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Anotace
Našim cílem bylo porovnat určité podniky ve vybraných vesnicích. Součástí tohoto
projektu jsme navštěvovaly podniky a firmy, abychom zjistily nějaké informace
potřebné k našemu projektu rovnou od zdroje. Některé údaje a fotografie jsme si
vyhledaly na internetu.
Klíčová slova: firmy, Křtiny, internet, informace, služby
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Annotation
Our goal was to compare certain businesses in selected villages. As part
of this project, we visited businesses to find out what information is needed
for our project from source. We searched some data and photos on the
Internet.
Keywords: firm, Křtiny, internet, information, services
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Úvod
Naše prezentace zmiňuje většinu podniků, které jsou ve Křtinách, v Bukovince,
Bukovině a Březině. Informace o nich jsou stručně rozvedeny. Udělaly jsme
dotazníky zaměřené na určité podniky a jejich výsledek jsme v práci taky
zpracovaly. V naší prezentaci se snažíme, aby občané Křtin, Bukovinky, Bukoviny
a Březiny, věděli o všech službách a firmách, které tu jsou.
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Křtiny
Všechno co se ve Křtinách nachází
Zdravotnictví
 MUDr. Jana Benešová – Ordinace pro dospělé
 MUDr. Emilie Kulhánková – Zubní lékařka
 MUDr. Zdeňka Švendová - Zubní lékařka
 MUDr. Zdeněk Handl – Gynekolog
Školství a vzdělávání
 ZŠ a MŠ Křtiny
 Školní lesní podnik Křtiny (ŠLP)
 Knihovna
Rekreace
 Fitness Křtiny
 Sluneční stezka Křtiny, Krasíkova stezka, Radostná cesta
 kostnice, sousoší Cyrila a Metoděje, zámek Křtiny, křtinský kostel
 Hospůdka Eden, pension u Faustů,
 Hostinec u Farlíků, výletní cukrárna, penzion starý pivovar
 Koupaliště Křtiny
Ostatní služby
 Domov důchodců Santini, pošta, pila, Kadeřnictví Iva, Kadeřnictví Olga Belányiová,
Kadeřnictví Zuzana Lišková
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Coop
1. Jste spokojeni s nabídkou?
9/10 ano
2. Jak často sem chodíte?
Průměr 4x týdně
3. Jste spokojeni s personálem?
3x ano 1x jde to 6x ne
4. Chybí vám tu něco?
Pečivo, mražené výrobky,
Regionální potraviny, relax
Jahoda, kofolové bonbony,
5. Jen to tu..
4x akorát, 6x drahé, 0x levné
Ze všech tří obchodů co jsme porovnávali dopadl nejhůř.

Penzion u Faustů
1. Vaří tu dobře ?
7x ano, 3x ne
2. Jste spokojeni s nabídkou?
9x ano, 1x ne
3. Je tu příjemný personál?
7x ano 2x jde to, 1x ne
4. Kolik z 5 hvězdiček byste tomuto podniku dali?
Průměrné hodnocení 3,55
Penzion u Faustů dopadl druhý ze tří.
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Bukovinka
Všechno co se v Bukovince nachází
Vzdělávání
 Mateřská škola
 Mateřská škola Brouček
 obecní knihovna
Rekreace
 Sokolské hřiště
 Fotbalové hřiště
 Společenský dům, Restaurace a penzion Rakovec
Ostatní služby
 Hasiči
 Farnost
 Tělovýchovná jednota
 Skauting
 Tenisový a sportovní klub
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Včela
1. Jste spokojeni s nabídkou?
9/10 ano
2. Jak často sem chodíte?
Průměr 18x týdně
3. Jste spokojeni s personálem?
9x ano 1x jde to 0x ne
4. Chybí vám tu něco?
3x pečivo, ovoce a zelenina
5. Jen to tu..
10x akorát, 0x drahé, 0x levné
Ze tří obchodů dopadl nejlépe.

Penzion a restaurace Rakovec
1. Vaří tu dobře ?
10x ano, 0x ne
2. Jste spokojeni s nabídkou?
10x ano, 0x ne
3. Je tu příjemný personál?
10x ano, 0x jde to, 0x ne
4. Kolik z 5 hvězdiček byste tomuto podniku dali?
Průměrné hodnocení 4,9
Ze všech tří restaurací dopadla nejlépe.
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Březina
Všechno co se v Březině nachází
Vzdělání
 Základní a mateřská škola
 Obecní knihovna
Rekreace
 Kostel Panny Marie Matky církve.
 Pomník padlých v 1. světové válce
 Restaurace Devon
 Farma NOE
Ostatní služby
 GARE sports
 Kovoobráběčství
 Masáže
 Potraviny
 Stavební firmy
 Stolařství
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Enapo
1. Jste spokojeni s nabídkou?
9/10 ano
2. Jak často sem chodíte?
Průměr 2x týdně
3. Jste spokojeni s personálem?
7x ano 2x jde to 1x ne
4. Chybí vám tu něco?
4x maso, 3x zelenina, ovoce,
Pečivo, vodní pistole, energi
drink
5. Jen to tu..
9x akorát, 1x drahé, 0x levné
Ze tří obchodů dopadl druhý.
Restaurace u Sokolovny
1. Vaří tu dobře ?
6x ano, 4x ne
2. Jste spokojeni s nabídkou?
3x ano, 7x ne
3. Je tu příjemný personál?
4x ano , 2x jde to, 4xne
4. Kolik z 5 hvězdiček byste tomuto podniku dali?
Průměrné hodnocení 3
Ze tří restaurací dopadla nejhůř.
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Bukovina
Všechno co se v Bukovině nachází
Vzdělávání
 Bukovina škola
 Obecní knihovna
Ostatní služby
 Stavební market
 potraviny
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Diskuze
Zjistily jsme informace o spokojenosti s určitými podniky ve vybraných vesnicích.
Informace jsme zjišťovaly pomocí našich dotazníků, které vyplňovali občané
vesnic pravidelně podniky navštěvující.
 Díky tomuto výzkumu jsme zjistily co třeba občanům v obchodech chybí za
zboží nebo jak jsou spokojeni s jídlem v restauracích.
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Závěr
V našem projektu jsme se zabývaly restauracemi a obchody v různých
obcích a porovnávaly jsme je. Celkem jsme udělaly dotazníky k šesti
podnikům ve třech obcích a to v pensionu Faustů a obchodu Coop ve
Křtinách, dále v Bukovince v restauraci Rakovec a obchod Včela, a nakonec
v hospodě Sokolovna a obchod Enapo v Březině. Na prvním místě
z restaurací byla restaurace Rakovec, na druhém místě pension u Faustů a
nejhůř dopadla Březina Sokolovna. U obchodů se na prvním místě opět
umístila Bukovinka Včela, na druhém Březina Enapo a nejhůře dopadly
Křtiny Coop.
Nakonec se projekt vydařil, všechny materiály jsme úspěšně zpracovaly a
doufáme, že to k něčemu pomůže.
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