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Příloha č. 1            Vážení respondenti, 

jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava, Ekonomické fakulty a dovoluji si Vás požádat o 

vyplnění následujícího dotazníku, který slouží jako podklad pro bakalářskou práci a týká se 

vzdělávání zaměstnanců. Dotazník je anonymní a výsledky budou použity jen pro účely mé 

práce. K vyplnění dotazníku Vám postačí 10 minut. U každé otázky zaškrtněte pouze jednu 

odpověď, pokud není uvedeno jinak. (Zaškrtnutí provedete dvojklikem na vybraný čtvereček a 

vyberete možnost Zaškrtnuto.) Děkuji za Váš čas. Barbora Špačková 

1. Pohlaví 

 žena 

 muž 

2. Věk 

 méně než 18 let 

 18 – 30 let 

 31 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 a více let 

3. Nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní 

 středoškolské s maturitou 

 středoškolské bez maturity 

 vyučen 

 vysokoškolské 

 

Blok A – podnikové vzdělávání 

4. Jak dlouho v podniku pracujete? 

 méně než 2 roky 

 2 – 5 let 

 6 – 10 let 

 11 let a více 
 

5. Jak probíhal proces Vašeho zaškolení na pracovní místo? 

 ze strany přímého nadřízeného 

 ze strany kolegy 

 nebyl/a jsem zaškolen 

 jiné (prosím uveďte): ………………… 
 

6. Zajímáte se o možnostech vzdělávání, které by Vám firma mohla nabídnout? 

 ano 

 ne (přejděte prosím na otázku č. 8) 
 

7. Jak jste spokojen/a s nabídkou výukových modulů v podniku? 

 velmi spokojen 

 spokojen 

 nezajímám se 

 nespokojen 

 velmi nespokojen 
 

8. V čem vynikáte, v čem se cítíte obzvláště dobrý/á? 
 umím vyjednávat, mám „obchodního ducha“ 

 zvládám práci ve stresu, umím si zorganizovat čas a práci 

 jsem kreativní a rád/a přicházím s novými nápady 

 jsem týmový hráč 

 jiné (prosím uveďte): ………………………… 
 

9. Domníváte se, že Vám stávající práce umožňuje rozvíjet své osobní schopnosti a 

dovednosti? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

        ne 



 

10. Jaký vzdělávací kurz byste uvítal/a? (prosím uveďte slovně) 
 

……………………………………………………………………………………….. 

Blok B – aktuálně probíhající vzdělávací kurz 

11. Který vzdělávací kurz navštěvujete? 

 kurz anglického jazyka 

 kurz počítačových dovedností 

 jiný (prosím uveďte): ……………………… 
 

12. Jak jste se dozvěděl/a o nabídce vzdělávacích kurzů v podniku Orgrez? 

 kontaktoval mne pracovník z oddělení lidských zdrojů 

 na internetových stránkách firmy 

 vlastní iniciativou 

 jiné (prosím uveďte): ………………………. 
 

13. Jak vnímáte možnost účastnit se tohoto kurzu? 

 jako povinnost 

 jako možnost zdokonalení svých dosavadních zkušeností 

 nemám k tomu vyhraněný názor 

 jiné (prosím uveďte): …………………. 

 

U následujících otázek vyberte jednu číslici od 1 do 5 na následující škále: 

14. Do jaké míry splnil tento vzdělávací kurz vaše očekávání? 

nespokojený/á    spokojený/á    
 

1  2  3  4  5  
 

15. V jaké míře přispěla vzdělávací aktivita k rozvoji vaší osobnosti? 

vůbec není užitečná    velmi užitečná      
 

1  2  3  4  5  
 

16. Do jaké míry využijete získané poznatky při své práci? 

vůbec nejsou užitečné    velmi užitečné 
     

1  2  3  4  5  

17. Jaký byl Váš kontakt a úroveň porozumění s lektorem? 

nespokojený/á    spokojený/á         
 

1  2  3  4  5  

 

18. Jaké přínosy Vám kurz přinesl?  

 

19. Co hodnotíte na kurzu jako 

negativní? 

 

 

20. Máte k tomuto tématu nějaké postřehy, připomínky? 

……………………………………………………………………………… 

Děkuji za vyplnění dotazníku a přeji pěkný den. 



Příloha č. 2  

Následující 3 grafy vycházejí z identifikačních otázek. Výběrový vzorek jsem roztřídila 

dle pohlaví, věku a dosaženého vzdělání. 
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Příloha č. 3 Tabulky vyhodnocení výzkumu 

ot.1 Pohlaví 

  relat.č.(%) absolut.č. 

žena  37% 1 

muž 63% 3 

Ʃ 100% 4 
 

ot.2 Věkové složení 

  relat.č.(%) absolut.č. 

méně než 18 let 0% 0 

18 – 30 let 10% 4 

31 – 45 let 48% 19 

46 – 55 let 35% 14 

56 a více let 8% 3 

Ʃ 100% 40 
 

ot.3 Vzdělání 

  
relat.č.(
%) 

absolut.
č. 

základní 0% 0 
středoškolské 
s maturitou 62% 25 
středoškolské bez 
maturity 0% 0 
vyučen 0% 0 
vysokoškolské 38% 15 
Ʃ 100% 40 
 

ot.4 Jak dlouho v podniku pracujete? 

  relat.č.(%) absolut.č. 

méně než 2 roky 20% 8 

2 – 5 let 20% 8 

6 – 10 let 25% 10 

11 let a více 35% 14 

Ʃ 100% 40 
 

ot.5 Jak probíhal proces Vašeho zaškolení na 
pracovní místo? 
  relat.č.(%) abs.č. 
ze strany přímého 
nadřízeného 40% 16 
ze strany kolegy 60% 24 
nebyl/a jsem 
zaškolen 0% 0 
jiné 0% 0 
Ʃ 100% 40 

ot.6 Zajímáte se o možnostech vzdělávání, 
které by Vám firma mohla nabídnout? 
  relat.č.(%) absolut.č. 
ano 95% 38 
ne 5% 2 
Ʃ 100% 40 
 

ot.7 Jak jste spokojeni s nabídkou výukových 
modulů v podniku? 

  relat.č.(%) absolut.č. 

velmi spokojen 15% 6 

spokojen 75% 30 

nespokojen 5% 2 

velmi nespokojen 5% 2 

Ʃ 100% 40 
 

ot.8 V čem vynikáte, v čem se cítíte obzvláště 
dobrý? 

  
relat.
č.(%) 

absol
ut.č. 

umím vyjednávat, mám 
„obchodního ducha“ 21% 9 
zvládám práci ve stresu, umím 
si zorganizovat čas a práci 35% 14 
jsem kreativní a rád/a 
přicházím s novými nápady 8% 3 

jsem týmový hráč 33% 13 

jiné (pečlivost) 3% 1 

Ʃ 100% 40 
 

ot.9 Domníváte se, že Vám stávající práce 
umožňuje rozvíjet své osobní schopnosti a 
dovednosti? 

  relat.č.(%) absolut.č. 

ano 38% 15 

spíše ano 45% 18 

spíše ne 17% 7 

ne 0% 0 

Ʃ 100% 40 
 

ot.11 Který vzdělávací kurz navštěvujete ? 
  relat.č.(%) absolut.č. 
kurz AJ 95% 38 
kurz IT 5% 2 
jiný 0% 0 
Ʃ 100% 40 



ot.12 Jak se dozvěděli o nabídce vzdělávacích 
kurzů v podniku Orgrez? 

  
relat.
č.(%) 

absol
ut.č. 

kontaktoval mne pracovník 
z oddělení lidských zdrojů 75% 30 
na internetových stránkách 
firmy 18% 7 

vlastní iniciativou 0% 0 

jiné (od nadřízeného) 8% 3 

Ʃ 100% 40 
 

ot.13 Jak vnímáte možnost účastnít se kurzu? 

  
relat.
č.(%) 

abso
lut.č. 

jako povinnost 0% 0 
jako možnost zdokonalení svých 
dosavadních zkušeností 95% 38 
nemám k tomu vyhraněný 
názor 0% 0 
jiné (dobrovolně povinný - 
vzhledem k věku je to 
náročnější) 5% 2 

Ʃ 
100

% 40 
 

ot.14. Do jaké míry splnil tento vzdělávací 
kurz Vaše očekávání? 

  relat.č.(%) absolut.č. 

nespokojený 2% 1 
spíše 
nespokojený 0% 0 

nevím 22% 9 
spíše 
spokojený 43% 17 

spokojený 33% 13 

Ʃ 100% 40 

ot.15 V jaké míře přispěla vzdělávací aktivita 
k rozvoji Vaší osobnosti? 

  relat.č.(%) absolut.č. 
vůbec není 
užitečná 2% 1 

není užitečná 5% 2 

nevím 28% 11 

užitečná 42% 17 

velmi užitečná 23% 9 

Ʃ 100% 40 
 

 

 

 

ot.16 Do jaké míry využijete získané poznatky 
při své práci? 

  relat.č.(%) absolut.č. 
vůbec nejsou 
užitečné 0% 0 

nejsou užitečné 8% 3 

nevím 60% 24 

užitečné 18% 7 

velmi užitečné 15% 6 

Ʃ 100% 40 
 

ot.17 Jaký byl Váš kontakt a úroveň 
porozumění s lektorem? 

  relat.č.(%) absolut.č. 

nespokojený 8% 3 
spíše 
nespokojený 8% 3 

nevím 20% 8 
spíše 
spokojený 25% 10 

spokojený 40% 16 

Ʃ 100% 40 



 


