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Resumé

Vidí je spíše jako malé podniky než velké firmy.

U konkrétních značek se tolik neorientují v tom,

které firmy jsou rodinné, a které nikoliv.

Rodinné firmy lidé vnímají pozitivně. Spojují si s nimi tradici, 

kvalitu a spolehlivost. Značce „rodinná firma“ pomáhá hlavně 

dobrá pověst a důvěryhodnost.

Rodinná firma jako zaměstnavatel láká třetinu lidí.

HR brand „rodinné firmy“ posiluje hlavně asociace toho,

že jí záleží na zaměstnancích a je v ní příjemný kolektiv.
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KAPITOLA 1

Rodinná firma
jako značka
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TÉMA

Emoce ke značce

BÁZE

Všichni

81 % lidí má z rodinných firem 
pozitivní emoci.

VztekNudaRadostLáska -

Rodinné firmy
20 % 61 % 16 % 1 %2 %
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Spontánně vidí v rodinné firmě 
hlavně tradici. 

TRADICE
KVALITA

POCTIVOST

SPOLEHLIVOST

DŮVĚRA

MALÁ

RODINA

POHODA

TÉMA

Spontánní asociace

BÁZE

Všichni

JISTOTA

ZODPOVĚDNOST

SOUDRŽNOST



pečlivé
spolehlivé

Dobrá pověst a důvěryhodnost
nejvíce posilují brand „rodinné firmy“.
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TÉMA

Asociace

BÁZE

Všichni

Posilují pozitivní emoci
z rodinné firmy

Oslabují emoci
z rodinné firmy

důvěryhodné

stabilní

poctivé

hrdé

nositelé
tradic

rozvoj regionu

dobrá pověst

kvalitní výrobky
a služby

Nejsou spojené
s rodinnou firmou

Lidé si je spojují
s rodinnou firmou

Posilují značku 
„rodinná firma“
Tyto asociace jsou silně spojené 
s rodinnými firmami nebo 
posilují emoci k brandu.



Nejsou spojené
s rodinnou firmou

Lidé si je spojují
s rodinnou firmou

Ostatní asociace s rodinnou firmou
nejsou tak silné:
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Posilují pozitivní emociOslabují emoci

konzervativní

malé

velké

kreativní

inovativní

méně
byrokracie národní bohatství

motor české ekonomiky

Nemají silný vliv na 
brand „rodinné firmy“
Nejsou silně spojené
s rodinnými firmami nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

TÉMA

Asociace

BÁZE

Všichni

pečlivé
spolehlivé

důvěryhodné

stabilní

poctivé

hrdé

nositelé
tradic

rozvoj regionu

dobrá pověst

kvalitní výrobky
a služby

Posilují značku 
„rodinná firma“
Tyto asociace jsou silně spojené 
s rodinnými firmami nebo 
posilují emoci k brandu.



konzervativní

velké

kreativní

inovativní

národní bohatství

motor české ekonomiky

Posilují pozitivní emoci
z rodinné firmy

Oslabují emoci
z rodinné firmy

Nejsou spojené
s rodinnou firmou

Lidé si je spojují
s rodinnou firmou

Značce „rodinná firma“ škodí hlavně
zahledění do sebe a rodinné spory.
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amatérské

zastaralé pomalé

rodinné spory

zahledění
do sebe

neumí vyrůst

Oslabují značku
Tyto asociace zhoršují emoci z 
rodinných firem.

malé

méně
byrokracie

maloměšťácké

TÉMA

Asociace

BÁZE

Všichni

pečlivé
spolehlivé

důvěryhodné

stabilní

poctivé

hrdé

nositelé
tradic

rozvoj regionu

dobrá pověst

kvalitní výrobky
a služby

Nemají silný vliv na 
brand „rodinné firmy“
Nejsou silně spojené
s rodinnými firmami nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

Posilují značku 
„rodinná firma“
Tyto asociace jsou silně spojené 
s rodinnými firmami nebo 
posilují emoci k brandu.
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Jako rodinnou firmu si nejčastěji 
vybaví pivovar Bernard.
Uvádí i firmu Baťa, Emco a Kofola.

TÉMA

Spontánní znalost

BÁZE

Všichni

BERNARD

BAŤA
PETROF

AGROFERT

EMCO

KOFOLA

SIKO

PLEVA
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Celkově ale nemají příliš dobrý 
přehled, jaké firmy jsou rodinné:
Modré zbarvení: firmu označili správně jako rodinnou.

Červené: chybně označili firmu jako nerodinnou.

TÉMA

Podpořená znalost

BÁZE

Všichni

Rodinné firmy:

Správně přiřadili

%

Špatně
přiřadili

% %

Neví

Emco

Kofola

Madeta

Facebook

Walmart

Samsung

23 %

18 %

18 %

18 %

18 %

6 %

49 %

48 %

43 %

30 %

29 %

50 %

47 %

34 %

49 %

33 %

53 %

44 %
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TÉMA

Podpořená znalost

BÁZE

Všichni

Nerodinné firmy umí správně 
přiřadit jen někteří:
Modré zbarvení: správně firmu označili jako nerodinnou.

Červené: chybně firmu označili jako rodinnou.

Nerodinné 

firmy:

Správně přiřadili

%

Špatně
přiřadili

% %

Neví

Cocal-Cola

Nestlé

Grandhotel Pupp

Rudolf Jelínek

48 %

38 %

32 %

12 % 61 %

19 %

18 %

13 % 39 %

44 %

50 %

27 %



KAPITOLA 2

Rodinná firma
jako zaměstnavatel



Nejsou spojené
s rodinnou firmou

Lidé si je spojují
s rodinnou firmou

Asociace příjemný kolektiv a záleží jim
na zaměstnancích nejvíce posilují
HR brand rodinných firem.
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TÉMA

Asociace k rodinné firmě jako zaměstnavateli

BÁZE

Všichni

záleží jim na 
zaměstnancích

rodinné prostředí

flexibilní pracovní doba

možnost růst
a rozvíjet se

příjemný kolektiv

inspirativní šéfové

zajímavé projekty

mají jasnou vizi a cíl

dobře platí

chaotické řízení firmy
přílišná protekce

Posilují pozitivní emoci
z rodinné firmy

Oslabují emoci
z rodinné firmy

Oslabují značku
Tyto asociace zhoršují emoci z 
rodinných firem.

Nemají silný vliv na 
brand
Nejsou silně spojené
s rodinnými firmami nebo 
neposilují pozitivní emoci. 

Posilují HR brand
Tyto asociace jsou silně spojené 
s rodinnými firmami nebo 
posilují emoci k brandu.
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Třetinu lidí láká práce v 
rodinné firmě.

Zájem pracovat v rodinné firmě

TÉMA BÁZE

Všichni

Když hledají novou práci, půjdou pracovat do rodinné firmy?

ano, podle toho vybírám

láká mě to

nevím, podle toho nevybírám

jsou v důchodu

5 %určitě ne

31 %

48 %

5 %

11 %


