
Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník pro pedagogy 

Šetření je prováděno za účelem získání k podkladů k vypracování bakalářské práce, ve které 
vyhodnocuji využívání programu Erasmus na OAVM a VOŠ. 

 

1. Obor výuky na OAVM a VOŠ  

 

2. Název země, kde se pobyt uskutečnil 

 

3. Typ a metoda výuky (přednáška, seminář,….) 

 

4. V jakém jazyce jste vyučoval(a) na zahraniční instituci 

 

5. Úroveň výuky  

 -bakalářská 

 -magisterská 

 -doktorská 

 

6. Jiná činnost na zahraniční instituci (např. propagace OAVM a VOŠ, účast na závěrečném 
zkoušení, ….) 

 

 

 

 

 

 

 



7. Ohodnocení pobytu 

 

 1= 
vynikající 

2 3 4 5 = 
velice 
nízká 

Sociální přínos 
pobytu 

     

Kulturní přínos 
pobytu 

     

Celkové hodnocení 
pobytu 

     

 

 

8. Pokryl Vám grant náklady na zahraniční pobyt? 

 Ano / Ne 

9. Kvalita zázemí na zahraniční instituci ve srovnání s OAVM a VOŠ(hodnoťte jako ve škole) 
(průměrem je hodnocení je známka 3 na OAVM, pokud dáte lepší známku, znamená to, že 
kvalita byla lepší, pokud horší, tak naopak) 

 1 2 3 4 5 
Pomůcky ke 
studiu(elektronické 
tabule, počítače, 
…) 

     

Učebnice      
Prostředí (učebny)      
 

10. Komunikace se studenty na zahraniční instituci 

 -špatná 

 -dobrá 

 -výborná 

11. Jazyková vybavenost studentů na zahraniční instituci 

 - špatná 

 - dobrá 



 -výborná 

12. Počty studentů ve skupině 

 - do 20 

 - do 40 

 - více 

13. Jaká byla technická vybavenost zahraniční instituce ve srovnání s VOŠ OAVM?  

 - horší 

 - na stejné úrovni 

 - lepší 

14. Pobyt vám přinesl 

 - zlepšení profesních dovedností 

 - zlepšení jazykových dovedností 

 - nové poznatky o dané zemi 

 - nic 

15. Připravoval(a) jste se na pobyt pomocí nějakých kurzů, samostudia jazyků atd? 

  Ano / Ne 

16. Byla výuka na zahraniční instituci odlišná od výuky na českých školách? Pokud ano, 
napište v čem se lišila. 

 Ano / Ne 

 

17. Zavedl(a) byste po zkušenosti ze zahraničí nové metody výuky na OAVM a VOŠ? 

 Ano / Ne 

18. Volná otázka (zde můžete jakékoliv poznatky a připomínky k pobytu, výuce na zahraniční 
instituci) 

 

 

Velice děkuji, že jste si udělali čas na vyplnění dotazníku. 

Daniel Kettner, student bakalářského studia oboru Eurospráva 



Příloha č. 2: Dotazník pro studenty 

Šetření je prováděno za účelem získání podkladů k vypracování bakalářské práce, ve které 
vyhodnocuji využívání programu Erasmus na OAVM a VOŠ. 

1. Hovoříte nějakým cizím jazykem? 

Ano. 

Ne. 

2. Zaškrtněte, kterým cizím jazykem hovoříte a na jaké úrovni 

 začátečník Mírně pokročilý pokročilý 

Anglicky    

Německy    

Rusky    

….    

 

 

3. Pokud budete studentem VŠ nebo VOŠ, chtěl(a) byste se zúčastnit studia na zahraniční 
škole? 

a, Ano 

b, Ne 

 

4. Jaké jsou možnosti studia v zahraničí, zaškrtněte, které znáte 

A, Erasmus 

B, soukromě 

C, Nadace 

D, atd….. 

 

5. Chtěli byste studovat v zahraničí 

Ano 

Ne 



 

6 Pokud ne, zaškrtněte důvod 

A, Jazyková bariéra 

B, Finance 

C, Rodinné důvody 

D, ostatní – uveďte jaké 

 

7 Jaké jsou hlavní důvody, proč studenti obecně nechtějí vyjíždět studovat do zahraničí 

A, Jazyková bariéra 

B, Finance 

C, Rodinné důvody 

D, ostatní – uveďte jaké 

 

8 Jaké výhody, dle Vašeho názoru, může studium v zahraničí studentu přinést? 

A, Zlepšení jazykové vybavenosti 

B, Poznání nové kultury 

C, Navázaní nových kontaktů/přátelství 

D jiné – uveďte jaké 

 

9 Jaké mohou být nevýhody studia v zahraničí 

A, Nové, neznámé prostředí 

B, Jazyková bariéra 

C, Vyšší nároky na studium 

D jiné – uveďte jaké 

 

 

 



10 Znáte ve svém okolí někoho, kdo v zahraničí studoval 

Ano 

Ne 

 

Velice děkuji, že jste si udělali čas na vyplnění dotazníku. 

Daniel Kettner, student bakalářského studia oboru Eurospráva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3: Základní charakteristika OAVM a VOŠ 

Charakteristika školy 

 
Název a sídlo školy   Obchodní akademie a Vyšší odborná škola 

Valašské Meziříčí 
Masarykova 101 
757 01 Valašské Meziříčí 
IČ: 00843504 
DIČ: CZ00843504 
REDIZO: 600018270 
 

Právní forma   Příspěvková organizace 
 
Bankovní spojení   KB Valašské Meziříčí 

Číslo účtu: 22732-851/0100 
 

Odloučená pracoviště  Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí 
Jičínská 17 
757 01 Valašské Meziříčí 
 

Vedení školy    Mgr. Aleš Kubíček – ředitel školy 
Ing. Anna Oplatková, Ph.D. – zástupce ředitele školy 
PaedDr. et Mgr. Věra Facová – zástupce ředitele  
Školy 
 

Kontakt    Tel: 571 755 555, fax: 571 755 501 
Homepage: www.oavm.cz 
E-mail: oavalmez@oavm.cz 
 

Zřizovatel    Zlínský kraj 
právní forma: kraj, IČ:  70 891 320 

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
 


