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Cíl práce: Identifikace klíčových 
vlastností podnikatelů pro spokojenost 
zaměstnanců s firemní kulturou

Název firmy: Blueberry.cz Apps s.r.o.

Představení firmy: Firma Blueberry.cz 
Apps s.r.o. vytváří digitální svět, kde utváří 
mobilní aplikace, webové stránky a vše 
zajišťuje online marketingovými 
kampaněmi.  Její sídlo je nachází na 
Křížová 4, Praha 5

Metody výzkumu: 

1. Dotazníkové šetření firemní 
spokojenosti
s podnikovou kulturou

2. osobnostní testy, které vyplňovali 
zakladatelé firmy

3. Strukturovaný rozhovor se 
spolupracovníkem firmy

Nasbíraná data: U dotazníkového
šetření se zjišťovala, spokojenost 
zaměstnanců s firemní kulturou u 
jednotlivých kategorií, které jsou vytvořeny 
podle firemních hodnot viz uvedený graf. 
Slabé a silné stránky osobností podnikatelů
a firemní kultury lze vidět v tabulce.

Vyhodnocení dat: 
Dotazník ukazuje nadprůměrnou 
dlouhodobou spokojenost s firemní 
kulturou, i když výsledky za 
poslední kvartál nepatrně klesají. 
V souvislosti s těmito 
informacemi, které jsou doplněné
o informace z rozhovoru a tabulky nám
říkají, že firemní kulturu 
zakladatelé do jisté míry ovlivňují
s jistou rezervou.

Doporučení: Firmě doporučuji, aby 
pracovníkům ukázala, jaký blahobyt ve
firmě mají skrze přednášku, ve které 
mohou vystoupit pracovníci, kteří mají 
zkušenosti s jinou firemní kulturou. 
Dále aby zakladatelé zapracovali na 
svých slabých stránkách skrze kurzy, 
koučink či informacemi z motivačních 
knih. 

Závěr: Bakalářská práce vypracovaná z 
teoretické a praktické části  mohla být úspěšně 
dokončena s tvrzením, že firma si vede více 
než slibně. 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4 Kategorie 5 Kategorie 6 Kategorie 7 Kategorie 8

Q 4 2017 3,41 3,41 3,42 3,3 3,35 3,44 3,39 3,38

Q1 2018 3,43 3,54 3,2 3,26 3,39 3,39 3,36 3,32
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Výsledky dotazníku spokojenosti

Q 4 2017 Q1 2018

Silné stránky

Jiří Pavel Firemní

podpora ke změnám sociální cítění kolektivismus

inteligence/chytrost pozitivní motivace perspektivní mladí

lidé

vnímání nových trendů podpora ke změnám investování velké

části

zisku zpět do firmy

Slabé stránky málo viditelný

v popředí firmy

nerozhodnost nevážení si

firemního blahobytu

V dotazníku můžeme vidět nadprůměrné výsledky spokojenosti 
zaměstnanců v jednotlivých kategoriích stanovených dle firemních 
hodnot.

Z tabulky dokážeme vyčíst Jiřího a Pavlovo silné či slabé stránky, které jsou 
doplněné ještě o celofiremní silné a slabé stránky. 


