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Příloha č. 1 

 

Organizační struktura 
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Příloha č. 2 

Dotazník 

 

DOTAZNÍK - Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Vážená paní, vážený pane,  

studuji Ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava a v rámci zpracování diplomové 

práce si Vás dovoluji požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Jako téma diplomové práce 

jsem si zvolila vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve Vaší firmě. Cílem je zjistit úroveň 

vzdělávání ve firmě, najít případné nedostatky a následně navrhnout, jak situaci zlepšit. 

Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. 

Prosím Vás o jeho vyplnění a předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu.  

Eva Bizdrová, Prostějov                                       

 

U každé otázky, prosím, zakroužkujte jednu odpověď. Od otázky číslo 5 máte možnost 

se k dané problematice vyjádřit - proč nejste spokojen, navrhnout doporučení ke zlepšení atd. 

1 – souhlasím 

2 – spíše souhlasím 

3 – nevím 

4 – spíše nesouhlasím 

5 - nesouhlasím 

 

1. Jste?                    

□ žena □ muž 

 

2. Jaké máte pracovní zařazení? 

                  

□ dělník □ úředník, technik 

                      

3. V jaké jste věkové skupině? 

               

□ 0-30                  □ 31-40                 □ 41-50                 □ 51 a výše                             
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4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 □ základní            □ vyučen           □ střední            □ vyšší              □ vysokoškolské 

 

 

 

5. Mám dostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání v podniku. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Znalosti, způsobilosti a dovednosti školícího personálu jsou dostačující a plně 

vyhovují potřebám zaměstnanců. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Jsem spokojený s množstvím vzdělávacích programů, které mi firma nabízí. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

Jestliže nejste spokojený, napište, jaké vzdělávací programy byste uvítal: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Vzdělávací programy jsou srozumitelné, užitečné, správně koncipované. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Jsem motivován ze strany nadřízených/vedení k dalšímu vzdělávání (např. vidina 

dalšího kariérního růstu ve firmě). 
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1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

10. Mám možnost podílet se na výběru vzdělávacích programů, kterých se zúčastním. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

11. Mám možnost vyjádřit se k hodnocení každé vzdělávací akce. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

12. Mé připomínky a náměty ke vzdělávání jsou vyslyšeny a brány jako podnět pro 

zlepšení kvality v příštích školeních. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

13. Zvyšuji si kvalifikaci i jiným způsobem, než který mi nabízí firma. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

14. Současná nabídka vzdělávacích programů odpovídá potřebám trhu. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

15. Vzdělávání ve firmě je pro mě přínosné, uplatňuji jej v praxi. 

1 □, 2 □, 3 □, 4 □, 5 □ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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                                                 Příloha č. 3 

Anketní lístek 

   1/2  

Anketní lístek 

Jméno a příjmení:  Středisko:  

Téma školení:  

Datum školení  Délka školení:  

Místo školení:  Cena za osobu:  

Agentura 

Přednášející:  

Zaměstnavatel:  

Hodnocení prosím proveďte zakroužkováním příslušné "známky" 1 - 5 (jako ve škole)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kvalita školení byla:  

 výborná  1  2  3  4  5  nedostatečná  

Je-li hodnocení 3 nebo horší, uveďte prosím, s čím jste nebyl(a) spokojen(a):  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Školení bylo pro mou práci  

 nutné  1  2  3  4  5  bez významu  

Je-li hodnocení 3 nebo horší, uveďte prosím, proč jste se školení zúčastnil(a):  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Výkon školitele byl po 

odborné stránce  

 výborný  1  2  3  4  5  nedostatečný  

po pedagogické stránce  

 výborný  1  2  3  4  5  nedostatečný  

Je-li hodnocení 3 nebo horší, uveďte prosím, s čím jste nebyl(a) spokojen(a):  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Organizační zajištění bylo  

 výborné  1  2  3  4  5  nedostatečné  
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2/2  

 

Způsob výuky (zakroužkujte prosím příslušné číslo)  

1.Přednáška  4.  Interaktivní metody  

2.Přednáška s diskusí  5.  Videotrénink  

3.Výměna zkušeností  6.  Jiný (uveďte jaký)  

 Úroveň písemných materiálů  1  2  3  4  5  nebyly  

Počet účastníků školení (u většího počtu odhad):  

Navazující školení (uveďte jaké):  

 Mám zájem se zúčastnit navazujících školení  ano  ne  

Další náměty a připomínky:  

podpis účastníka 

školení Zhodnocení přímým nadřízeným:  

Na základě zprávy ze služební cesty hodnotím účast zaměstnance na školení jako  

 velmi přínosnou  1  2  3  4  5  zbytečnou  

Je-li hodnocení 3 nebo horší, uveďte prosím důvod:  

podpis:  
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Příloha č. 4 

 

Vyhodnocení dotazníků - DĚLNÍCI 
 

 
Souhlasím 

Spíše 

souhlasím Nevím 

Spíše 

nesouhlasím Nesouhlasím 

5. Mám dostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání v podniku 

 

20% 13% 27% 18% 23% 

6. Znalosti a dovednosti školícího personálu plně vyhovují potřebám zaměstnanců 

 

18% 27% 39% 7% 8% 

7. Jsem spokojený s množstvím vzdělávacích programů, které mi firma nabízí. 

 

18% 18% 28% 15% 21% 

8. Vzdělávací programy jsou srozumitelné, užitečné, správne koncipované. 

 

14% 15% 44% 10% 17% 

9. Jsem motivován ze strany nadřízených k dalšímu vzdělávání. 

 

11% 14% 21% 18% 35% 

10. Mám možnost podílet se na výběru vzdělávacích programů, kterých se zúčastním. 

 

8% 13% 20% 18% 41% 

11. Mám možnost vyjádřit se k hodnocení každé vzdělávací akce. 

 

14% 8% 32% 14% 31% 

12. Mé připomínky ke vzdělávání jsou vyslyšeny a brány jako podnět pro zlepšení. 

 

6% 7% 39% 24% 24% 

13. Zvyšuji si kvalifikaci i jiným způsobem, než který mi nabízí firma. 

 

24% 13% 11% 20% 32% 

14. Současná nabídka vzdělávacích programů odpovídá potřebám trhu. 

 

8% 15% 49% 11% 15% 

15. Vzdělávání ve firmě je pro mě přínosné, uplatňuji jej v praxi. 

 

17% 20% 24% 10% 30% 
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Příloha č. 5 

 

Vyhodnocení dotazníků – ÚŘEDNÍCI, TECHNICI 
 

 
Souhlasím 

Spíše 

souhlasím Nevím 

Spíše 

nesouhlasím Nesouhlasím 

5. Mám dostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání v podniku 

 

32% 37% 14% 13% 4% 

6. Znalosti a dovednosti školícího personálu plně vyhovují potřebám 

zaměstnanců 

 

18% 47% 26% 5% 4% 

7. Jsem spokojený s množstvím vzdělávacích programů, které mi firma nabízí. 

 

29% 39% 11% 16% 5% 

8. Vzdělávací programy jsou srozumitelné, užitečné, správně koncipované. 

 

12% 52% 25% 7% 4% 

9. Jsem motivován ze strany nadřízených k dalšímu vzdělávání. 

 

18% 32% 15% 18% 18% 

10. Mám možnost podílet se na výběru vzdělávacích programů, kterých se 

zúčastním. 

 

20% 35% 17% 11% 17% 

11. Mám možnost vyjádřit se k hodnocení každé vzdělávací akce. 

 

34% 24% 16% 13% 13% 

12. Mé připomínky ke vzdělávání jsou vyslyšeny a brány jako podnět pro 

zlepšení. 

 

7% 19% 47% 15% 11% 

13. Zvyšuji si kvalifikaci i jiným způsobem, než který mi nabízí firma. 

 

27% 29% 8% 14% 22% 

14. Současná nabídka vzdělávacích programů odpovídá potřebám trhu. 

 

10% 44% 32% 10% 5% 

15. Vzdělávání ve firmě je pro mě přínosné, uplatňuji jej v praxi. 

 

34% 42% 11% 7% 5% 
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Příloha č. 6 

 

Vyhodnocení dotazníků v grafech 

 

 
 

 

 
 

 

 

41%

18%

5. Mám dostatek informací o možnostech 

dalšího vzdělávání v podniku

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

15%

9%

6. Znalosti a dovednosti školícího personálu 

plně vyhovují potřebám zaměstnanců

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

37%

21%

7. Jsem spokojený s množstvím 

vzdělávacích programů, které mi firma 

nabízí.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí



Eva Bizdrová                                             Analýza procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 

                                                                    ve společnosti DT-Výhybkárna a strojírna,  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

27%

11%

8. Vzdělávací programy jsou srozumitelné, 

užitečné, správne koncipované.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

54%

35%

9. Jsem motivován ze strany 

nadřízených k dalšímu vzdělávání.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

59%

28%

10. Mám možnost podílet se na výběru 

vzdělávacích programů, kterých se 

zúčastním.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí
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45%

26%

11. Mám možnost vyjádřit se k 

hodnocení každé vzdělávací akce.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

48%

26%

12. Mé připomínky ke vzdělávání jsou 

vyslyšeny a brány jako podnět pro 

zlepšení.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

52%

36%

13. Zvyšuji si kvalifikaci i jiným 

způsobem, než který mi nabízí firma.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí
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27%

15%

14. Současná nabídka vzdělávacích 

programů odpovídá potřebám trhu.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí

39%

12%

15. Vzdělávání ve firmě je pro mě 

přínosné, uplatňuji jej v praxi.

% D, kteří 

nesouhlasí

% ÚT, kteří 

nesouhlasí


