
PŘÍLOHY 

  

Příloha č. 1 – Organizační struktura 

 

 



Příloha č. 2 – Vnitřní struktura podniku 

Teva Czech Industries s.r.o. 

divize Pharma divize TAPI 

útvar Výroba 

útvar Kvalita 

útvar Materiálové 
hospodářství 

útvar Výroba 

útvar Kvalita 

útvar Výzkum a vývoj 

oddělení Kontrola jakosti 

oddělení Mikrobiologie 

oddělení Validace 

oddělení Jištění jakosti oddělení Kontrola jakosti 

oddělení Registrace 

oddělení Jištění jakosti 



Příloha č. 3 – Vzor dotazníku 

 

DOTAZNÍK 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

jmenuji se Veronika Ryglová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava, oboru Management. V současnosti zpracovávám ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 
svou bakalářskou práci na téma ,,Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.“ Dotazník slouží ke 
zjištění údajů potřebných pro analýzu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této společnosti, 
je zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely této práce. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

          Veronika Ryglová 

1. Je podle Vašeho názoru vstupní školení důležité? 

a) rozhodně ano, vstupní školení je důležité  c) spíše ne 
b) spíše ano      d) rozhodně ne, je to ztráta času 

 

2. Jste toho názoru, že čas strávený na vstupním školení byl efektivně využitý? 

 a) rozhodně ano, školení bylo přínosné 
 b) raději jsem už mohl/a být na pracovišti 
 c) čas byl pro mě nevyužitý a promrhaný 

 d) jiný názor, uveďte ……………………………………………………………… 
 
3. Vyhovoval Vám harmonogram vstupního školení (začátek, délka jednotlivých částí, přestávky 
apod.)?  

 a) rozhodně ano  c) spíše ne   
 b) spíše ano   d) rozhodně ne  
 
4. Byly pro Vás všechny informace na vstupním školení srozumitelné a pochopitelné? 

 a) ne, uveďte které: ……………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………….. 
b) ano 

 
5. Všiml/a jste si nějakých předností, které měly vliv na kvalitu vstupního školení? 

 a) ne, žádných předností jsem si nevšiml/a  
 b) spíše ne, ocenil/a bych vlídnější přístup 
 c) spíše ano, oceňuji příklady z praxe 
 d) ano, všiml/a jsem si, uveďte, ……………………………………………...... 

 …………………………………………………………………………………. 
 
6. Domníváte se, že při vstupním školení nových zaměstnanců je potřeba věnovat jim větší pozornost 
než při periodicky opakovaných školeních? 

 a) rozhodně ano  c) ani ano ani ne, tak napůl   e) rozhodně ne 
 b) spíše ano   d) spíše ne 
 
 
 



7. Kterou metodu vzdělávání by jste zvolil/a pro vstupní školení? 

 a) přednáška   c) e-learning   e) workshop  
 b) samostudium   d) diskuze    f  )jiná, ………………… 
 
8. Ohodnoťte jednotlivá kritéria jako ve škole: 

Školení BOZP 1 2 3 4 5 Správná výrobní praxe 1 2 3 4 5 
Školitel (p. Vondena):  Školitel (pí. Bíbová):  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Personální část, Etický 
kodex 

1 2 3 4 5 Narkotika 1 2 3 4 5 

Školitel:  Školitel (pí. Kavková):  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Životní prostředí 1 2 3 4 5 Farmakovigilance 1 2 3 4 5 
Školitel:  Školitel:  
– vystupování      – vystupování      
– mluvený projev      – mluvený projev      
– reakce na otázky      – reakce na otázky      
– odborná úroveň      – odborná úroveň      
– rychlost výkladu      – rychlost výkladu      
Téma:  Téma:  
– srozumitelnost      – srozumitelnost      
– video      – video      
– promítání      – promítání      

Požární ochrana 1 2 3 4 5       
Školitel:        
– vystupování            
– mluvený projev            
– reakce na otázky            
– odborná úroveň            
– rychlost výkladu            
Téma:        
– srozumitelnost            
– video            
– promítání      

 

      
 



9. Jste: 

 a) žena 
 b) muž 
 
10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 a) základní   c) střední s maturitou 
 b) vyučen   d) vysokoškolské 
 
11. Váš věk je: 

 a) do 30 let   c) 41 – 50 let   e) 61 a více let 
 b) 31 – 40 let   d) 51 – 60 let 
 
12. Chcete ještě něco sdělit? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 4 – Vzor dotazníku 

 

DOTAZNÍK 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

jmenuji se Veronika Ryglová a jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB-TU 
Ostrava, oboru Management. V současnosti zpracovávám ve společnosti Teva Czech Industries s.r.o. 
svou bakalářskou práci na téma ,,Proces vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.“ Dotazník slouží ke 
zjištění údajů potřebných pro analýzu procesu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v této společnosti, 
je zcela anonymní a Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely této práce. 

Předem Vám děkuji za ochotu a čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

          Veronika Ryglová 

1. Je podle Vás rozvoj zaměstnanců důležitý? 

a) rozhodně ano   c) spíše ne 
b) spíše ano    d) rozhodně ne 

 
2. Domníváte se, že je nabídka vzdělávacích kurzů dostačující pro Váš další rozvoj? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
3. Máte sestaven plán získávání kvalifikace? 

 a) ano 
 b) ne 
 
4. Jste podporován/a svým nadřízeným v oblasti vzdělávání a rozvoje? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
5. Jakých vzdělávací kurzů jste se účastnil/a? (možnost označit více odpovědí) 

 a) angličtina    c) jiný, uveďte: …………………………………… 
 b) počítačový kurz 
 
6. Uvítal/a by jste i jiné jazykové kurzy než angličtinu?  

 a) ne    c) italština  
 b) němčina   d) jiný, uveďte: ……………………………………………. 
 
7. Využíváte znalosti získané ve vzdělávacím kurzu ve své práci? 

 a) rozhodně ano   c) spíše ne  
 b) spíše ano    d) rozhodně ne 
 
8. Pro Kurzy osobního rozvoje (jazykové, počítačové aj. kurzy) upřednostňujete jaké školitele? 

 a) interní   b) externí    c) neupřednostňuji  
   
9. Jaká metoda vzdělávání Vám nejvíc vyhovuje? 

 a) přednáška   c) e-learning   e) workshop  
 b) samostudium   d) diskuze    f ) jiná, ………………….. 



10. Máte jako účastník kurzu možnost hodnotit úroveň vzdělávací akce? 

 a) vždy    b) někdy   c) nikdy 
 
11. Jste: 

 a) žena    b) muž 
 
12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 a) základní   c) střední s maturitou 
 b) vyučen   d) vysokoškolské 
 
13. Váš věk je: 

 a) do 30 let   c) 41 – 50 let   e) 61 a více let 
 b) 31 – 40 let   d) 51 – 60 let 
 
14. Máte nějaké návrhy na zlepšení? 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 5 – Prezenční listina školení 
 

PREZENČNÍ LISTINA ŠKOLENÍ 
Název školení:  Typový kurz:  

Provedení dle osnovy ze dne:  Datum školení:  

Doba trvání od:  do:  

Dodavatel:  

Ověření znalostí:  test           

 praktická zkouška  

 ústní zkouška 
Školitel:  

Originál prezenční listiny uložen:    zadavatel    útvar Podpis školitele:  

 

 OS. ČÍSLO PŘÍJMENÍ, JMÉNO, TITUL PODÚČET / NS PODPIS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 
 



Příloha č. 6 – Školicí list zaměstnance 
 

ŠKOLICÍ LIST ZAMĚSTNANCE 

Jméno a příjmení, titul Osobní číslo Číslo útvaru Číslo listu 

    

 

PŘEHLED ŠKOLENÍ 

Datum Téma / Název a číslo dokumentu 
Počet 
hodin 

Školitel 
(jméno a příjmení, podpis) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 



Příloha č. 7 
 

TEVA Czech Industries s.r.o.   

  

HODNOTÍCÍ  DOTAZNÍK  PRO  ÚČASTNÍKY  KURZU 

Jméno účastníka:      Datum konání: 

Název kurzu:       Jméno lektora: 

Hodnoťte jako ve škole – 1 nejlepší, 5 nejhorší hodnocení. Svoji volbu označte  X. 

       Poznámka k vaší volbě 

1. Kurz splnil moje očekávání / cíle 1 2 3 4 5  

2. Hodnocení práce lektora       

 – odborné znalosti 1 2 3 4 5  

 – komunikace s účastníky 1 2 3 4 5  

3. Materiály a pomůcky ke kurzu  
(pokud byly) 

1 2 3 4 5  

4. Poskytnuté informace mohu využít v 
praxi 

1 2 3 4 5  

5. Délka kurzu byla přiměřená 1 2 3 4 5  

6. Tempo tréninku bylo přiměřené 1 2 3 4 5  

7. Poměr teorie a praktických cvičení byl 
přiměřený 

1 2 3 4 5  

8. Organizace kurzu       

 – pozvánka a včasné informace 1 2 3 4 5  

 – školící místnost 1 2 3 4 5  

9. Souhrnné hodnocení tréninku 1 2 3 4 5  

 
Osobní cíl vyplývající z kurzu 

– ve které oblasti se zlepším? 
 
 
 

– co pro to udělám? 
 

 

Absolvování jakých dalších akcí by vám pomohlo ve vašem dalším rozvoji? 

 
 
 
 


