
Příloha č. 1 – Dotazník ke zjištění spokojenosti s realizací rekvalifikací ÚP 

 

Dotazník ke zjištění spokojenosti s realizací rekvalifikací ÚP 

Dobrý den, jmenuji se Monika Rychlá a vypracovávám bakalářkou práci na téma Rekvalifikace v 

rámci aktivní politiky zaměstnanosti České republiky. Do této práce bych ráda zahrnula výzkum, který 

má za úkol zjistit spokojenost s realizací rekvalifikačních kurzů zprostředkovaných úřadem práce 

v Šumperku. Tímto bych Vás chtěla poprosit o spolupráci a vyplnění následujícího dotazníku. 

Dotazník je zcela anonymní a je určen pouze pro vypracování bakalářské práce. Vybranou odpověď 

prosím zakroužkujte, popřípadě doplňte vlastními slovy.  

1) Vaše pohlaví 

a) Muž    b) žena 

 

2) Věková skupina 

a) Do 25 let  b) 25 – 40 let   c) 40 – 60 let     d) nad 60 let 

 

3) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

a) základní  b) vyučen     c) střední odborné s maturitou, gymnázium 

b) vyšší odborné  e) vysokoškolské 

 

4) Jak dlouho jste v evidenci úřadu práce? 

a) méně než 3 měsíce           b) 3 – 6 měsíců  

c) 6 měsíců – 1 rok                 d) déle než 1 rok 

5) Jak jste se dozvěděl (a) o možnosti rekvalifikace? 

a) od své zprostředkovatelky na úřadu práce             b) jinak na úřadu práce 

b) na internetu             c) jinak (napište)……………….. 

 

6) Druh rekvalifikačního kurzu 

a)účetnictví        b) mzdové účetnictví          c) kurz zaměřený na práci s PC 

d) pečovatel(ka)    e)pracovník v sociálních službách     

f) pomocný pracovník ve výrobě    

g)svařování              h) technicko-organizační pracovník  

i) obsluha motovozíku   j)jiný (napište)…………………… 

 

7) Délka rekvalifikačního kurzu 

a) Méně než 1 měsíc  b) 1 – 3 měsíce   c) více než 3 měsíce 

 

8) Myslíte si, že byla délka kurzu dostatečná? 

a) ano    b) ne 



 

 

9) Byla v kurzu zahrnuta i praktická příprava nebo pouze teoretická? 

a) s praxí   b)  pouze teorie 

 

10) Byl(a) jste spokojen(a) s teoretickou výukou, obsahem přednášek? 

a) velmi spokojen(a)    b) spíše spokojen(a) 

c)  spíše nespokojen(a)     d) velmi nespokojen(a) 

11) Měl(a) jste k dispozici učební materiály k výuce? 

a) ano   b) ne 

 

12) Pokud byla obsahem kurzu i praktická příprava byla podle Vás tato praxe dostačující? 

a) ano, naučil(a) jsem se spoustu nových věcí              b) ne, nic mi nepřinesla   

c) neměl(a) jsem kurz s praxí 

13) Byl rekvalifikační kurz v oboru Vašeho vzdělání nebo úplně jiného zaměření? 

a) podobný mému oboru vzdělání  b) úplně jiný obor 

 

14) Odnesl(a) jste si z kurzu nové poznatky? 

a) ano   b) ne 

 

15) Myslíte si, že s touto novou kvalifikací máte vyšší šanci najít si práci? 

a) ano   b) ne 

 

16) Jak jste spokojen(a) s realizací rekvalifikačního kurzu? (ohodnoťte jako ve škole, zakroužkujte) 

1. 2.    3.     4.      5. 

  

17) Vaše námitky a připomínky k rekvalifikačnímu kurzu? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. Přeji příjemný zbytek 

dne a mnoho úspěchů při hledání zaměstnání.       Monika Rychlá 



Příloha č. 2 – Dotazník z kurzu Počítačová gramotnost 



Zdroj: ÚP Šumperk 



Příloha č. 3 – Mapa nezaměstnanosti v roce 2014 

 

Zdroj: Portál MPSV, statistiky nezaměstnanosti,  

dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes  


