
Marketingový výzkum „Vnímání automobilových značek“ 

Prostřednictvím třech různých verzí elektronického dotazníku byli osloveni současní či 

potencionální zákazníci značky Volkswagen Užitkové vozy, prodejci této značky a zaměstnanci 

společnosti Porsche Česká republika, která je importérem této značky do ČR.  

Vnímání automobilových značek zákazníky  

První otázka byla obecná a cílem bylo zjistit, na základě čeho se zákazník rozhoduje při koupi 

nového vozu. Na výběr bylo 20 možností včetně vlastní odpovědi, přičemž respondent musel 

zvolit minimálně jednu a maximálně tři možnosti. Maximální počet odpovědí byl omezen 

z důvodu potřeby získání nejdůležitějších důvodů. Mezi možnosti bylo zařazeno i 5 kritérií, která 

značka Volkswagen Užitkové vozy považuje za podstatné pro své zákazníky, konkrétně kritéria 

bezpečnost, cena, kvalita / spolehlivost, praktičnost / prostornost a značka / pověst značky. Na 

základě těchto kritérií byly dále v dotazníku hodnoceny vybrané značky užitkových vozů. 

Z celkem 126 označených možností, byla 26x zvolena možnost praktičnost, prostornost (21 %), 

25x kvalita / spolehlivost (20 %) a shodně 13x možnosti značka / pověst značky a předchozí 

zkušenost se značkou či modelem (10 %).  

Ostatní vybrané možnosti nebyly pro respondenty podstatné (0 – 8 %).  

 

Graf 1: Nejčastější důvody zákazníků při koupi nového vozu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Mezi čtyřmi nejčastějšími odpověďmi, které dohromady tvoří 61 % responsí, se objevily hned 3 z 

5 kritérií definovaných značkou Volkswagen Užitkové vozy, konkrétně praktičnost, prostornost, 

kvalita / spolehlivost a značka / pověst značky. Zbylá 2 kritéria, bezpečnost a cena, byla 

v dotazníku označena alespoň 5x. Z toho vyplývá, že značka má o zákaznických preferencích při 

koupi nového vozu správné povědomí. 

Následující dvě otázky byly zaměřeny na znalost značky Volkswagen - nejprve obecně bez 

rozlišení na osobní a užitkové vozy a poté na znalost značky Volkswagen Užitkové vozy. 

Respondenti měli na výběr z možností ano / ne. Ve všech 56 případech byla u obou otázek 

zvolena odpověď ano. Tyto otázky byly do dotazníku zařazeny z důvodu následného vyřazení 

dotazníků v případě negativní odpovědi. Pro výzkum jsou tedy relevantní všechny vyplněné 

dotazníky. 

Dále byla zkoumána znalost konkrétních modelů značky Volkswagen Užitkové vozy. Ve čtvrté 

otázce byli respondenti tázáni, zda znají nějaký model této značky. V případě kladné odpovědi je 

v páté otázce měli vypsat vlastními slovy. V první části zvolilo 100 % respondentů možnost ano. 

V druhé části byl v každé z celkem 56 odpovědí vždy uveden model Transporter, nebo některá z 

jeho verzí (Caravelle, Multivan či California). Model Caddy byl uveden 35x, model Crafter či 

starší pojmenování LT celkem 38x a nejméně zmiňovaný byl model Amarok, pouze 18x. V šesti 

případech byl kromě některého z modelu užitkových vozů, také zmíněn osobní vůz, který byl 

zařazen nesprávně pod značku Volkswagen Užitkové vozy. Průměrně byly v každé odpovědi 

správně vyjmenovány 2 až 3 modely. 

V šesté otázce byly zjišťovány asociace respondentů spojené se značkou Volkswagen Užitkové 

vozy. Na výběr bylo opět 20 možností včetně vlastní odpovědi, přičemž respondent musel zvolit 

minimálně jednu a maximálně tři možnosti. Maximální počet odpovědí byl omezen z důvodu 

potřeby získání nejsilnějších asociací se značkou. 



 

Graf 2: Nejsilnější asociace zákazníků spojené se značkou Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z Graf 2 vyplývá, že z celkem 119 označených asociací se značkou Volkswagen Užitkové vozy, 

patří mezi nejsilnější zákaznické asociace výrazy všestrannost (15 %), dodávkový vůz a praktické 

vozy (shodně 11 %), legenda (9 %), funkčnost, rodinný vůz a spolehlivost (shodně 8 %) a 

variabilita (7 %). Tyto výrazy tvoří 75 % celkových responsí. 

Ostatní zvolené možnosti nebyly pro respondenty podstatné (0 – 5 %). Překvapivě patří do této 

skupiny i výraz vysoká cena a kvalita (každý výraz pouhých 5 responsí, tj. 4 %). 

Otázka číslo sedm byla zaměřena na vnímání značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy 

jako jedné značky či dvou samostatných značek. 84 % respondentů vnímá tyto značky jako jednu 

společnou značku a pouhých 16 % je vnímá odděleně. 

Následující soubor otázek se zabýval spokojeností současných majitelů s vlastněnými užitkovými 

vozy Volkswagen a důvody pro případnou koupi nových vozů potencionálními majiteli. Dále byli 

respondenti dotazováni, zda by koupi vozů značky Volkswagen Užitkové vozy doporučili svým 

známým. 

Celkem 52 z 56 dotázaných vlastní některý z vozů značky Volkswagen Užitkové vozy. Ve 3 

případech byl uveden větší počet vlastněných vozů než jeden (2x dva vozy a 1x tři vozy). Každý 

z 52 respondentů vždy vlastní model Transporter v některé z jeho verzí – Multivan byl uveden 

20x, Caravelle 6x a California 1x, v ostatních případech byl uveden obecně Transporter. Model 
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Caddy vlastní pouze 2 respondenti, model Crafter pouze 1. Žádný z dotázaných nevlastní model 

Amarok. S vlastněným vozem je úplně spokojeno 48 % dotázaných, spíše spokojeno též 48 % a 

spíše nespokojeno zbylá 4 %.  

4 respondenti, kteří označili odpověď, že nevlastní žádný z vozů značky Volkswagen Užitkové 

vozy, byli dotázáni, zda by chtěli vlastnit vůz této značky a měli uvést důvod proč ano či ne. 3 

respondenti, kteří odpověděli kladně, uvedli jako důvody: „kvalita, všestrannost, variabilita, 

bezpečnost atd.“; „pro jejich dílenské zpracování a životnost“ a „variabilita, funkčnost“. 1 

respondent by nechtěl vlastnit vůz této značky kvůli „vysoké pořizovací ceně, vysokým servisním 

nákladům, nízké spolehlivosti u nových modelů“.  

Na otázku, která se týkala doporučení koupě vozu této značky, zvolilo 54 % dotázaných možnost 

určitě ano a nejčastěji uvedenými důvody byla spolehlivost, kladná osobní zkušenost a 

všestrannost využití. Možnost pravděpodobně ano označilo 39 % respondentů, kdy kromě již 

výše zmíněných důvodů byla navíc uváděna dostupnost servisní sítě. Vůz této značky by 

pravděpodobně nedoporučili 4 dotázaní (7 %). Do této skupiny patří i respondent, který 

v předchozí části označil, že by nechtěl vlastnit vůz této značky z výše uvedených důvodů. Dále 1 

respondent, který byl s vlastněným vozem spíše nespokojen, uvedl jako důvod poruchovost. 2 

respondenti, kteří byli s vlastněnými vozy spíše spokojeni, by ale vůz svým známým 

pravděpodobně nedoporučili vzhledem k poruchovosti, vysokým cenám oprav, nižší kvalitě 

některých originálních dílů a nespolehlivosti nových modelů.  

V další otázce byli respondenti vyzváni, aby vybrali, k jakým účelům se převážně dle jejich 

názoru používají vozy značky Volkswagen Užitkové vozy. Na výběr bylo 12 možností včetně 

vlastní odpovědi, přičemž respondent musel zvolit minimálně jednu a maximálně tři možnosti.  



 

Graf 3: Zákazníky nejčastěji zvolený účel využití vozů značky Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z údajů uvedených v Graf 3 vyplývá, že 29 % respondentů vnímá vozy značky Volkswagen 

Užitkové vozy především jako pracovní vozy pro řemeslníky a živnostníky. 21 % vnímá vozy 

této značky především jako volnočasové. Využití vozů této značky pro záchranné a bezpečnostní 

složky označilo 18 % dotázaných. 14 % vnímá tyto vozy především jako rodinné. Tyto 4 

nejčastěji zvolené odpovědi tvoří 82 % celkových responsí. 

Ostatní zvolené možnosti nebyly pro respondenty podstatné (1 – 4 %). 

Stěžejní část dotazníku byla tvořena 5 samostatnými otázkami, v rámci kterých měli respondenti 

ohodnotit vybrané značky užitkových vozů postupně na základě 5 kritérií, která byla zvolena 

značkou Volkswagen Užitkové vozy za podstatná (viz výše). 

K hodnocení byla použita hodnoticí škála 5 – 0, kdy 5 = nejlepší, 1 = nejhorší a 0 = bez 

hodnocení pro případ, kdy respondent některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznal 

či nemohl hodnotit. 

Celkem bylo hodnoceno 7 značek užitkových vozů. Konkurenti značky Volkswagen Užitkové 

vozy byli vybráni na základě interní analýzy konkurence dle počtu registrovaných vozů za 

posledních pět let napříč všemi segmenty. 

V Tab. 1 jsou na základě získaných hodnot z dotazníku vypočteny základní ukazatele polohy 

jednotlivých značek užitkových vozů – aritmetický průměr, modus a medián.  
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arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 2,46 3 3 1,70 2 2 2,38 2 2 2,98 4 3

cena 2,50 3 3 2,80 5 3 2,89 3 3 2,82 3 3

bezpečnost 2,61 3 3 1,68 2 2 2,61 3 3 2,98 3 3

všestrannost využití 2,55 3 3 1,89 3 2 2,70 3 3 3,04 3 3

image/ pověst značky 2,64 3 3 1,75 1 1,5 2,57 3 3 3,41 4 4

arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 3,57 4 4 2,84 3 3 4,04 5 4

cena 2,39 2 2 2,71 3 3 2,59 1 3

bezpečnost 3,86 4 4 2,98 3 3 4,13 5 5

všestrannost využití 3,70 4 4 2,89 3 3 4,63 5 5

image/ pověst značky 4,13 5 4 2,86 3 3 4,39 5 5

kritérium/ značka
Mercedes-Benz Peugeot VW LNF

Citroën Dacia Fiat Ford
kritérium/ značka

 
Tab. 1: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů zákazníky – ukazatele polohy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné polohy jednotlivých značek napříč všemi kritérii, určené na základě vypočtených 

hodnot váženého aritmetického průměru, jsou znázorněny v Graf 4.  

Značka Volkswagen Užitkové vozy byla respondenty ohodnocena jako nejlepší ve všech 

kritériích kromě ceny, kde se umístila jako třetí nejhorší značka (první byla značka Mercedes-

Benz, následovala značka Citroën). 

Značce Volkswagen Užitkové vozy se výsledným hodnocením nejvíce přibližuje značka 

Mercedes-Benz. Největší rozdíl mezi těmito dvěma značkami vnímají respondenti u kritéria 

všestrannost využití, pozice značky Mercedes-Benz se nachází o 0,93 bodu níže oproti pozici 

značky Volkswagen Užitkové vozy. Mezi ostatními kritérii je průměrně rozdíl 0,24 bodu. 

Nejhůře vnímanou značkou se stala značka Dacia, vyjma ceny se tato značka nachází na 

nejnižších hodnotách. Z hlediska ceny je naopak třetí nejlépe hodnocenou značkou (první je 

značka Fiat, následována značkou Ford). 

U značek Citroën, Fiat, Peugeot a Ford ohodnotili respondenti všechna kritéria jako průměrná.  

Dle jednotlivých kritérií jsou značky vnímány následujícím způsobem: nejvíce spolehlivá / 

kvalitní je značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,04), jako nejméně spolehlivá / kvalitní značka 

Dacia (ø 1,70); nejdražší je značka Mercedes-Benz (ø 2,39), nejlevnější značka Fiat (ø 2,89); jako 

nejbezpečnější byla označena značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,13), naopak nejméně 

bezpečnou je značka Dacia (ø 1,68); největší všestrannost využití nabízí značka Volkswagen 



Užitkové vozy (ø 4,63), nejmenší všestrannost využití poskytuje značka Dacia (ø 1,89); nejlepší 

image / pověst značky má značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,39) a nejhorší značka Dacia (ø 

1,75). 

Možnost „nemůžu hodnotit“ byla zvolena pouze v 10 % případů a nejčastěji byla označována u 

kritéria bezpečnost, nejméně naopak u kritéria image / pověst značky. Nejčastěji nehodnocena 

byla značka Dacia, z čehož vyplývá, že respondenti mají s touto značkou nejméně zkušeností či 

mají o této značce minimální povědomí. 

 

Graf 4: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů zákazníky – analýza profilu 

Zdroj: vlastní zpracování 

V následující otázce měli respondenti za úkol ohodnotit dané značky užitkových vozů na základě 

toho, jak jsou jim sympatické. K hodnocení byla opět použita hodnoticí škála, nyní ale rozšířená 

na hodnoty 9 – 0, tak aby bylo možné zachytit co nepřesnější postoj zákazníků; 9 = nejvíce 

sympatická, 1 = nejméně sympatická, 0 = bez hodnocení. 

Graf 5 znázorňuje výsledné hodnocení jednotlivých značek. Za nejvíce sympatickou značku byla 

označena značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 8,30). S poměrně výrazným odstupem následuje 

značka Mercedes-Benz s průměrem 6,68. Nejméně sympatickou značkou je dle respondentů 

značka Dacia, se získaným průměrem hodnocení 2,70. Zbylé značky Citroën, Fiat, Peugeot a 

Ford byly označeny jako průměrně sympatické s hodnocením 4,23 až 5,30.  
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Pořadí značek dle sympatičnosti kopíruje výsledné umístění značek na základě hodnocení 

jednotlivých kritérií, znázorněných v Graf 4. 

 

Graf 5: Hodnocení sympatičnosti vybaných značek užitkových vozů zákazníky 

Zdroj: vlastní zpracování 

V otázce č. 23 označovali respondenti značky, které považují za hlavní konkurenty značky 

Volkswagen Užitkové vozy. Na výběr bylo 6 dříve hodnocených značek včetně vlastní odpovědi, 

přičemž respondent musel zvolit minimálně jednu a maximálně tři značky. 

Jako největší konkurent byla označena značka Mercedes-Benz (52 %). Druhým největším 

konkurentem byla zvolena značka Ford (32 %). Ostatní značky byly zvoleny pouze 1 - 6 % 

respondentů, z čehož vyplývá, že tyto značky neohrožují dle zákazníků pozici značky 

Volkswagen Užitkové vozy. Výsledky této otázky opět potvrdily předchozí závěry.  

Poslední částí, zaměřenou na hodnocení značky Volkswagen Užitkové vozy, byly dvě otázky, 

týkající se vybavení si reklamy na tuto značku v jakékoliv podobě (např. tištěné, internetové, 

televizní či billboard).  

Žádnou z reklam si nevybavilo 10 respondentů. Ze 46 respondentů, kteří označili možnost ano, si 

v 76 % případů vybavili reklamu na model Transporter, z toho 18 % specificky označilo model 

Multivan. 10 % respondentů si vzpomnělo na reklamu na model Caddy a shodně 3 % 

respondentů na model Crafter a Amarok. 8 % dotázaných chybně vypsalo některý z modelů 

Volkswagen osobní vozy. Nejčastěji byly uváděny reklamy na aktuálně nové modely Caddy 

čtvrté generace a Transporter šesté generace. 
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Závěrečná část dotazníku obsahovala identifikační otázky, které zjišťovaly charakteristiky 

respondentů, konkrétně jejich pohlaví, věkovou kategorii, nejvyšší dosažené vzdělání, status a 

kraj, ve kterém žijí. Tyto otázky byly do dotazníku zařazeny na základě požadavku 

marketingového specialisty divize Volkswagen Užitkové vozy, tak aby v případě potřeby mohly 

být zkoumány konkrétní postoje a názory respondentů v závislosti na výše uvedených 

charakteristikách. Nejčastějším respondentem byl muž (96 %), nejvíce respondentů bylo ve věku 

36 – 45 let (45 %), nejčastěji bylo nejvyšším dosaženým vzděláním středoškolské s maturitou (52 

%), nejvíce respondentů spadá do kategorie zaměstnanec (60 %) a jsou zaměstnáni především 

jako manažeři či řídicí pracovníci (32 %) nebo jako dělníci či manuální pracovníci (21 %). 

Nejvíce respondentů bylo z hlavního města Prahy (27 %), poté z Jihomoravského kraje (21 %) a 

ze Středočeského kraje (18 %). 

Poslední otázka byla nepovinná a sloužila pro vyjádření názorů respondentů na problematiku či 

pro případné připomínky k dotazníku. Tuto možnost využilo 11 respondentů, z nichž 6 buď 

nemělo žádné připomínky či zhodnotili dotazník jako srozumitelný a dobře zpracovaný. 1 

respondent by ocenil, aby byl dotazník více zaměřen na jednotlivé modely, jelikož dle jeho 

názoru se hodnocení liší model od modelu. Další vytknul zaměření pouze na nové vozy (viz první 

otázka), jiný okomentoval nižší prodejnost modelu T5 kvůli jeho pověsti méně spolehlivého 

vozu. 1 si postěžoval na snižování životnosti vozů ze strany automobilek, kdy se po určité době 

(cca 5 letech) vyplatí místo opravy stávajícího vozu koupit vůz nový, čímž dle jeho názoru 

dochází na základě pokroku ke snižování spolehlivosti. Pouze 1 respondent vytknul špatně 

položené otázky – bohužel bez bližší specifikace. 

Vnímání automobilových značek prodejci 

Dotazník na téma Vnímání automobilových značek určený prodejcům značky Volkswagen 

Užitkové vozy obsahoval celkem 19 otázek. Aby bylo možné porovnávat názory prodejců vůči 

názorům zákazníků či zaměstnanců importu, bylo v dotazníku zahrnuto ve stejném znění 9 

nejdůležitějších tematických otázek ze zákaznického dotazníku a 8 shodných identifikačních 

otázek v závěru. Dotazník obsahoval navíc 2 otevřené otázky, zkoumající konkrétní názory 

prodejců.  



Průměrný počet prodejců značky Volkswagen Užitkové vozy jsou 2 prodejci na obchodníka, tj. 

92 prodejců (v současnosti má tato značka v ČR zastoupení u 46 autorizovaných obchodníků). 

Návratnost kompletně vyplněného dotazníku je tedy 45 %.  

První otázka zkoumala asociace, které mají prodejci spojené se značkou Volkswagen Užitkové 

vozy. Celkem bylo označeno 111 výrazů, z čehož spolehlivost zaujímá 15 %, německý vůz 13 %, 

kvalita a tradice shodně 10 %, dodávkový vůz a praktické vozy též shodně 9 % a všestrannost 8 

% (viz Graf 6). Tyto výrazy tvoří 74 % celkových responsí.  

Ostatní zvolené možnosti nebyly pro respondenty podstatné (0 – 5 %). Do této skupiny patří i 

výraz vysoká cena (6 responsí, tj. 5 %). 

 

Graf 6: Nejsilnější asociace prodejců spojené se značkou Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Druhá otázka byla zaměřena na vnímání značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy – 64 

% respondentů vnímá tyto značky jako jednu značku a 36 % jako dvě samostatné značky.  

V otázce č. 3 měli respondenti za úkol označit, k jakým účelům se převážně dle jejich názoru 

používají vozy značky Volkswagen Užitkové vozy. 29 % dotázaných vnímá tyto vozy především 

jako pracovní vozy pro řemeslníky a živnostníky. Dle 19 % respondentů nachází vozy této 

značky uplatnění především jako vozy pro záchranné a bezpečnostní složky. 14 % respondentů 

označilo tyto vozy jako volnočasové. Shodně 9 % vnímá vozy této značky jako rodinné vozy a 

vozy pro přepravní a kurýrní služby. 8% dotázaných také zvolilo jako nejčastější účel využití 

speciální vozy (odtahové vozy, pohotovostní vozy (voda, plyn, elektřina, topení), vozy pro ZTP 
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aj.). Všechny výše uvedené nejčastější odpovědi tvoří 87 % celkových responsí a jsou 

znázorněny v Graf 7. 

Ostatní zvolené možnosti nebyly pro respondenty podstatné (1 – 3 %). 

 

Graf 7: Prodejci nejčastěji zvolený účel využití vozů značky Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stěžejní část dotazníku byla stejně jako v zákaznické verzi tvořena 5 otázkami, ve kterých měli 

respondenti posoudit vybrané značky užitkových vozů na základě kritérií spolehlivosti / kvality, 

ceny, bezpečnosti, všestrannosti využití a image, pověsti značky. 

Hodnoceno bylo opět 7 značek za použití hodnoticí škály 5 – 0, kdy 5 = nejlepší, 1 = nejhorší a 0 

= bez hodnocení. Výsledné hodnoty základních ukazatelů poloh jednotlivých značek jsou 

uvedeny v Tab. 2. Na základě těchto hodnot byly graficky znázorněny profily jednotlivých 

značek (viz Graf 8). 

Značka Volkswagen Užitkové vozy získala ve všech kritériích nejlepší hodnocení s výjimkou 

kritéria ceny, tam naopak od respondentů získala nejhorší hodnocení. 

Výsledné hodnoty značky Mercedes-Benz téměř kopírují hodnoty značky Volkswagen Užitkové 

vozy. Pouze u kritéria cena je značka Mercedes-Benz vnímána lépe než značka Volkswagen 

Užitkové vozy. Z hlediska image / pověsti značky jsou tyto dvě značky vnímány na stejné úrovni 

a v ostatních kritériích získala značka Mercedes-Benz průměrně o 0,19 bodu horší hodnocení. 
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Značky Fiat, Citroën a Peugeot jsou respondenty vnímány jako průměrné značky, které jsou 

kladně hodnoceny především díky své ceně a všestrannosti využití. Značka Ford je vnímána ještě 

o něco lépe než předchozí trojice značek. 

Nejhorší hodnocení získala opět značka Dacia, s výjimkou kritéria ceny, kde byla naopak tato 

značka ohodnocena jako nejlepší. 

Na základě jednotlivých kritérií jsou značky vnímány takto: nejvíce spolehlivá / kvalitní je 

značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,14), jako nejméně spolehlivá / kvalitní značka Dacia (ø 

1,69); nejdražší je značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 2,24), nejlevnější značka Dacia (ø 3,79); 

nejbezpečnější značkou je Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,24), nejméně bezpečnou značkou je 

Dacia (ø 1,52); největší všestrannost využití poskytuje značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 

4,26), nejmenší naopak značka Dacia (ø 2,38); nejlepší image / pověst značky mají shodně 

značky Mercedes-Benz a Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,45) a nejhorší pověst má značka Dacia 

(ø 1,64). 

Možnost „nemůžu hodnotit“ zvolilo pouze 5 % respondentů. Oproti 10 % v zákaznickém 

dotazníku ukazuje tato hodnota vyšší znalost či povědomí o daných kritériích a značkách, což je 

vzhledem k profesi respondentů (prodejci značky Volkswagen Užitkové vozy) zcela očekávané. 

Nejčastěji označovali respondenti tuto možnost u kritéria ceny, naopak nejméně ji volili u kritéria 

image / pověst značky. Stejně jako v zákaznickém dotazníku, byla nejčastěji nehodnocena značka 

Dacia. Z toho vyplývá, že i prodejci značky Volkswagen Užitkové vozy mají s touto značkou 

nejméně zkušeností. Pravděpodobnou příčinou bude krátké působení této značky na trhu lehkých 

užitkových vozů (od roku 2014). 



arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 2,48 3 3 1,69 1 1 2,10 3 2 3,26 4 3

cena 3,21 4 4 3,79 5 5 3,38 4 4 3,17 3 3

bezpečnost 2,43 2 2 1,52 1 2 2,24 3 2 3,24 3 3

všestrannost využití 3,12 3 3 2,38 3 3 3,10 4 3 3,60 4 4

image/ pověst značky 2,69 3 3 1,64 1 1,5 2,64 3 3 3,74 4 4

arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 3,95 4 4 2,62 2 3 4,14 4 4

cena 2,29 3 2 3,19 4 3 2,24 2 2

bezpečnost 4,07 5 5 2,81 3 3 4,24 5 5

všestrannost využití 4,05 4 4 3,36 3 3 4,26 5 5

image/ pověst značky 4,45 5 5 3,14 3 3 4,45 5 5

Citroën Dacia Fiat Ford
kritérium/ značka

kritérium/ značka
Mercedes-Benz Peugeot VW LNF

 

Tab. 2: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů prodejci – ukazatele polohy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 8: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů prodejci – analýza profilu 
Zdroj: vlastní zpracování 
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zvoleny značka Mercedes-Benz (39 %) a značka Ford (38 %). Ostatní značky získaly 1 – 9 % 

odpovědí a nejsou hlavními konkurenty značky Volkswagen Užitkové vozy. 

Následovaly 2 otevřené otázky zkoumající konkrétní názory prodejců. První z nich zjišťovala, co 

je podle prodejců vnímáno u značky Volkswagen Užitkové vozy negativně a co jí „škodí“. V 70 

% odpovědí byla uvedena vyšší cena. Dále byla nejčastěji uváděna problematika slabých či méně 

spolehlivých motorů (21 %). Zbylé odpovědi zmiňovaly špatnou pověst modelu Crafter, občas 

dlouhé dodací lhůty či příchod nových modelů s minimálními změnami ale přesto s navýšenými 

cenami. V druhé otázce měli prodejci prostor k vyjádření na otázku, jak by dle jejich názoru mohl 

importér přispět ke zlepšení pozice značky Volkswagen Užitkové vozy. Opět i v této otázce byla 

nejčastěji zmíněna cena, respektive její snížení či zlepšení cenové politiky a poskytování různých 

bonusů zákazníkům, např. za protiúčet, za zvolený model s 4Motion, aj. Dále bylo uváděno 

zlepšení mediální podpory, resp. častější a důraznější reklamní kampaně zaměřené především na 

spolehlivost. Často zmiňovaným názorem bylo i uspořádaní celorepublikové roadshow či driving 

day, tak aby se vozy této značky dostaly blíže k zákazníkům a více se zviditelnily. V dotazníku se 

objevil i názor, že importér odvádí kvalitní práci a je potřeba i nadále udržovat stávající pozici 

importéra č. 1 v ČR. Tyto otázky slouží především pro interní potřebu divize Volkswagen 

Užitkové vozy a konkrétní odpovědi budou dále zkoumány a vyhodnocováno případné 

zapracování do praxe. 

Závěrečnou část dotazníku opět tvořily identifikační otázky. Nejčastějším respondentem byl muž 

(90 %), nejvíce respondentů bylo ve věku 26 – 35 let (43 %), nejvyšším dosaženým vzděláním 

bylo středoškolské s maturitou (74 %). Všichni respondenti byli zaměstnanci, což vyplývá 

z pozice prodejce, z nichž 52 % zastává manažerskou pozici, zbylých 48 % pracuje jako řadový 

prodejce. Nejvíce respondentů bylo z hlavního města Prahy (17 %), poté z Ústeckého kraje (14 

%) a z Jihočeského kraje (12 %).  

Možnost vyjádřit názor či případné připomínky k dotazníku prostřednictvím poslední otázky, 

využilo 14 respondentů. 11 z nich nemělo žádné připomínky či zhodnotili dotazník jako „ok“. 1 

respondent uvedl, že by mezi konkurenty přidal značku Renault, další zhodnotil dominantnější 

postoj značky Škoda na českém trhu a japonských značek vzhledem k jejich nízké ceně – ale 

zároveň dodává, že kdo zkusí značku Volkswagen, už nechce jinou. Poslední respondent uvedl, 

že kvalita Volkswagenu skončila s modelem T4 (Transporter čtvrté generace). 



Vnímání automobilových značek zaměstnanci PoČR 

Třetí varianta dotazníku Vnímání automobilových značek byla určena zaměstnancům společnosti 

Porsche Česká republika (PoČR), která je importérem značky Volkswagen Užitkové vozy do ČR. 

Tato verze dotazníku obsahovala 18 otázek ve stejném znění jako předchozí verze pro prodejce, 

vynechána bylo pouze otázka, ve které byli respondenti dotazováni, jak by podle nich mohl 

importér přispět pro zlepšení pozice značky Volkswagen Užitkové vozy. Tato otázka nebyla pro 

zaměstnance importu relevantní. 

Společnost Porsche Česká republika s. r. o. měla k 14. 1. 2016 celkem 155 zaměstnanců. 

Dotazník byl kompletně vyplněn 72 respondenty, což značí 46% návratnost. 

V první otázce byly zkoumány asociace zaměstnanců se značkou Volkswagen Užitkové vozy. 

Z celkově označených 178 výrazů získal nejvíce procent výraz praktické vozy (15 %), 

následován výrazem dodávkový vůz se 14 %, dále kvalita (11 %), německý vůz (10 %), 

spolehlivost 9 %, funkčnost 7 % a všestrannost a tradice shodně 6 % (viz Graf 9). Uvedené 

výrazy tvoří 77 % celkových responsí. 

Ostatní možnosti nebyly pro respondenty podstatné (0 – 5 %). Do této skupiny patří opět i výraz 

vysoká cena (6 responsí, tj. 3 %). 

 

Graf 9: Nejsilnější asociace zaměstnanců PoČR spojené se značkou Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve druhé otázce označilo 51 % respondentů, že vnímá značky Volkswagen a Volkswagen 

Užitkové vozy jako jednu značku a 49 % respondentů jako dvě samostatné značky. 

Ve třetí otázce byli respondenti vyzváni, aby označili, k jakým účelům se převážně dle jejich 

názoru používají vozy značky Volkswagen Užitkové vozy. 29 % respondentů se domnívá, že 

vozy této značky jsou nejčastěji používány jako pracovní vozy pro řemeslníky a živnostníky. 

Jako vozy pro záchranné a bezpečnostní složky jsou tyto vozy vnímány 24 % dotázaných. 12 % 

označilo tyto vozy jako volnočasové a 10 % vnímá tyto vozy jako vozy pro přepravní a kurýrní 

služby (viz Graf 10). Tyto nejčastěji zvolené možnosti tvoří 75 % celkových responsí. 

Ostatní zvolené možnosti nebyly pro respondenty podstatné (1 – 7 %). 

 

Graf 10: Zaměstnanci PoČR nejčastěji zvolený účel využití vozů značky Volkswagen Užitkové vozy 

Zdroj: vlastní zpracování 

Stěžejní částí dotazníku bylo 5 otázek, zaměřených na hodnocení 7 vybraných značek užitkových 

vozů dle daných kritérií – spolehlivost / kvalita, cena, bezpečnost, všestrannost využití a image / 

pověst značky. Hodnocení probíhalo prostřednictvím hodnoticí škály 5 – 0, kdy 5 = nejlepší, 1 = 

nejhorší a 0 = bez hodnocení.  

V Tab. 3 jsou uvedeny výsledné hodnoty základních ukazatelů poloh jednotlivých značek. 

Výsledné profily jednotlivých značek jsou znázorněny v Graf 11. 
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Značka Volkswagen Užitkové vozy opět potvrdila svou pozici nejlépe vnímané značky, opět 

s výjimkou kritéria ceny, kde v tomto případě byla druhou nejhůře hodnocenou značkou (první 

byla značka Mercedes-Benz). 

Pozice značky Mercedes-Benz i v tomto případě kopíruje pozici značky Volkswagen Užitkové 

vozy téměř ve všech kritériích (průměrný odstup 0,39 bodu). Kritérium image / pověst značky je 

respondenty hodnoceno téměř na stejné úrovni, naproti tomu kritérium všestrannost využití 

vykazuje největší rozdíl ve vnímání těchto dvou značek – značka Mercedes-Benz je vnímána jako 

méně všestranně využitelná než značka Volkswagen Užitkové vozy (rozdíl 0,86 bodu). 

I v této verzi dotazníku jsou značky Citroën, Fiat, Peugeot a Ford vnímány jako průměrné 

značky, jejichž postavení se zakládá především na kladném hodnocení kritéria ceny a 

všestrannosti využití. 

Celkově nejhůře hodnocenou značkou byla i v tomto případě značka Dacia. Výjimku tvoří 

kritérium cena, v rámci kterého je naopak tato značka hodnocena nejlépe. 

Jako nejvíce spolehlivá / kvalitní je vnímána značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,44), 

nejméně spolehlivou / kvalitní značkou je Dacia (ø 1,40); nejdražší značkou je značka Mercedes-

Benz (ø 2,31), nejlevnější značkou je Dacia (ø 3,60); nejbezpečnější značkou byla označena 

značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,64), nejméně bezpečnou značka Dacia (ø 1,50); 

nejvšestrannější značkou je Volkswagen Užitkové vozy (ø 4,60), nejméně všestrannou značkou 

Dacia (ø 2,26); nejlepší image / pověst značky získala značka Volkswagen Užitkové vozy (ø 

4,53) a nejhorší pověst má značka Dacia (ø 1,40). 

9 % respondentů využilo možnost „nemůžu hodnotit“. Tato hodnota je o 4 % vyšší než 

v dotazníku prodejců a jen o 1 % nižší než v zákaznickém dotazníku. Z toho vyplývá, že 

zaměstnanci PoČR nemají stejně jako zákazníci tolik příležitosti k bližšímu poznání daných 

značek. Nejčastěji byla tato možnost označována u kritéria všestrannosti využití, nejméně u 

kritéria image / pověst značky. Stejně jako zákazníci a prodejci, i zaměstnanci PoČR nejčastěji 

nehodnotili značku Dacia.  



arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 2,19 3 2 1,40 1 1 2,19 2 2 3,29 4 4

cena 3,04 4 3 3,60 5 4 3,22 4 4 2,86 3 3

bezpečnost 2,38 3 3 1,50 1 1 2,35 3 2 3,31 4 4

všestrannost využití 2,83 4 3 2,26 3 3 2,89 3 3 3,61 4 4

image/ pověst značky 2,24 3 3 1,40 1 1,0 2,46 3 3 3,51 4 4

arit. Ø mod med arit. Ø mod med arit. Ø mod med

spolehlivost/kvalita 4,00 5 4 2,43 3 3 4,44 5 5

cena 2,31 2 2 3,03 3 3 2,57 2 2

bezpečnost 4,17 5 5 2,81 3 3 4,64 5 5

všestrannost využití 3,74 4 4 3,11 4 3 4,60 5 5

image/ pověst značky 4,42 5 5 2,76 3 3 4,53 5 5

kritérium/ značka
Mercedes-Benz Peugeot VW LNF

Citroën Dacia Fiat Ford
kritérium/ značka

 

Tab. 3: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů zaměstnanci PoČR – ukazatele polohy 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Graf 11: Hodnocení vybraných značek užitkových vozů zaměstnanci PoČR – analýza profilu 

Zdroj: vlastní zpracování 
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hlavním konkurentem byla zvolena značka Peugeot s 12 %. Ostatní značky nebyly označeny jako 

podstatní konkurenti (2 – 9 %). 

Následující otázka byla otevřená a zkoumala, co je podle zaměstnanců PoČR vnímáno u značky 

Volkswagen Užitkové vozy negativně a co jí „škodí“. V 53 % odpovědí byla zmíněna vyšší cena 

samotného vozu či náhradních dílů, oproti tomu současná emisní aféra byla uvedena v 25 % 

odpovědí. Problematika slabých či méně spolehlivých motorů byla uvedena v 10 %. Zbylé 

odpovědi zmiňovaly např. komunikaci této značky pouze jako pracovního vozu a málo jako 

alternativu rodinného vozu, i vzhledem k tomu, že je značka vnímána spíše jako firemní vůz.  

V závěrečné části dotazníku respondenti vyplňovali identifikační otázky. Nejčastějším 

respondentem byl muž (63 %), nejvíce respondentů bylo ve věku 26 – 35 let (42 %), jako 

nejvyšší dosažené vzdělání bylo nejčastěji označeno dokončené vysokoškolské (65 %) a 94 % 

respondentů byli zaměstnanci (zbylých 6 % tvořili studenti), z čehož 31 % respondentů zastává 

manažerskou či řídicí pozici a 69 % pracuje jako řadový zaměstnanec. Většina respondentů byla 

z hlavního města Prahy (64 %) či ze Středočeského kraje (26 %), což vyplývá z místa sídla 

společnosti Porsche Česká republika s. r. o. (Praha 5 - Nové Butovice).  

Poslední otázku, která byla nepovinná a sloužila pro vyjádření názoru či případných připomínek 

k dotazníku, využilo 7 respondentů. 1 respondent uvedl, že negativně vnímá, že v některých 

případech je kvantita upřednostňována před kvalitou péče o zákazníka. Kromě vynakládání 

prostředků na získání nových zákazníků, by měla být věnována péče i stávajícím a loajálním 

zákazníkům. Zbylých 6 respondentů nemělo žádné připomínky. 



Zhodnocení výsledků a doporučení 

Zhodnocení výsledků 

Hlavním účelem provedeného marketingového výzkumu bylo zjistit, jak vnímají zákazníci 

značku Volkswagen Užitkové vozy a její hlavní konkurenty, a porovnat, jak se vnímání 

zákazníků liší od vnímání odborné veřejnosti (prodejců a zaměstnanců importu). 

Mezi významné asociace, které mají všechny tři skupiny respondentů spojené se značkou 

Volkswagen Užitkové vozy, patří výrazy všestrannost, dodávkový vůz, praktické vozy a 

spolehlivost. Zástupci odborné veřejnosti (prodejci a zaměstnanci PoČR) mají s touto značkou 

navíc spojené výrazy kvalita, tradice a německý vůz.  

Značky Volkswagen (osobní vozy) a Volkswagen Užitkové vozy jsou zákazníky většinou 

vnímány jako jedna společná značka. Výhodou pro značku užitkových vozů je převzetí již 

vybudované image značky Volkswagen u zákazníků. Nevýhodou jsou například očekávání 

zákazníků, že stejná pravidla či možnost objednání stejných výbav, funguje u obou značek stejně. 

Vzhledem k tomu, že každá ze značek má vlastní oddělené řízení a výrobu, není možné. Pro 

zákazníky je velkou výhodou oddělení užitkových vozů do samostatné značky především více 

individualizovaný přístup ke specifickým potřebám tohoto segmentu. 

Všechny skupiny respondentů se shodly, že vozy značky Volkswagen Užitkové vozy se převážně 

používají jako pracovní vozy pro řemeslníky / živnostníky, dále jako vozy pro záchranné a 

bezpečnostní složky (záchranná služba, hasiči, policie) a jako volnočasové vozy (kempování, 

převoz sportovních pomůcek – kola, lyže či surf). U dalšího nejčastěji zvoleného účelu se 

projevila míra odbornosti jednotlivých skupin respondentů – dle zákazníků se tyto vozy používají 

také především jako rodinné vozy, avšak prodejci a zaměstnanci importu jako další nejčastější 

účel využití těchto vozů označili vozy pro přepravní a kurýrní služby. 

V Tab. 4 jsou u jednotlivých hodnocených kritérií uvedeny výsledné průměry 7 vybraných 

značek užitkových vozů pro každou ze tří skupin respondentů – zákazníky, prodejce značky 

Volkswagen Užitkové vozy a zaměstnance PoČR.  



Zákaznické vnímání těchto značek se prakticky shoduje s vnímáním odborné veřejnosti. Nejlepší 

značkou byla téměř ve všech kritériích a všemi skupinami respondentů zvolena značka 

Volkswagen Užitkové vozy. Výjimkou je kritérium cena, kde byla tato značka ohodnocena 

prodejci jako nejdražší, zaměstnanci jako druhá nejdražší po značce Mercedes-Benz. Přičemž 

zákazníci označili tuto značku až jako třetí nejdražší – dle jejich vnímání je nejdražší značkou 

Mercedes-Benz a poté značka Citroën. Z toho vyplývá, že vyšší cena značky Volkswagen 

Užitkové vozy je pro zákazníky vcelku akceptovatelná s ohledem na vnímanou kvalitu této 

značky (viz Graf 12). 

Všechny tři skupiny respondentů shodně označily značku Mercedes-Benz jako největšího 

konkurenta pro značku Volkswagen Užitkové vozy. S větším odstupem následovala značka Ford.  

Značky Citroën, Fiat a Peugeot byly vyhodnoceny ve všech kritériích jako průměrné a z pohledu 

konkurenceschopnosti jako méně podstatné. 

Celkově nejhůře hodnocenou značkou z pohledu zákazníků i odborné veřejnosti byla Dacia. Tato 

značka byla hodnocena kladně pouze u kritéria ceny – zákazníky byla označena jako třetí 

nejlevnější značka (první byla značka Fiat, následována značkou Ford) a odbornou veřejností 

jako absolutně nejlevnější. 

zák prod zam zák prod zam zák prod zam zák prod zam

spolehlivost/kvalita 2,46 2,48 2,19 1,70 1,69 1,40 2,38 2,10 2,19 2,98 3,26 3,29

cena 2,50 3,21 3,04 2,80 3,79 3,60 2,89 3,38 3,22 2,82 3,17 2,86

bezpečnost 2,61 2,43 2,38 1,68 1,52 1,50 2,61 2,24 2,35 2,98 3,24 3,31

všestrannost využití 2,55 3,12 2,83 1,89 2,38 2,26 2,70 3,10 2,89 3,04 3,60 3,61

image/ pověst značky 2,64 2,69 2,24 1,75 1,64 1,40 2,57 2,64 2,46 3,41 3,74 3,51

zák prod zam zák prod zam zák prod zam

spolehlivost/kvalita 3,57 3,95 4,00 2,84 2,62 2,43 4,04 4,14 4,44

cena 2,39 2,29 2,31 2,71 3,19 3,03 2,59 2,24 2,57

bezpečnost 3,86 4,07 4,17 2,98 2,81 2,81 4,13 4,24 4,64

všestrannost využití 3,70 4,05 3,74 2,89 3,36 3,11 4,63 4,26 4,60

image/ pověst značky 4,13 4,45 4,42 2,86 3,14 2,76 4,39 4,45 4,53

Citroën Dacia Fiat Ford
kritérium/ značka

kritérium/ značka
Mercedes-Benz Peugeot VW LNF

 

Tab. 4: Srovnání hodnocení vybraných značek užitkových vozů 3 skupinami respondentů 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

Graf 12: Mapa zákaznického vnímání vybraných značek užitkových vozů na základě kvality a ceny 

Zdroj: výsledky výzkumu Vnímání automobilových značek, vlastní zpracování 
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Přílohy 

1. Dotazník „Vnímání automobilových značek zákazníky“ 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku týkajícího se vnímání automobilových značek.  

Jsem studentkou magisterského studia a výsledky dotazníkového šetření budou použity pro praktickou 

část mé diplomové práce. 

Tento výzkum je anonymní. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu a přeji hezký den. 

Bc. Šárka Valterová 

studentka Provozně ekonomické fakulty, ČZU Praha 

1. Jaké jsou Vaše důvody pro koupi nového vozu? (více možných odpovědí, max. 3; u el. dotazníku se 
odpovědi míchají)  

 barva 

 bezpečnost (propojení s otázkami 10-14) 

 celkové náklady na provoz 

 cena (propojení s otázkami 10-14) 

 design 

 doporučení 

 dostupnost servisních partnerů 

 komfortní prvky výbavy 

 kvalita / spolehlivost (propojení s otázkami 10-14) 

 obsah motoru / výkon 

 počet přepravovaných osob  

 praktičnost, prostornost (propojení s otázkami 10-14) 

 předchozí zkušenosti (se značkou či modelem) 

 původ výrobce 

 spotřeba 

 šetrnost k životnímu prostředí 

 značka / pověst značky (propojení s otázkami 10-14) 

 zůstatková hodnota 

 životnost 

 jiné, napište jaké: ………………………………………………………………… 
2. Znáte značku Volkswagen? 

o ano 
o ne 



3. Znáte značku Volkswagen Užitkové vozy? 
o ano 
o ne  

4. Znáte nějaký model užitkových vozů Volkswagen? 
o ano (následuje otázka č. 5) 
o ne (následuje otázka č. 6) 

5. Vyjmenujte prosím: …………………………………………………………………. 
6. Co se Vám vybaví, když se řekne „Volkswagen Užitkové vozy“? (více možných odpovědí, max. 3; u el. 

dotazníku se odpovědi míchají) 

 bezpečnost 

 Bulli (T1, hippies) 

 dodávkový vůz 

 funkčnost 

 inovace 

 kvalita 

 legenda 

 mobilita 

 německý vůz 

 pohon všech kol (4Motion) 

 praktické vozy 

 rodinný vůz 

 spolehlivost 

 tradice 

 variabilita 

 všestrannost 

 vysoká cena 

 nic 

 nevím 

 jiné, napište co: ………………………………….. 
7. Vnímáte značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy jako jednu značku nebo jako dvě 

samostatné značky? 
o jako jednu značku 
o jako dvě samostatné značky 

8. Vlastníte vůz značky Volkswagen Užitkové vozy (Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, California, 
Crafter, Amarok)? 

o ano (následuje otázka č. 9) 
o ne (následuje otázka č. 11) 

9. Jaký model značky Volkswagen Užitkové vozy vlastníte? 
o Caddy 
o Transporter 
o Caravelle 
o Multivan 
o California 
o Crafter 
o Amarok 
o jiné, jaký: …………………………………….. 



 

10. Jak jste s vozem značky Volkswagen Užitkové vozy spokojen/a? 
o úplně spokojen/a 
o spíše spokojen/a 
o ani spokojen/a, ani nespokojen/a 
o spíše nespokojen/a 
o úplně nespokojen/a 

11. Chtěl/a byste vlastnit vůz značky Volkswagen Užitkové vozy (Caddy, Transporter, Caravelle, Multivan, 
California, Crafter, Amarok)? 

o ano (následuje otázka č. 12) 
o ne (následuje otázka č. 13) 

12.  Proč byste chtěl/a vlastnit vůz značky Volkswagen Užitkové vozy (Caddy, Transporter, Caravelle, 
Multivan, California, Crafter,Amarok)?…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Proč byste nechtěl/a vlastnit vůz značky Volkswagen Užitkové vozy (Caddy, Transporter, Caravelle, 
Multivan, California, Crafter, Amarok)?…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Doporučil/a byste koupi vozu značky Volkswagen Užitkové vozy svým známým? 
o určitě ano (následuje otázka č. 15) 
o pravděpodobně ano (následuje otázka č. 15) 
o pravděpodobně ne (následuje otázka č. 15) 
o určitě ne (následuje otázka č. 15) 

15. Uveďte prosím důvod: .……………………………………………………………………………………………………………. 
16. K jakým účelům se podle Vás vozy značky Volkswagen Užitkové vozy převážně používají? (více 

možných odpovědí, max. 3; u el. dotazníku se odpovědi míchají)  

 jako pracovní vozy pro řemeslníky / živnostníky 

 jako reprezentativní vozy 

 jako rodinné vozy 

 jako servisní vozy 

 jako speciální vozy (odtahové vozy, pohotovostní vozy (voda, plyn, eletřina, topení), vozy pro 
ZTP aj.) 

 jako volnočasové vozy (kempování, převoz sportovních pomůcek – kola, lyže, surf,..) 

 jako vozy pro přepravní a kurýrní služby 

 jako vozy pro záchranné a bezpečnostní složky (záchranná služba, hasiči, policie) 

 jako vozy taxi služby 

 k půjčování vozů na dovolené, svatby či jiné akce 

 ke stěhování 

 jiné, napište k jakým: …………………………………………………………………………………………………………… 

  



17. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska SPOLEHLIVOSTI / 
KVALITY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 

K hodnocení použijte stupnici 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "spolehlivost/kvalita" - 1/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

18. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska CENY (při hodnocení 
neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 

K hodnocení použijte stupnici 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "cena" - 2/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

19. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska BEZPEČNOSTI (při 
hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 

K hodnocení použijte stupnici 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "bezpečnost" - 3/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       



Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

20. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska VŠESTRANNOSTI 
VYUŽITÍ (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 

K hodnocení použijte stupnici 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "všestrannost využití" - 4/5 
Všestrannost využití = vůz je vhodný pro pracovní a zároveň pro rodinné účely. 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

21. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska IMAGE, POVĚSTI 
ZNAČKY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 

K hodnocení použijte stupnici 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "image, pověst značky" - 5/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 

22. Ohodnoťte prosím níže vyjmenované značky užitkových vozů na základě toho, jak Vám jsou 
sympatické: 

9 =nejvíce sympatická, 1 = nejméně sympatická, 0 = bez hodnocení. 

Značka/hodnocení 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Citroën           

Dacia           

Fiat           

Ford           



Mercedes-Benz           

Peugeot           

Volkswagen Užitkové vozy           

 
23. Které značky považujete za hlavní konkurenty značky Volkswagen Užitkové vozy? (více možných 

odpovědí, max. 3, u el. dotazníku se odpovědi míchají) 

 Citroën 

 Dacia 

 Fiat 

 Ford 

 Mercedes-Benz 

 Peugeot 

 jiné, napište jaké: ………………………………………………… 
24. Vybavujete si nějakou reklamu (tištěnou, internetovou, televizní, billboard) na některý z modelů 

značky Volkswagen Užitkové vozy? 
o ano (následuje otázka č. 25) 
o ne (následuje otázka č. 26) 

25. Na který model? ………………………………………………………………………………………………… 
26. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 

o muž 
o žena 

27. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii: 
o 18 – 25 let 
o 26 – 35 let 
o 36 – 45 let 
o 46 – 55 let 
o 56 – 65 let 
o 66 a více let 

28. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
o základní (i nedokončené) 
o střední bez maturity / vyučena/a 
o střední s maturitou 
o vysokoškolské nedokončené 
o vysokoškolské dokončené 

29. Uveďte prosím Váš status: 
o podnikatel/ka (následuje otázka č. 30) 
o zaměstnanec (následuje otázka č. 31) 
o osoba v domácnosti (následuje otázka č. 32) 
o student/ka (následuje otázka č. 32) 
o důchodce (následuje otázka č. 32) 
o nezaměstnaný (následuje otázka č. 32) 

30. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné podnikání: 
o majitel firmy s 10 nebo více zaměstnanci 
o majitel malého podniku, obchodu, statku s méně než 10 zaměstnanci 
o odborník (např. doktor, právník, architekt, účetní, …) 
o obchodník / řemeslník (např. zedník, malíř, elektrikář, instalatér, …) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 



31. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné zaměstnání: 
o vyšší státní zaměstnanec / vysoce postavený odborník / ředitel / vyšší řídicí pracovník 
o manažer / řídicí pracovník 
o zaměstnanec ve veřejných / soukromých službách (zdravotnictví, školství, policie, armáda, 

apod.) 
o úředník (administrativní pracovník) 
o dělník (manuální pracovník) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 

32. Uveďte prosím kraj, ve kterém žijete: 
o Hlavní město Praha 
o Středočeský  
o Jihočeský  
o Plzeňský  
o Karlovarský  
o Ústecký  
o Liberecký  
o Královéhradecký  
o Pardubický 
o Olomoucký 
o Moravskoslezský 
o Jihomoravský 
o Zlínský 
o Vysočina 

33. Prostor pro vyjádření Vašeho názoru na problematiku či případné připomínky k dotazníku: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



2. Dotazník „Vnímání automobilových značek prodejci“ 

 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku týkajícího se vnímání automobilových značek.  

Jsem studentkou magisterského studia a výsledky dotazníkového šetření budou použity pro praktickou 

část mé diplomové práce. 

Tento výzkum je anonymní. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu a přeji hezký den. 

Bc. Šárka Valterová 

studentka Provozně ekonomické fakulty, ČZU Praha 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne „Volkswagen Užitkové vozy“? (více možných odpovědí, max. 3; u el. 
dotazníku se odpovědi míchají) 

 bezpečnost 

 Bulli (T1, hippies) 

 dodávkový vůz 

 funkčnost 

 inovace 

 kvalita 

 legenda 

 mobilita 

 německý vůz 

 pohon všech kol (4Motion) 

 praktické vozy 

 rodinný vůz 

 spolehlivost 

 tradice 

 variabilita 

 všestrannost 

 vysoká cena 

 nic 

 nevím 

 jiné, napište co: ………………………………….. 
2. Vnímáte značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy jako jednu značku nebo jako dvě 

samostatné značky? 
o jako jednu značku 
o jako dvě samostatné značky 

3. K jakým účelům se podle Vás vozy značky Volkswagen Užitkové vozy převážně používají? (více 
možných odpovědí, max. 3; u el. dotazníku se odpovědi míchají)  

 jako pracovní vozy pro řemeslníky / živnostníky 

 jako reprezentativní vozy 



 jako rodinné vozy 

 jako servisní vozy 

 jako speciální vozy (odtahové vozy, pohotovostní vozy (voda, plyn, eletřina, topení), vozy pro 
ZTP aj.) 

 jako volnočasové vozy (kempování, převoz sportovních pomůcek – kola, lyže, surf,..) 

 jako vozy pro přepravní a kurýrní služby 

 jako vozy pro záchranné a bezpečnostní složky (záchranná služba, hasiči, policie) 

 jako vozy taxi služby 

 k půjčování vozů na dovolené, svatby či jiné akce 

 ke stěhování 

 jiné, napište k jakým: …………………………………………………………………………………………………………… 
4. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska SPOLEHLIVOSTI / 

KVALITY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "spolehlivost/kvalita" - 1/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
5. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska CENY (při hodnocení 

neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "cena" - 2/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
6. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska BEZPEČNOSTI (při 

hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "bezpečnost" - 3/5 



Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
7. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska VŠESTRANNOSTI 

VYUŽITÍ (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "všestrannost využití" - 4/5 
Všestrannost využití = vůz je vhodný pro pracovní a zároveň pro rodinné účely. 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
8. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska IMAGE, POVĚSTI 

ZNAČKY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "image, pověst značky" - 5/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
9. Které značky považujete za hlavní konkurenty značky Volkswagen Užitkové vozy? (více možných 

odpovědí, max. 3, u el. dotazníku se odpovědi míchají) 

 Citroën 

 Dacia 

 Fiat 

 Ford 

 Mercedes-Benz 



 Peugeot 

 jiné, napište jaké: ………………………………………………… 
10. Co je podle Vás u značky Volkswagen Užitkové vozy vnímáno negativně, co jí „škodí“?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Jak by podle Vás mohl importér přispět pro zlepšení pozice značky Volkswagen Užitkové vozy? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 
o muž 
o žena 

13. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii: 
o 18 – 25 let 
o 26 – 35 let 
o 36 – 45 let 
o 46 – 55 let 
o 56 – 65 let 
o 66 a více let 

14. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
o základní (i nedokončené) 
o střední bez maturity / vyučena/a 
o střední s maturitou 
o vysokoškolské nedokončené 
o vysokoškolské dokončené 

15. Uveďte prosím Váš status: 
o podnikatel/ka (následuje otázka č. 16) 
o zaměstnanec (následuje otázka č. 17) 
o osoba v domácnosti (následuje otázka č. 18) 
o student/ka (následuje otázka č. 18) 
o důchodce (následuje otázka č. 18) 
o nezaměstnaný (následuje otázka č. 18) 

16. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné podnikání: 
o majitel firmy s 10 nebo více zaměstnanci 
o majitel malého podniku, obchodu, statku s méně než 10 zaměstnanci 
o odborník (např. doktor, právník, architekt, účetní, …) 
o obchodník / řemeslník (např. zedník, malíř, elektrikář, instalatér, …) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 

17. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné zaměstnání: 
o vyšší státní zaměstnanec / vysoce postavený odborník / ředitel / vyšší řídicí pracovník 
o manažer / řídicí pracovník 
o zaměstnanec ve veřejných / soukromých službách (zdravotnictví, školství, policie, armáda, 

apod.) 
o úředník (administrativní pracovník) 
o dělník (manuální pracovník) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 



18. Uveďte prosím kraj, ve kterém žijete: 
o Hlavní město Praha 
o Středočeský  
o Jihočeský  
o Plzeňský  
o Karlovarský  
o Ústecký  
o Liberecký  
o Královéhradecký  
o Pardubický 
o Olomoucký 
o Moravskoslezský 
o Jihomoravský 
o Zlínský 
o Vysočina 

19. Prostor pro vyjádření Vašeho názoru na problematiku či případné připomínky k dotazníku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



3. Dotazník „Vnímání automobilových značek zaměstnanci“ 

 

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku týkajícího se vnímání automobilových značek.  

Jsem studentkou magisterského studia a výsledky dotazníkového šetření budou použity pro praktickou 

část mé diplomové práce. 

Tento výzkum je anonymní. 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu a přeji hezký den. 

Bc. Šárka Valterová 

studentka Provozně ekonomické fakulty, ČZU Praha 

1. Co se Vám vybaví, když se řekne „Volkswagen Užitkové vozy“? (více možných odpovědí, max. 3; u el. 
dotazníku se odpovědi míchají) 

 bezpečnost 

 Bulli (T1, hippies) 

 dodávkový vůz 

 funkčnost 

 inovace 

 kvalita 

 legenda 

 mobilita 

 německý vůz 

 pohon všech kol (4Motion) 

 praktické vozy 

 rodinný vůz 

 spolehlivost 

 tradice 

 variabilita 

 všestrannost 

 vysoká cena 

 nic 

 nevím 

 jiné, napište co: ………………………………….. 
2. Vnímáte značky Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy jako jednu značku nebo jako dvě 

samostatné značky? 
o jako jednu značku 
o jako dvě samostatné značky 

3. K jakým účelům se podle Vás vozy značky Volkswagen Užitkové vozy převážně používají? (více 
možných odpovědí, max. 3; u el. dotazníku se odpovědi míchají)  

 jako pracovní vozy pro řemeslníky / živnostníky 

 jako reprezentativní vozy 



 jako rodinné vozy 

 jako servisní vozy 

 jako speciální vozy (odtahové vozy, pohotovostní vozy (voda, plyn, eletřina, topení), vozy pro 
ZTP aj.) 

 jako volnočasové vozy (kempování, převoz sportovních pomůcek – kola, lyže, surf,..) 

 jako vozy pro přepravní a kurýrní služby 

 jako vozy pro záchranné a bezpečnostní složky (záchranná služba, hasiči, policie) 

 jako vozy taxi služby 

 k půjčování vozů na dovolené, svatby či jiné akce 

 ke stěhování 

 jiné, napište k jakým: …………………………………………………………………………………………………………… 
4. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska SPOLEHLIVOSTI / 

KVALITY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "spolehlivost/kvalita" - 1/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
5. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska CENY (při hodnocení 

neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "cena" - 2/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
6. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska BEZPEČNOSTI (při 

hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "bezpečnost" - 3/5 



Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
7. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska VŠESTRANNOSTI 

VYUŽITÍ (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "všestrannost využití" - 4/5 
Všestrannost využití = vůz je vhodný pro pracovní a zároveň pro rodinné účely. 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
8. Ohodnoťte prosím, jak vnímáte následující značky užitkových vozů z hlediska IMAGE, POVĚSTI 

ZNAČKY (při hodnocení neberte prosím v potaz osobní vozy uvedených značek): 
K hodnocení použijte škálu 5-0 (5 = nejlepší, 1 = nejhorší; 0 = bez hodnocení *) 
* V případě, že některou značku či žádný užitkový vůz dané značky neznáte či nemůžete hodnotit, napište 
(zvolte) prosím číslo "0". 
Kritérium "image, pověst značky" - 5/5 

Značka/hodnocení 5 4 3 2 1 0 

Citroën       

Dacia       

Fiat       

Ford       

Mercedes-Benz       

Peugeot       

Volkswagen Užitkové vozy       

 
9. Které značky považujete za hlavní konkurenty značky Volkswagen Užitkové vozy? (více možných 

odpovědí, max. 3, u el. dotazníku se odpovědi míchají) 

 Citroën 

 Dacia 

 Fiat 

 Ford 

 Mercedes-Benz 



 Peugeot 

 jiné, napište jaké: ………………………………………………… 
10. Co je podle Vás u značky Volkswagen Užitkové vozy vnímáno negativně, co jí „škodí“?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Uveďte prosím Vaše pohlaví: 
o muž 
o žena 

12. Uveďte prosím Vaši věkovou kategorii: 
o 18 – 25 let 
o 26 – 35 let 
o 36 – 45 let 
o 46 – 55 let 
o 56 – 65 let 
o 66 a více let 

13. Uveďte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 
o základní (i nedokončené) 
o střední bez maturity / vyučena/a 
o střední s maturitou 
o vysokoškolské nedokončené 
o vysokoškolské dokončené 

14. Uveďte prosím Váš status: 
o podnikatel/ka 
o zaměstnanec 
o osoba v domácnosti 
o student/ka 
o důchodce 
o nezaměstnaný 

15. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné podnikání: 
o majitel firmy s 10 nebo více zaměstnanci 
o majitel malého podniku, obchodu, statku s méně než 10 zaměstnanci 
o odborník (např. doktor, právník, architekt, účetní, …) 
o obchodník / řemeslník (např. zedník, malíř, elektrikář, instalatér, …) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 

16. Vyberte prosím možnost, která nejlépe vystihuje Vaše současné zaměstnání: 
o vyšší státní zaměstnanec / vysoce postavený odborník / ředitel / vyšší řídicí pracovník 
o manažer / řídicí pracovník 
o zaměstnanec ve veřejných / soukromých službách (zdravotnictví, školství, policie, armáda, 

apod.) 
o úředník (administrativní pracovník) 
o dělník (manuální pracovník) 
o jiné, napište: ……………………………………………………. 

17. Uveďte prosím kraj, ve kterém žijete: 
o Hlavní město Praha 
o Středočeský  
o Jihočeský  
o Plzeňský  



o Karlovarský  
o Ústecký  
o Liberecký  
o Královéhradecký  
o Pardubický 
o Olomoucký 
o Moravskoslezský 
o Jihomoravský 
o Zlínský 
o Vysočina 

18. Prostor pro vyjádření Vašeho názoru na problematiku či případné připomínky k dotazníku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


