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DOTAZNÍK KE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 

Vážená paní, vážený pane,  
 
V rámci bakalářské práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Jsem studentkou 
třetího ročníku Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě. Jako téma  bakalářské práce  
jsem si zvolila vzdělávání pracovníků ve Vaší firmě. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela 
dobrovolné.  
Prosím Vás o jeho laskavé vyplnění.    
Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.                                       Hana Balcarová 
 
U každé otázky, prosím, zakroužkujte odpověď, která je nejbližší Vašemu názoru nebo vypište 
odpověď. 
 
 
1. Jste? 
    a) žena                 b) muž 

 
2. V jaké jste věkové skupině? 
    a) 0-30                  b) 31-41                 c) 41-51                 d) 51-60               e) 61 a výše 
 
3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
    a) základní            b) vyučen               c) střední               d) vyšší                 e) vysokoškolské 
 
4. Jak dlouho pracujete ve firmě ON Semiconductor? 
    a) 1 – 3 roky         b) 4 – 6 let               c) 7 – 9 let             d) 10 a více let 
 
5. Jak je podle Vás úspěšná firma ON Semiconductor? 
    a) je velmi úspěšná       b) je spíše úspěšná        c) je méně úspěšná     d) je málo úspěšná 
 
6. Je firma ON Semiconductor schopna přizpůsobit se rostoucím nárokům ekonomického a      

společenského prostředí? 
    a) je schopné se přizpůsobit 
    b) spíše se přizpůsobuje 
    c) přizpůsobuje se méně 
    d) není schopná se přizpůsobit 
 
7. Jaké má podle Vás firma ON Semiconductor silné a slabé stránky? 
    a) silné stránky -  …………………………………………………………. 
     ……………………………………………………………………………… 
    b)slabé stránky - ………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………. 
 
8. Jsou znalosti, způsobilosti a dovednosti školícího personálu podle Vás dostačující pro plnění 

předpokládaných  pracovních úkolů? 
   a) ano         b) spíše ano           c) spíše ne        d) ne 
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9. Které nedostatky v dovednostech, způsobilostech a znalostech školícího personálu je podle Vás 

zapotřebí odstranit? 
   a) pomalost    b) neznalost       c) neschopnost      d) nerozhodnost 
 
10. Má firma ON Semiconductor podle Vás nějaké jedinečné způsobilosti či dovednosti školícího 

personálu ve srovnání s jinými organizacemi? 
a) ano má, a to tyto ………………………………………………………………………… 
b) nemá 

 
11. Jakým způsobem rozvíjí firma ON Semiconductor způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti 

personálu? 
a) spíše vzděláváním 
b) spíše iniciativou vedoucího 
c) spíše sami 

 
12.  Pokud jste v předcházející odpovědi zaškrtli a, tak jakými typy? 

a) školením         b) vzdělávací kurzy        c) vzdělávacími programy 
 
13. Jakých typů školení se ve firmě ON Semiconductor účastníte?(zaškrtněte i více možností) 

a) povinná školení na periodických odborných školení a certifikace zaměstnanců 
b) povinná školení na periodických odborných školení a certifice vyplývající z platné legislativy 
c) školeních stanovených pro jednotlivé kategorie zaměstnanců  
d) školení zvyšující kvalifikaci ve výpočetní technice 
e) školení zvyšující kvalifikaci v jazykové vybavenosti 
f) jiné typy školeni. Například …………………………………………………………….. 

 
14. Jste spokojeni s možností vzdělávání ve firmě ON Semiconductor? 

a) ano velmi       b) spíše ano       c) spíše ne        d) ne nejsem 
 
15. Kolikrát ročně jste ve firmě ON Semiconductor účastníky nějakého školení? 

a) 1 – 2 x ročně        b) 3 – 4 x ročně   c) 5 x a více     d) neúčastním se školení 
 
16. Jste spokoje s počtem školení za rok? 

a) ano jsem                                     b) ne nejsem 
 
17. Vyhovuje Vám nabídka školení? 

a) ano vyhovuje    b) spíše vyhovuje   c) spíše nevyhovuje    d) ne nevyhovuje 
 
18. Je pro Vás vzdělávání přínosné? 

a) ano je       b) spíše je       c) spíše není          d) ne není 
 
19. Zvyšujete si kvalifikaci i jiným způsobem? 
     a) ano            b) ne 
 
20. Pokud ano, je tato kvalifikace potřebná k aktivitám spojenými s Vaší prací? 
     a) ano            b) ne 
 
Konec dotazníku, ještě jednou děkuji za Váš čas. 
 



 
 

 

Příloha č. 3 – Osobní plán vzdělávání 

 
 

 
 



 
 

 

Příloha č. 4 – Dotazník hodnocení vzdělávací akce 

 

 


