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CO JE SONDA? 

 Jedná se o jednoduchý a rychlý on-line/CATI/PAPI 
výzkum na panelu respondentů, který se vztahuje  
k aktuálním otázkám.  

 Nemá ambice plně reprezentativního a vysoce kvalitního 
výzkumu veřejného mínění – je to rychlá sonda, která 
přinese pohled veřejnosti na aktuální události. 

 

 Sběr dat proběhl v první polovině prosince 2014 s účastí 
427 občanů ČR starších 18 let formou on-line dotazování. 



POŘÁDAJÍ FIRMY ČI INSTITUCE FIREMNÍ 
VÁNOČNÍ VEČÍRKY? 

 Více než 4/5 dotázaných zaměstnaných respondentů uvedly, že 
jejich firma/instituce pořádá vánoční večírek. V českém 
prostředí jsou tak firemní vánoční večírky relativně hojnou 
událostí. 
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ÚČASTNÍ SE LIDÉ TĚCHTO VEČÍRKŮ? 

 Na párty se těší a užívá si ji většina zaměstnanců – 70 %. Pětina 
ji ale bere jako nudnou záležitost z povinnosti. 4 % musí být  
v práci a vyloženě odmítavě se k ní staví 6 % respondentů. 
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CO SE LIDEM VYBAVÍ, KDYŽ SE ŘEKNE 
„VÁNOČNÍ VEČÍREK“? 

 Jsou to především pozitivní pocity, až z 50 %. 45 % tvoří 
neutrální vyjádření jako „kolegové, pití, alkohol, lidi atd.“ 

 Pouze 5% respondentů na mysl přijde něco negativního –  
nuda, opruz, povinnost, spousta opilých, zabitý čas atd.“ 



JAKÉ AKTIVITY SE PŘI VÁNOČNÍCH 
VEČÍRCÍCH PROVOZUJÍ? 

 Téměř všichni se na vánočním večírku najedí,  
v polovině případů si zaměstnanci vyslechnou projev 
a podobná část si i zatancuje. 

 Jak hodně se tančí, tak málo se zpívá. Karaoke 
uvedlo jen 8 % oslovených. 

 Dárky dostanete od třetiny zaměstnavatelů. Platí 
také, že čím méně od zaměstnavatele dárek 
očekáváme, tím spíše si ho dáme navzájem. 

 Kulturu na vánočním večírku příliš nehledejte, stejně 
jako vánoční zvyklosti nebo předčasný ohňostroj, 
který si všichni šetří až na poslední den v roce. 
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Raut (občerstvení)

Projevy, hodnocení roku

Tanec (ples, diskotéka…) 

Sportovní aktivita

Dárky od zaměstnavatele

Dárky navzájem mezi…

Soutěže mimo sportovních

Koncert

Výjezd mimo město s…

Karaoke

Tradiční vánoční zvyky

Ohňostroj

Divadlo

Jiné, uveďte:

Nic z výše uvedeného

Takže je to hlavně  
o tom nacpat si 

pupek, poslechnout si, 
co už víme a pak si na 
parketu zařádit, hm? 



NÁVOD NA SKVĚLÝ VÁNOČNÍ VEČÍREK 

 Je potřeba, aby na vánočním večírku bylo všechno? Jídlo, pití, zábava, sport, kultura, zpěv, 
dárky a pořádání ideálně mimo město v pronajatém zařízení? 

 Průzkum ukazuje, že na spokojenost s večírkem má největší vliv, pokud si zatančíte  
a zasoutěžíte (mimosportovní aktivity jsou z hlediska spokojenosti lepší, zasoutěží si i méně 
sportovně zdatní). Sportovní aktivity spokojenost ale také zvyšují. Je potřeba se také 
určitě dobře najíst a pokud zaměstnavatel přidá dárek, spokojenost vyskočí ještě více. 

 Návod na skvělý večírek tedy zní: Jídlo a pití, taneční zábava („pařba“), soutěže  
a malý dárek od zaměstnavatele! 

No vida, jak 
málo stačí ke 
spokojenosti! 
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PIKANTNOSTI NA VÁNOČNÍCH VEČÍRCÍCH 

 Domníváte se, že Češi jsou národ 
zpustlíků, kteří při vánočních 
večírcích využívají hojně 
příležitosti k nevěře či k pořádné 
opici? Opak je pravdou: 
 Jen každý 10. zaměstnanec měl 

někdy z vánočního večírku „okno“. 
 K nevěře se odhodlal jen každý  

33. zaměstnanec, k lehčí verzi pak 
téměř každý 10. zaměstnanec. 

 Drobnou krádež si zkusil jen každý 
25. zaměstnanec. 
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72% 
zaměstnanců žádné neřesti na vánočních 

večírcích nikdy neprovozovalo, alespoň to tvrdí. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://images-2.drive.com.au/2013/12/09/4993978/art-183339416-620x349.jpg&imgrefurl=http://www.smh.com.au/lifestyle/diet-and-fitness/sex-as-exercise-20131209-2z189.html&docid=CjA_MaQs7NZ8-M&tbnid=59-2_uGgx5J2EM&w=620&h=349&ei=YFutVODsG9PpaLKcgKgK&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.123rf.com/kliparty-vektory/svatoz%C3%A1%C5%99.html&ei=OFCuVIPIKczuUIKmhEg&psig=AFQjCNHHd8lzCdZndwes3fJGH727PckrZg&ust=1420796228799223
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.123rf.com/kliparty-vektory/svatoz%C3%A1%C5%99.html&ei=OFCuVIPIKczuUIKmhEg&psig=AFQjCNHHd8lzCdZndwes3fJGH727PckrZg&ust=1420796228799223
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cz.123rf.com/kliparty-vektory/svatoz%C3%A1%C5%99.html&ei=OFCuVIPIKczuUIKmhEg&psig=AFQjCNHHd8lzCdZndwes3fJGH727PckrZg&ust=1420796228799223


KONTAKTY 

 

 SC&C s.r.o.  

Americká 21, Praha 2  

www.scac.cz  

 

 Václav Blahovec 

výzkumník senior  

vblahovec@scac.cz 


