
Vážený pane, vážená paní, 
dovoluji si Vás tímto požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, který přispěje 

k vypracování mé diplomové práce na téma „Analýza trhu služeb českých konzultačních firem“. 
Všechny získané informace budou použity výhradně pro účely diplomové práce. 
Předem Vám velice děkuji za vynaložený čas a námahu. 
 Jitka Dokoupilová, Bc. 
 Studentka VŠB – TUO, Ekonomická fakulta 
 Obor Marketing a obchod 
 
1. Podle vašeho mínění, prosím, sdělte zda realizujete inovační aktivity a zda se o nich ve vaší 
firm ě pravidelně hovoří a jedná? 
 

  Ano 
  Ne  (Pokud NE, ukončete dotazování) 

 
2. Pokud realizujete inovační aktivity, o jaké oblasti činností se jedná? (Možnost více odpovědí) 
 

  Lidské zdroje 
  Technický rozvoj 
  Projekční činnost 
  Výroby – produkt, služba 
  Organizace a management 
  Vývoj vlastního softwaru 
  Komunikace 
  Distribuce 
  Jiné (vypište) ..      

      
3. Kde očekáváte přínos od aplikovaných inovačních aktivit? (Možnost 2 odpovědi) 
 

  Zvýšení tržního podílu 
  Zvýšení ziskovosti 
  Navýšení počtu zákazníků 
  Snížení nákladů 
  Jiné (vypište) ..           

 
4. Jaký celkový dopad na vaše podnikání mají inovační aktivity? 
 

  Významný 
  Velký 
  Malý 
  Nepodstatný 

 
5. Jsou inovační aktivity pro vás důležité, za účelem udržení pozice na trhu? 
 

  Velmi důležité 
  Důležité 
  Nedůležité 
  Zcela nedůležité 

 
6. Informujete se pravidelně o inovačních aktivitách?  (možnost více odpovědí) 
 

  Z odborné literatury 
  Z internetu 
  Z Asociací, společenství 
  Z odborných seminářů 
  Jiné (vypište) ..           
  Neinformuji 

 
 
 



7. Informujete se o inovačních aktivitách od asociací, či jiných společenství? 
 

  Ano, aktivně vyhledávám 
  Příležitostně 
  Když se ke mně informace dostanou, někdy si je přečtu 
  Ne 

 
8. Pokud inovujete, stanovujete si předem podmínky, metody, postupy nutné k realizaci inovací 
v podniku včetně vyhodnocování vlivu? 
 

  Ano 
  Ne  (Pokud NE, přejděte na otázku č. 10) 

 
9. Pokud si předem stanovujete podmínky, metody, postupy k realizaci inovací, jakým způsobem 
se informujete o inovacích v podniku?  (Možnost více odpovědí) 
 

  Vlastní zkušenosti / vlastní metody 
  Účast na odborných seminářích o inovování v podniku 
  Odborná literatura 
  Asociace, společenství 
  Internet 
  Jiné (vypište) ..           

 
10. Máte ve firmě odpovědnou sobu, která má na starosti inovace? 
 

  Ano 
  Ne 

 
11. Dokážete sami zhodnotit inovace nebo jak se o inovacích dozvídáte? (Možnost více odpovědí) 
 

  Vlastní zkušenosti / sami zhodnotí inovace 
  Z odborných seminářů o inovacích v podniku 
  Z Odborné literatury 
  Od Asociací, společenství 
  Z Internet 
  Jinak (vypište) ..           

 
12. Pokud inovujete popište, prosím, stručně konkrétní případy, projekty? 
…           
…           
…           
 
13. Co vám přináší členství v České asociaci konzultačních inženýrů (CACE)? (Pro členy CACE) 
      Co očekáváte, jaký přínos, od členství v České asociaci konzultačních inženýrů (CACE)?    
       (Pro nečleny CACE) 
 
…           
…           
…           
…           
 
14. Prosím, sdělte rok založení vaší firmy? 
 
…           
 
15. Jaký je počet zaměstnanců ve Vaší firmě? 

  Do 10 zaměstnanců 
  Do 50 zaměstnanců 
  Do 100 zaměstnanců 
  Nad 101 zaměstnanců 


