
Příloha č. 1:Dotazník na vyhodnocování lektorů, školení a kurzů 
 

Hodnocení  školení 
 

                                                    
Účastník:                                 
………………………………………………………………………………………………      
    
Název školící akce:                  
……………………………………………………………………………………………… 
                         
Jméno  přednášejícího:          
………………………………………………………………………………………………  
Pořadatel:                                
……………………………………………………………………………………………… 
Termín a místo konání:           
……………………………………………………………………………………………… 
Školení /seminář/ zajistil:         
………………………………………………………………………………………………. 
 
Vyhodnocení obsahu školení:       1 2 3 4 5 
………………………………………………………………………………………………  
Vyhodnocení lektora:     1   2 3 4 5  
……………………………………………………………………………………………… 
Vyhodnocení organizace školení:   1  2 3 4 5  
……………………………………………………………………………………………… 
Přínos školení pro vlastní práci:              1         2 3 4 5 
……………………………………………………………………………………………… 
Poznámky, doplnění:                                                                                      
……….……………………………………………………………………………………… 
1/  Hodnotí se známkami  1  -  5 
     známka  1  …   zcela vyhovující 
  známka  2  …   méně vyhovující  
  známka  3  …   vyhovující z části  
  známka  4  …   skoro nevyhovující  
  známka  5  …   nevyhovující  
 
2/  Hodnocení školení provede každý pracovník samostatně a po skončení školící akce předá do 10 dnů  
  osobnímu oddělení, parafované nadřízeným pracovníkem. 
 
 
  Datum  21.4.2011                                                                     Datum:  26.4.2011   
                        
 
        ………………………………………….                                                            ………………………………………… 
                    podpis   pracovníka                                                                      podpis   nadřízeného 
 
 
================================================================= 
Hodnocení efektivnosti  (ze strany nadřízeného pracovníka): 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                ………………………………. 
Datum:                                                                                                                                                             podpis nadřízeného                       
 



Příloha č. 2: Organizační schéma společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pramen: VaK Přerov a.s., www.vakprerov.cz 

 

 



Příloha č. 3: Dotazník pro zaměstnance o jejich vzdělávání a rozvoji ve společnosti 

Dobrý den, 

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká Vašeho vzdělávání a rozvoji 

ve firmě VaK a.s Přerov. Je anonymní, skládá se z 22 otázek a jeho vyplnění potrvá 10 -15 

minut. Jeho výsledky poslouží pouze ke zpracování mé bakalářské práce. Předem děkuji za 

ochotu k vypracování a za Váš čas, který mi budete tímto věnovat.           

Andrea Králová 

  

1. Zlepšily školení a kurzy Váš pracovní výkon? 

a) Určitě ano b) Spíše ano  c) Je to stále stejné            

 d) Spíše ne    e) Určitě ne 

2. Jste spokojeni se systémem vzdělávání ve vaší firmě? 

a) Určitě ano  b) Spíše ano  c) Spíše ne  d) Určitě ne 

3. Kde získáváte informace o možnostech vzdělávání a rozvoji ve firmě? 

a) Z nástěnek b) Z podnikového časopisu c) Od nadřízeného  

 d) Jinak e) Nevím o možnostech mého vzdělávání 

4. Jakému typu vzdělávání dáváte přednost? 

a) Samostudium b) Distanční (řešení samostatných úkolů) 

b) Presenční ( 1x týdně) d) Intenzivní kurzy (Pá, So, Ne) 

5. Proč jste se rozhodli absolvovat školení, kurz? Ohodnoťte jednotlivé důvody 

podle jejich důležitosti od 1 do 5. Kdy 1 je maximálně důležitá a 5 je minimálně 

důležitá. 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Zvýšení 
výkonnosti 

     

Lepší 
porozumění 
pracovním 

úkolům 

     

Možnost rozvoje 
     

Vidina vyššího 
platu 

     

Kariérní r ůst 
     



 

6. Jaké metody vzdělávání jsou ve Vaší organizaci nejčastěji využívány? 

a) Přednáška  b) skupinová diskuse c) workshop  

 d)simulace  e)assessment  centre 

A které metody vzdělávání Vám nejvíce vyhovují? 

a) Přednáška b) skupinová diskuse c) workshop   d)simulace 

 e)assessment  centre 

7. Jak často se účastníte školení a kurzů? 

a) Několikrát za rok b) Jednou ročně c) Jednou za 2 roky  

     d) jednou za tři roky d) jiné …………………………………….. 

8. V následujících otázkách zaznačte za pomocí křížku odpovědi do tabulky. 

 Určitě 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

Znají lektoři Vaše potřeby a nedostatky? 
 

    

Jsou školení a kurzy aktuální a potřebná?     

Byli jste s kurzy a školeními spokojeni? 
 

    

Byli jste s lektory spokojeni?     

Podporuje Vás nadřízený ve vašem 
vzdělávání a rozvoji? 
 

    

Jsou vaše znalosti nabyté z kurzů firmou 
ověřovány? 

 

    

 

9. Pokud jste se účastnili více kurzů nebo školení, který byl pro vaši pozici:         

nejpřínosnější 

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

nejzajímavější 

……………………………………………………………………………………..   

nejméně přínosný 

……………………………………………………………………………………… 



10. Jaký byl Váš nejlepší, anebo nejzajímavější zážitek při vzdělávání? (Možnost i 

více odpovědí). 

a) Možnost navštívení zajímavého místa 

b) Exkurze 

c) Sdílení podobných problému s ostatními 

d) Vyzkoušení si informací v praxi 

e) Ukázka nejnovějších technologií 

f) Jiné 

……………………………………………………………………………………. 

11. Jsou školení a kurzy pro váš odborný růst postačující? 

a) Ano      b) Ne   

12. Pociťujete potřebu se v něčem zlepšit? Pokud ano, tak v čem? 

a) Ano 

…………………………………………………………………………………….. 

b) Ne 

13. Chtěli byste si rozšířit své vzdělávací kurzy a školení o aktivity, které Vás 

zajímají? A které to jsou? 

a) Ano 

…………………………………………………………………………………….. 

b) Ne 

14.  Jakých kurzů, školení byste se v budoucnu chtěli účastnit? (Možnost i více 

odpovědí). 

a) Jazyková  b) PC         c) Jiné ……………………………………………….. 

 

15. Zvyšujete si svou úroveň vzdělávání i samostatně? Pokud ano, jaké metody 

nejčastěji používáte?  (Možnost i více odpovědí). 

a) Odborné časopisy  b) Sleduji směrnice            

c) Jiné…………………………………..     d)Nevzdělávám se 

16. Slyšeli jste už plánování kariéry? A existuje u Vás ve firmě? 

a) Slyšeli a existuje   b) slyšeli a neexistuje   c) neslyšeli 

17. Jaké bývají nejčastější překážky ve vzdělávání a rozvoji ve Vaší firmě?  (Možnost 

i více odpovědí). 

a)špatná dopravní dostupnost 

b)lidské vztahy 

c)nedostatek času 

d)nechuť ke vzdělávání 

e)podklady nejsou dostatečné, jsou zastaralé 

f)nevidíte žádný přínos ve Vašem firemním vzdělávání 



18. Váš názor na vzdělávání a rozvoj ve firmě. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………….... 

19. Jaký je Váš věk? 

a) Do 30 let  b) 31 – 40 let  c) 41 – 50 let                              

d) 51 – 60 let  e)nad 60 let 

20. Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

a) Základní vzdělání b) SŠ s výučním listem c)SŠ s maturitou       d) 

Vyšší odborné vzdělání  e) Vysokoškolské vzdělání 

21. Jak dlouho již pracujete ve firmě? 

a) Méně než 5 let  b) 6 – 15 let  c) 16 – 25 let          d) nad 26 

let 

22. Jakou zastáváte pozici v organizaci? 

a) Vodárenský dělník b) Laborantka  c) THP 

  

 
 
 
 
 
  


