
Příloha č. 1 Organizační struktura SEM, s. r. o. 



Příloha č. 2 

Dotazník pro zaměstnance firmy Siemens Elektromotory, s. r. o. 

 

Vážení respondenti ,  tento dotazník slouží jako jeden ze stěžejních 
podkladů  pro diplomovou práci studentky VŠB - TU Ostrava – Ekonomické 
fakulty, která Vám tímto děkuje za čas,  který jste věnovali k jeho vyplnění. 

 

Pohlaví:  Žena   Muž  

Věk:  18 – 29 let   30 – 45 let   46 a více  

Kategorie:  THP   Dělnická  

Nejvyšší  dosažené vzdě lání: 

  Základní   Jsem vyučen(a)  

  Středoškolské   VOŠ   VŠ 

V podniku pracujete:  

  0 – 5 let    6 – 10 let   11 a více 

 

1. Myslíte si,  že Vaše znalosti , schopnosti a dovednosti odpovídají Vaši  

pracovní pozici? 

  Ano   Ne   Částečně  

2. Absolvovali jste v předešlém roce (2009) školení, kurz č i  seminář?  

  Ano    Ne 

3. Kolikrát jste se v průběhu roku zúčastnili  školení, kurzu či  

semináře? 

  1 -2 x  3-4 x   

  5x a více   nezúčastnil(a) jste se   

4.V jaké oblasti  jste toto školení,  kurz č i  seminář  absolvovali? 

Můžete označit  i  více možností.  

  jazykový kurz  kurzy výpočetní  techniky 

  školení k bezpečností práce  systém řízení jakosti a EMS 

 odborné semináře   

 školení spojená se systémem Siemens Production systém 

 školení týkající  se vyhrazených a nevyhrazených zařízení 

 jiné  

5. Byli jste spokojeni s průběhem školení, kurzu či  semináře? 

  Ano   Ne   Částečně  

 



6.  Bylo (je) pro Vás školení přínosem?  

  Ano   Ne   Částečně  

7. Můžete ohodnotit školení, kurz či  seminář ,  kterého jste se zúčastnili? 

- využitelnost znalostí   vysoká   přiměřená   nízká 

- obsah semináře   bohatý  přiměřený  
nezajímavý 

- organizace školení   výborná   dobrá   špatná 

- podklady k seminář i    výborné   dobré   špatné 

- úroveň  přednášejícího  vysoká   dobrá   nízká  

8. Jste ochotni v rámci zvyšování své kvalifikace, vzdělávat se i mimo 

pracovní dobu?  

  Ano   Ne   Nevím 

9. Jste ochotni si kurzy, školení či  semináře hradit sami? 

  Ano   Ne  

  Částečně    Nevím 

10. Sledujete ve firmě  jaké kurzy, školení nebo semináře probíhají? 

   Ano   Ne 

11. Zajímá Vás jaké kurzy, školení či  semináře připravuje podnik do 

budoucna? 

  Ano   Ne 

12. Využíváte ve firmě  možnosti navrhnout jakého školení, kurzu se 

chcete zúčastnit? 

  Ano   Ne 

13. Jaký druh osobního rozvoje preferujete? 

  neformální     školení jeden-na-jednoho   školení skupiny 

14. Je pro vás dů ležité prostředí ve kterém se školíte? 

  Ano   Ne 

15. Preferujete raději prostředí školení:  

  ve firmě    mimo firmu 

16. Kdyby vám bylo nabídnuto školení mimo firmu např .  i  více než na  

1 den: 

 účastním se, pokud je to financováno firmou 

 jsem ochoten se účastnit,  i  když budu muset př ispět  na ubytování 

 jsem ochoten se účastnit,  i  když budu muset uhradit celý pobyt 

 nemám zájem o školení mimo objekt firmy 

 

 



17. Které oblasti  vzdělávání Vám ve firmě  chybí?  

                     

18. Myslíte si,  že by podnik měl  v oblasti vzdělávání něco zlepšit? 

  Ano   Ne   Částečně  

19. Pokud ano, co by to bylo? 

                     

Ještě jednou poděkování  za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku! 


