
 

Příloha č. 1 

Organizační struktura SmVaK Ostrava a.s.  

 

Zdroj: Výroční zpráva SmVaK Ostrava a.s. 2009 
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Příloha č. 2 

Logo SmVaK Ostrava a.s.  

 

Zdroj: Internetové stránky společnosti SmVaK Ostrava a.s. 



 

Příloha č. 3, str. 1  

Dotazník pro zaměstnance společnosti SmVaK Ostrava a.s. 

Váţené dámy/ váţení pánové, 

jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského studia Ekonomické fakulty VŠB – 

TU Ostrava, oboru Management.  

Dovoluji si Vás poţádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí  

mé diplomové práce na téma Analýza procesu vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

ve společnosti SmVaK a.s. Z Vámi vyplněného dotazníku budu čerpat informace  

pro sestavení vzdělávacího plánu pro společnost SmVaK Ostrava a.s.  

Tímto Vás prosím o pečlivé vyplnění a pravdivé odpovědi, které mi poslouţí k identifikaci 

Vašich vzdělávacích potřeb a formulaci doporučení ke zlepšení současného stavu.  

Děkuji předem za ochotu. 

          Bc. Lenka Jurčková. 

 

Označujte prosím zakroužkováním správné odpovědi (případně více správných 

odpovědí), popř. vypište vlastní odpověď. 

1. Jste spokojen/a se vzděláváním ve společnosti SmVaK? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

b) Ne 

2. K větší spokojenosti se vzdělávání v SmVaK by přispělo zlepšení v těchto 

oblastech: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

3. Domníváte se, že je vzdělávání důležité pro výkon Vaší práce? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

4. Jaký je Váš motiv pro vzdělávání? (můţete označit max. 3 odpovědí) 

a) Zlepšení postavení v týmu, ve skupině 

b) Udrţení pracovního místa (funkce) 

c) Pracovní postup, získávání pracovního místa 

d) Moţnost vyuţití získané kvalifikace – seberealizace 

e) Získání kvalifikace 
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f) Zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce 

g) Zvýšení flexibility a připravenosti na změny 

h) Vyšší platové ohodnocení 

i) Získání sociálních výhod 

j) Moţnost uplatnění vlastního potenciálu při nových příleţitostech 

k) Jiný motiv: ……………………………………………………………………………… 

5. Jakých kurzů či vzdělávacích programů jste se dosud účastnil/a? Uveďte prosím 

jejich počet a oblast vzdělávání. (např. time-management 2-denní školení) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jste dostatečně informování o probíhajících kurzech a vzdělávacích programech? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

7. Kdo rozhoduje o zařazení do kurzu či vzdělávacího programu? 

a) Nadřízený 

b) Personální útvar 

c) Já sám/sama 

8. Máte možnost sdělovat své vzdělávací potřeby svému nadřízenému/personálnímu 

útvaru? 

a) Ano 

b) Ne 

9. Využíváte poznatky nabyté vzděláváním v praxi ve společnosti SmVaK Ostrava 

a.s.? 

a) Ano 

b) Ne 

10. Ve kterých z následujících oblastí byste rád/a zvyšoval/a svoje znalosti? 

a) Manaţerské vzdělávání 

b) Odborné vzdělávání (z oblasti vodovodů a kanalizací) 

c) Oblast legislativy 

d) Oblast ekonomiky 

b) Jazyková průprava 

c) Výpočetní technika 

d) Ostatní:………………………………………………………………………………. 
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11. Ohodnoťte prosím známkami 1 až 3, Vaši preferenci ve zdokonalení v tzv. soft 

skills (měkkých dovednostech)? (1- vysoká preference; 2- střední preference; 3- nízká 

preference) 

a) Kreativita    1  2  3 

b) Řešení konfliktů  1  2  3 

c) Sociální empatie  1  2  3 

d) Týmová práce   1  2  3 

e) Organizační schopnosti 1  2  3 

f) Komunikativnost  1  2  3 

g) Efektivní vedení porad 1  2  3 

h) Odolnost vůči stresu  1  2  3 

12. Se kterými metodami vzdělávání „na pracovišti“ (ve společnosti SmVaK) se 

setkáváte? (můţete označit více odpovědí) 

a) Instruktáţ při výkonu práce (zácvik) 

b) Asistování (asistující pomáháni plnění úkolu) 

c) Pověření úkolem (samostatné plnění úkolu s dohledem nadřízeného) 

d) Koučování (podněcování a směrování pracovníka k ţádoucímu výkonu) 

e) Mentoring (osobní vzor mentora, pomoc pracovníkovi) 

f) Konzultování 

g) Rotace práce (zpravidla krátkodobé působení na různých pracovních místech nebo 

v různých útvarech organizace) 

h) Pracovní porady 

i) Jiné:…………………………………………………………………………………… 

13. Se kterými metodami vzdělávání „mimo pracoviště“ (mimo společnost SmVaK) 

se setkáváte? (můţete označit více odpovědí) 

a) Přednáška 

b) Seminář (přednáška spojená s diskusí) 

c) Demonstrování (praktické, názorné vyučování) 

d) Případové studie (skutečná či smyšlená vylíčení pracovních problémů nebo situací, 

které účastníci řeší) 

e) Brainstorming (shromaţďování návrhu řešení problému) 

f) Workshop (řešení problému ve skupině odborníků nebo pracovníků organizace) 

g) Simulace (řešení problému podle scénáře) 

h) Hraní rolí (účastníci na sebe berou různé role v různých situacích – více či méně 

určené scénářem) 

i) Development centre 

j) Outdoor training („učení se hrou“) 

k) Vzdělávání pomocí počítačů (e-learning) 

l) Jiné:……………………………………………………………………………………... 
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14. Vaše pohlaví je? 

a) Muţ 

b) Ţena 

15. Kolik je Vám let? 

a) Mladší neţ 29 let 

b) 30 – 39 let 

c) 40 – 49 let 

d) 50 – 59 let 

e) Starší neţ 60 let 

16. Jak dlouho pracujete ve společnosti SmVaK Ostrava a.s.? 

a) Méně neţ rok 

b) 2 – 10 let 

c) 11 – 20 let 

d) 21 - 30 let 

e) 31 a více let 

17. Vaše pozice ve společnosti SmVaK Ostrava a.s. je: 

a) Liniový management (podřízení zaměstnanci jsou výkonní zaměstnanci) 

b) Střední management (podřízení jsou vedoucí zaměstnanci) 
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Návrh formuláře pro hodnocení vzdělávacího programu absolventem  

 

HODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ABSOLVENTEM 

Jméno a příjmení absolventa: 

Název vzdělávacího programu: 

Název společnosti pořádající program: 

Jméno a příjmení lektora: 

Datum a místo vzdělávacího programu: 

 

1. Účastníte se prvního vzdělávacího programu této společnosti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

2. Byl/a jste spokojen/a s absolvovaným vzdělávacím programem? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud ne, uveďte z jakého důvodu: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Ohodnoťte prosím známkami následující:  

(1 – nejlepší hodnocení; 5 - nejhorší hodnocení) 

Organizace vzdělávacího programu   1 2 3 4 5 

Obsah vzdělávacího programu   1 2 3 4 5 

Osobnost lektora     1 2 3 4 5 

Srozumitelnost poskytnutých informací  1 2 3 4 5 

Pouţité výukové metody    1 2 3 4 5 

Poskytnuté materiály    1 2 3 4 5 

Technické vybavení    1 2 3 4 5 

Vzdělávací prostory    1 2 3 4 5 

 

4. Vaše doporučení, jiné sdělení či poznatky: 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis absolventa: ……………………………………… 


