šetření ve firmě Kofola 

Vzhledem k tomu, že tento výzkum probíhá před finálním schválením projektu 

zavedení metodiky ITIL do řízení IT oddělení ve skupině Kofola, musí být náklady na 

provedení šetření minimální. Jak nároky časové – vytížení tazatelů i dotazovaných, tak 

náklady finanční na přípravu a vyhodnocení šetření. Výsledky by teprve měly sloužit 

jako podklad pro argumentaci před managementem o tom, zdali se v dalších letech 

vydat cestou směrem k ITILu, či nikoliv. 

Při daném počtu pracovníků v Kofole a jejich rozmístění na od sebe značně 

vzdálených místech, by bylo provedení, např. strukturovaného rozhovoru časově velice 

náročné, také v tom smyslu, že časový interval, ve kterém by šetření probíhalo by byl 

několikanásobně delší, než interval ve kterém by bylo provedeno dotazníkové šeření. A 

toto také není zanedbatelný faktor, zejména proto, že zkoumaná problematika je z 

oblasti velice dynamicky se vyvíjející, což pro informační technologie v Kofole platí 

bezezbytku. 

Dotazníkové šetření také zvládne naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit jediný 

pracovník, není třeba celého týmu řešitelů, který by bylo třeba zaškolit a následně 

kontrolovat při prováděné činnosti. 

Nezanedbatelnou výhodou dotazníku, je také vetší přesvědčivost o anonymitě, což 

je samozřejmě pro respondenty žádoucí motiv, který jim dává možnost vyjádřit se 

naprosto beze strachu z případného postihu. 

 

Předpokládaná omezení a rizika dotazníkového šetření ve firmě Kofola 

Velkým rizikem při dotazníkovém šetření je respondentovo nepochopení otázky. Na 

toto riziko je nutné se zaměřit i při šetření v Kofole a to hned z několika důvodů. 

Budeme dotazovat uživatele IT s velmi rozličným pracovním zaměřením, s různým 

druhem a stupněm vzdělání, dokonce i s různými mateřskými jazyky. Je nezbytné 

pečlivě zvážit používané termíny, aby nebyly použity, pro IT pracovníky běžné výrazy, 

ale pro běžného uživatele neznámé výrazy. Toto riziko by mělo být minimalizováno 

provedením pilotního dotazníkového šetření a případné následné diskuse s klíčovými 

uživateli. 



  

Návratnost dotazníků při dotazníkovém šetření lze také považovat za možný 

problém. Vzhledem k tomu, že v Kofole jsou z historických důvodů jen velice málo 

formalizované vztahy, není možno se domnívat, že prosté direktivní přikázání vyplnit 

dotazník zaručí plnou návratnost dotazníku. Naopak bude nezbytně nutné maximálně 

rozšířit do povědomí zaměstnanců Kofoly – uživatelů, že bude probíhat dotazníkové 

šetření a vysvětlit jim důležitost a zprostředkovat přínos daného šetření. Bez této prvotní 

propagace, dle mého názoru nebude mít šetření šanci na úspěch. 

 

Průběh dotazníkového šetření 

Před vedením dotazníkového šetření je důležité ujasnit si základní skutečnosti. Na 

co se budeme ptát, jakým způsobem, a koho se budeme ptát. Je zřejmé, že nemá 

význam se ptát na otázky, jejichž zodpovězení nám k dané problematice nepřinesou 

žádné potřebné informace. Nebo pokud otázky formulujeme nepřesně, či nevhodným 

způsobem, můžeme také získat silně zkreslené informace. Co se týče populace, tedy 

zkoumaných osob, platí totéž, nelze se dotazovat někoho, kdo s danou problematikou 

nesouvisí. 

Definice předmětu zkoumání 

Určení předmětu zkoumání na nejhrubší úrovni není těžké, neboť předmětem tohoto 

dotazníkového šetření je samozřejmě získání informací, které potvrdí, či vyvrátí potřebu 

změn v řízení IT oddělení ve skupině Kofola. Dotazníkovému šetření předcházelo 

několik schůzek s klíčovými pracovníky IT oddělení, na kterých byly diskutovány 

pociťované problémy, které v řízení IT služeb ve firmě přetrvávají. Byly také postupně 

srovnávány reálný stav klíčových IT procesů a procesů, jež navrhuje rámec ITIL. 

Pociťované problémy při řízení IT služeb ve skupině Kofola 

Klíčoví pracovníci vidí velký problém v jen velice chabě, spíše vůbec 

formalizovaných pravidel komunikace mezi IT oddělením a ostatními odděleními. Není 

stanoveno, kdo může oslovovat IT oddělení s jakými požadavky, komu IT reportuje o 

problémech a změnách, v jakých intervalech, apod. To přináší časté problémy, plynoucí 

z nedostatečné komunikace a z nedostatečně řízené komunikace. 

Dalším silně vnímaným problémem, je problematika měření výkonnosti a 

poruchovosti IT služeb. Z toho důvodu, že nejsou pečlivě specifikované, jaké služby IT 

oddělení poskytuje a jakým zákazníkům, nejsou nastavena ani kritéria, požadavky v 

jaké kvalitě mají být tyto služby dodávány. Tyto metriky samozřejmě ostatní oddělení 



  

nezajímají ve chvíli, kdy veškeré služby bez problémů fungují, ve chvíli výpadku, se 

však zákazníci služeb začínají po těchto metrikách pídit a IT oddělení nemá možnost, 

jak kategorizovat, příp. změřit snížení kvality služby daným výpadkem, či omezením, a 

takto prokázat o jak závažný výpadek jde, případně nejde. 

Dalším pociťovaným problémem je živelnost změnového řízení. Lépe řečeno 

neexistence změnového řízení. Nyní může jakýkoliv uživatel, žádat v IT službách de 

facto jakoukoliv změnu. To zda tato změna bude provedena, závisí na tom, jaké má v 

organizaci postavení a „jak je ve firmě slyšet“. Často tedy dochází k nesystémovým 

změnám, které celku neprospívají a naopak nejsou provedeny změny, které by bylo 

vhodné provést. 

Příprava dotazníkového šetření 

Z této předcházející analýzy současného stavu a řekněme GAP analýzy vzhledem k 

ideálu rámce ITIL, byly vytvořeny tři základní sady otázek. Otázky pro management, 

pro IT pracovníky a pro běžné uživatelé informačních technologií ve firmě. Je zřejmé, 

proč musela být formulace otázek podřízena těmto třem kategoriím. Management firmy 

je v rámci ITIL subjektem, který stanovuje služby, které chce využívat, stanovuje si 

kvalitu služeb a platí za ně. Uživatelé jsou koncoví odběratelé dané služby. Zatímco IT 

pracovníci jsou přímými poskytovateli těchto služeb. Každý má tedy na IT službu zcela 

jiný pohled a jinak k ní přistupuje. 

Pro management byly specifikovány otázky tak, aby se zjistilo: 

zdali má přehled o tom, co IT oddělení dělá a co by dělat mělo 

jak nastavovat kvalitativní parametry a spokojenost s nimi 

jak přistupují k nákladům IT 

zda ví, jaké služby IT poskytuje a jak jsou tyto služby důležité 

jaký je jejich postoj k IT podpoře a k uživatelské znalosti 

jaký je jejich pohled na technické a bezpečnostní zázemí IT 

 

Otázky pro uživatele byly přizpůsobeny té skutečnosti, že uživatel není 

spolutvůrcem a „definovatelem“ služby, ale její spotřebitel. Otázky se zaměřili na 

zjištění: 

znalosti, míry využití a spokojenosti se službami, které IT poskytuje 

znalosti jakým způsobem komunikovat s IT oddělením 



  

postoje k zavádění změn v IT službách 

schopnosti tzv. „self-help“ uživatelů a vzdělávání 

 

Třetí zcela odlišnou skupinou respondentů byli IT pracovníci. Vzhledem k dnešní 

velikosti IT oddělení, kdy v celé skupině Kofola, je cca 30 IT pracovníků, bylo toto 

dotazníkové šetření prováděné k ITIL problematice, zacíleno také na pracovníky 

oddělení. V dnešní době již není moc účinných nástrojů jak v takovémto počtu dát 

prostor každému vyjádřit se k řešené problematice a vzhledem k tomu, že IT pracovníci 

jsou klíčoví, při naplňování dohodnutých standardů služeb, bylo vhodné je mezi 

respondenty zařadit. 

Položené otázky se týkaly zejména: 

porozumění uživatelským potřebám 

vytížení pracovníků a způsobu práce 

problematiky chování uživatelů a komunikace s nimi 

zodpovědností a spolupráce na IT oddělení 

dokumentace a standardizace IT 

 

Provedení dotazníkového šetření 

Definice otázek při dotazníkovém šetření je pouze jednou z přípravných fází 

takového šetření. Po definování konkrétních otázek bylo nutno vybrat z populace 

několik „klí čových respondentů“, se kterými bylo provedeno pilotní šetření. Bylo 

vybráno pět respondentů z řad uživatelů a dva zástupci managerů. Tito pilotní 

respondenti byli vybíráni s ohledem na to, aby bylo odhaleno maximum případných 

problémů ve formulaci otázek, tudíž byli vybráni takoví respondenti, u kterých se 

očekával detailní pohled, silné zaměření pouze na svůj obor práce a slabý rozhled co se 

týče IT problematiky. 

Po rozeslání návrhu otázek a reflexi těchto otázek vybranými respondenty, kteří byli 

o tuto spolupráci předem osobně požádáni, byly otázky připraveny do finální podoby. 

Pro distribuci dotazníků byl zvolen elektronický kanál a pro praktické provedení 

dotazníkového šetření byl přizván, externí partner, firma CRUX-IT, která má webový 

nástroj pro takováto šetření a je schopna zajistit realizaci tohoto šetření. Navíc 

začleněním třetí strany do takovéhoto šetření je zaručena objektivita a v našem případě i 



  

anonymita odpovědí respondentů, jež byla smluvně po firmě vyžadována a také 

mnohokrát při komunikaci s respondenty deklarována. 

 

Zhodnocení průběhu dotazníkového šetření 

Při dotazníkovém šetření se jako největší problém projevila návratnost vyplněných 

dotazníků. Přestože bylo nakonec po velkém úsilí (několikerá urgence, znovu spuštění 

dotazníkového šetření) bylo dosaženo návratnosti cca 75%, původní představa byla, že 

se každý oslovený respondent rád zapojí, nicméně realita tomuto očekávání 

neodpovídala. Bylo to překvapením, vzhledem k tomu, že byli zaměstnanci o 

probíhajícím dotazníkovém šetření upozorněni na intranetu, i emailem, taktéž bylo 

dotazníkové šetření diskutováno na management meetingu. Osobně se domnívám, že 

tento stav byl způsoben tím, že management firmy nepřikládal dotazníkovému šetření 

patřičnou důležitost a nedistribuoval tuto informaci jako důležitou níže, na své 

podřízené. Je to pro nás poučením do budoucna, že nemá smysl se do realizace 

podobných šetření pouštět dříve, nežli je jistota, že všechny strany o šetření vědí, že 

vědí o smyslu šetření a že jsou na něm ochotny participovat. 

 


