
1 

 

Příloha č. 1 Schéma řízení odborů 

 

 

Zdroj: Interní dokument, 2014 
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Příloha č. 2 Dotazník 

Dobrý den, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího studia Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava na Ekonomické fakultě. Ve své diplomové práci provádím průzkum, jehož cílem je 

analyzovat systém vzdělávání zaměstnanců Magistrátu města Havířova a na základě 

zjištěných výsledků provést jejich vyhodnocení a doporučit návrhy na zlepšení tohoto 

systému. Tímto bych Vás chtěla poprosit o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky budou 

využity pouze k účelům zpracování mé diplomové práce. Vyplnění dotazníku je zcela 

anonymní. 

Předem Vám mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu. 

Bc. Veronika Čverčková 

email: cverckovav@seznam.cz 

 

1. Prošli jste v průběhu Vašeho zaměstnání na MMH systémem vzdělávání? 

a) Ano 

b) Ne 

 

2. Uveďte prosím, o jaký typ vzdělávání se jednalo? 

(vyberte pouze jeden typ vzdělávání a ten se při vyplňování otázek č. 3 - 6 zaměřte) 

 Vstupní vzdělávání 

 Průběžné vzdělávání 

 Prohlubování kvalifikace 

 Přeškolování 

 Vzdělávání vedoucích úředníků MMH 

 Vzdělávání v rámci zvláštní odborné způsobilosti 

 Jiné: 
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3. Uveďte prosím, prostřednictvím které metody vzdělávání proběhlo? 

 Instruktáž při výkonu práce (jednorázový zácvik zkušenějším pracovníkem, který 

předvede vzdělávanému pracovní postup a ten se jej pak snaží napodobit) 

 Koučink (neustálé podněcování a směrování vzdělávaného k požadovanému výkonu a 

k vlastní iniciativě formou vysvětlování a sdělování připomínek) 

 Mentoring (vybraný mentor neboli rádce stimuluje, usměrňuje a radí vzdělávanému 

pracovníkovi a pomáhá mu i v jeho kariéře) 

 Counselling (vzájemné konzultování a ovlivňování mezi vzdělávaným a 

vzdělavatelem) 

 Asistování (zkušenému pracovníkovi je přidělen vzdělávaný pracovník, aby mu 

pomáhal a asistoval při vykonávání pracovních úkolů a zároveň se tak učil pracovním 

postupům) 

 Pověření úkolem (vzdělávaný pracovník je pověřen k vykonání konkrétního úkolu, u 

kterého je sledován) 

 Rotace práce (vzdělávaný pracovník je na určitou dobu postupně pověřován různými 

pracovními úkoly spadajícími každý do odlišných částí organizace) 

 Pracovní porady 

 Přednáška (zprostředkování faktických informací a teoretických znalostí) 

 Seminář (přednáška spojená s diskuzí) 

 Demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

 Případová studie (skutečná nebo smyšlená vylíčení určitého problému, který se 

vzdělávaný pracovník snaží vyřešit) 

 Workshop (případová studie, která se řeší týmově a z komplexnějšího hlediska) 

 Brainstorming (každý jednotlivec ze skupiny účastníků vzdělávání je vyzván, aby 

navrhl způsob řešení zadaného problému a po předložení návrhů je uspořádána 

diskuse a hledá se optimální návrh) 

 Simulace (účastníci vzdělávání dostanou podrobný scénář a během určité doby musí 

učinit řadu rozhodnutí týkající se běžných situací vyskytujících se v jejich práci) 

 E-learning (vzdělávání pomocí počítačů) 

 Samostudium (samostatné vzdělávání na základě doporučené literatury) 

 Jiné: 
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4. Vyhovovalo Vám vzdělávání prostřednictvím této metody? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné: 

 

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „ne“, uveďte prosím, z jakého důvodu 

Vám metoda nevyhovovala? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Pokud Vám nevyhovovala metoda vzdělávání, prostřednictvím které vzdělávání 

proběhlo, uveďte prosím, která metoda vzdělávání by byla dle Vás vhodnější? 

(možnost označit více odpovědí) 

 Instruktáž při výkonu práce (jednorázový zácvik zkušenějším pracovníkem, který 

předvede vzdělávanému pracovní postup a ten se jej pak snaží napodobit) 

 Koučink (neustálé podněcování a směrování vzdělávaného k požadovanému výkonu a 

k vlastní iniciativě formou vysvětlování a sdělování připomínek) 

 Mentoring (vybraný mentor neboli rádce stimuluje, usměrňuje a radí vzdělávanému 

pracovníkovi a pomáhá mu i v jeho kariéře) 

 Counselling (vzájemné konzultování a ovlivňování mezi vzdělávaným a 

vzdělavatelem) 

 Asistování (zkušenému pracovníkovi je přidělen vzdělávaný pracovník, aby mu 

pomáhal a asistoval při vykonávání pracovních úkolů a zároveň se tak učil pracovním 

postupům) 

 Pověření úkolem (vzdělávaný pracovník je pověřen k vykonání konkrétního úkolu, u 

kterého je sledován) 

 Rotace práce (vzdělávaný pracovník je na určitou dobu postupně pověřován různými 

pracovními úkoly spadajícími každý do odlišných částí organizace) 

 Pracovní porady 

 Přednáška (zprostředkování faktických informací a teoretických znalostí) 

 Seminář (přednáška spojená s diskuzí) 
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 Demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

 Případová studie (skutečná nebo smyšlená vylíčení určitého problému, který se 

vzdělávaný pracovník snaží vyřešit) 

 Workshop (případová studie, která se řeší týmově a z komplexnějšího hlediska) 

 Brainstorming (každý jednotlivec ze skupiny účastníků vzdělávání je vyzván, aby 

navrhl způsob řešení zadaného problému a po předložení návrhů je uspořádána 

diskuse a hledá se optimální návrh) 

 Simulace (účastníci vzdělávání dostanou podrobný scénář a během určité doby musí 

učinit řadu rozhodnutí týkající se běžných situací vyskytujících se v jejich práci) 

 E-learning (vzdělávání pomocí počítačů) 

 Samostudium (samostatné vzdělávání na základě doporučené literatury) 

 Jiné: 

 

7. Byl pro Vás systém vzdělávání, kterého jste se zúčastnili účinný? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné: 

 

8. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „ne“, uveďte prosím, z jakého důvodu 

nebyl systém vzdělávání účinný? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Máte dostatečné informace o vzdělávacích aktivitách MMH? 

a) Ano 

b) Ne 

 

10. Poskytuje Vám MMH dostatečnou možnost dále se vzdělávat? 

a) Ano 

b) Ne 
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c) Nevím, jelikož nemám dostatečné informace o možnostech se dále vzdělávat 

 

11. Pociťujete ve svém zaměstnání určité nedostatky, které by bylo možné doplnit 

dalším vzděláváním? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli „ano“, uveďte prosím, o jaké 

nedostatky se jedná a na co by mělo být vzdělávání zaměřeno? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Pokud by Vám MMH nabídl možnost se vzdělávat v oblasti, ve které pociťujete 

určité nedostatky, zúčastnili byste se tohoto vzdělávání? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné: 

 

14. Co Vás motivuje k dalšímu vzdělávání? 

(možnost označit více odpovědí) 

 Profesní důvody 

 Vyšší finanční ohodnocení 

 Vůle něco dokázat 

 Uspokojení potřeb 

 Potřeba umět řešit určité problémy 

 Nabývání na prestiži 

 Prožívání společenského i vnitřního úspěchu 

 Jiné: 
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15. Kdyby Vám MMH neumožnil a nehradil vzdělávání v rámci pracovního poměru, 

vzdělávali byste se sami na vlastní náklady? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Jiné: 

 

16. Jakou formu vzdělávání preferujete? 

a) Praktickou 

b) Teoretickou 

c) Praktickou i teoretickou 

 

17. Na jakém místě preferujete, aby se vzdělávání konalo? 

a) Na pracovišti 

b) Mimo pracoviště 

c) Jiné: 

 

18. V jakou dobu preferujete, aby se vzdělávání konalo? 

a) Během pracovní doby 

b) Po pracovní době 

c) Jiné: 

 

19. Jak přistupujete ke vzdělávání v rámci Vašeho pracovního poměru? 

(možnost označit více odpovědí) 

 Berete to jako povinnost, která souvisí s Vaší pracovní náplní 

 Rádi se vzděláváte a učíte novým věcem 

 Jste rádi, že se ho zúčastníte, protože během něj nemusíte vykonávat své pracovní 

povinnosti 

 Nejste rádi, že se ho zúčastníte, protože pak nemáte čas na své pracovní povinnosti 

 Neradi se vzděláváte a učíte novým věcem 
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 Obtěžuje Vás to 

 Jiné: 

 

20. Jaké metody vzdělávání považujete pro Vás za nejvíce přínosné? 

(možnost označit více odpovědí) 

 Instruktáž při výkonu práce (jednorázový zácvik zkušenějším pracovníkem, který 

předvede vzdělávanému pracovní postup a ten se jej pak snaží napodobit) 

 Koučink (neustálé podněcování a směrování vzdělávaného k požadovanému výkonu a 

k vlastní iniciativě formou vysvětlování a sdělování připomínek) 

 Mentoring (vzdělávaný pracovník si vybere nebo je mu určen mentor neboli rádce, 

který vzdělávanému pracovníkovi radí, stimuluje, povzbuzuje a pomáhá mu v jeho 

pracovní kariéře) 

 Counselling (vzájemné konzultování a ovlivňování mezi vzdělávaným a 

vzdělavatelem) 

 Asistování (zkušenému pracovníkovi je přidělen vzdělávaný pracovník, aby mu 

pomáhal a asistoval při vykonávání pracovních úkolů a zároveň se tak od něj učil 

pracovním postupům) 

 Pověření úkolem (vzdělávaný pracovník je pověřen svým vzdělavatelem, aby vykonal 

konkrétní úkol, u kterého je sledován) 

 Rotace práce (vzdělávaný pracovník je na určitou dobu postupně pověřován různými 

pracovními úkoly spadajícími každý do odlišných částí organizace) 

 Pracovní porady 

 Přednáška (zprostředkování faktických informací a teoretických znalostí) 

 Seminář (přednáška spojená s diskuzí) 

 Demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

 Případová studie (skutečná nebo smyšlená vylíčení určitého problému, který se 

vzdělávaný pracovník snaží vyřešit) 

 Workshop (případová studie, která se řeší týmově a z komplexnějšího hlediska) 

 Brainstorming (varianta případové studie, kdy každý jednotlivec ze skupiny účastníků 

vzdělávání je vyzván, aby navrhl způsob řešení zadaného problému a po předložení 

návrhů je uspořádána diskuse a hledá se optimální návrh) 
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 Simulace (účastníci vzdělávání dostanou podrobný scénář a během určité doby musí 

učinit řadu rozhodnutí týkající se běžných situací vyskytujících se v práci) 

 E-learning (vzdělávání pomocí počítačů) 

 Samostudium (samostatné vzdělávání na základě doporučené literatury) 

 Jiné: 

 

21. Jak odpovídá Vaše vzdělání s Vaší pracovní pozicí, ve které v současnosti 

pracujete? 

a) Vaše vzdělání odpovídá nižší pracovní pozici, než ve které v současnosti 

pracujete 

b) Vaše vzdělání odpovídá Vaší pracovní pozici, ve které v současnosti pracujete 

c) Vaše vzdělání odpovídá vyšší pracovní pozici, než ve které v současnosti 

pracujete 

 

22. Vaše pohlaví je? 

a) Žena 

b) Muž 

 

23. Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

a) 18 – 30 let 

b) 31 – 40 let 

c) 41 – 50 let 

d) 51 – 60 let 

e) 61 a více let 

 

24. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Základní vzdělání 

b) Středoškolské vzdělání zakončené výučním listem 

c) Středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

d) Vyšší odborné vzdělání 
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e) Vysokoškolské vzdělání 

 

25. Jak dlouho v organizaci pracujete? 

a) jsem ve zkušební době 

b) do 1 roku 

c) od 1 roku – do 3 let 

d) od 3 let – do 5 let 

e) od 5 let a více 

 

26. Jakou pracovní pozici zastáváte? 

a) Vedoucí odboru 

b) Vedoucí oddělení 

c) Zaměstnanec MMH 

 


