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                                                           Organizační struktura                       příloha č. 1 
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                                         Vaše osobní hodnocení vzdělávací akce                   Příloha č. 2 

Protože neustále pracujeme na zdokonalování našich kurzů, Vaše dojmy, názory a 

postřehy jsou pro nás velmi cenné. Proto si dovolujeme Vás požádat o krátké zamyšlení nad 

průběhem této vzdělávací akce a podělili se s námi o svůj názor, který využijeme dále při 

přípravě dalších vzdělávacích akcí pro Vás i Vaše kolegy. Děkujeme za spolupráci, Váš čas a 

otevřená vyjádření.  

U otázek s možnostmi volby zaškrtněte, prosím, variantu, která nejlépe vystihuje 

Váš názor. U ostatních otázek uveďte, prosím, Vaše slovní vyjádření. Pokud by Vám 

nestačil vymezený prostor, pokračujte, prosím, na zadní straně tohoto dotazníku, popř. na 

další list papíru.  

1. Akci považuji pro sebe za: 

 

velmi přínosnou              převážně přínosnou            částečně přínosnou  nepřínosnou 

 

2. Pro sebe považuji za nejpřínosnější a v praxi se budu snažit využívat: 

 

 

3. Na této vzdělávací akci by, pro mě osobně, byla přínosná tato změna: 

 

 

4. Vzájemná komunikace mezi mnou a lektorem byla: 

 

  výborná dobrá               dostatečná  nedostatečná 

 

5. Organizační zajištění akce já osobně vnímám: 

 

       výborně     dobře                     dostatečně  nedostatečně 

 

6. Ve skupině jsem se cítil(a):  

 

  výborně   dobře                    přijatelně                    nepříjemně 

 

7. Moje další názory na akci? 

 

8. K tomu, aby má práce byla ještě efektivnější, bych potřeboval(a) následující 

zaměření vzdělávacích akcí: 
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                                                             DOTAZNÍK                                       Příloha č. 3 

Dobrý den, 

chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se týká vzdělávání a rozvoje ve 

společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Vyhodnocení dotazníků mi poslouží ke zpracování 

mé diplomové práce. Dotazník má 19 otázek, je anonymní a jeho časová náročnost je zhruba    

10-15 minut. U každé otázky zvolte vždy jednu odpověď zakroužkováním (pokud v zadání 

otázky není uvedeno jinak). Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

                                                            David Garai 

1. Jste spokojen (a) s Vaším současným vzděláváním ve společnosti? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

2. Myslíte si, že je vzdělávání potřebné pro výkon Vaší pracovní činnosti? 

 □ ano 

 □ ne 

3. Jak často se účastníte školení a kurzů? 

 □ 1-2x / rok 

 □ 3-4x / rok 

 □ 5-6x / rok 

 □ dosud jsem se neúčastnil (a) 

4. Jaký přínos vidíte v absolvování školení a kurzů?  

 □ zvyšování výkonnosti a produktivity práce 

 □ získání nových poznatků ve svém oboru 

 □ možnost seberealizace 

 □ žádný         
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5. Uplatňujete nově získané poznatky ze školení a kurzů při výkonu zaměstnaní? 

 □ velmi často 

 □ často 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

6. Jsou po ukončení školení zjišťovány Vaše názory na absolvované školení vedoucími 

 zaměstnanci? 

 □ ano 

 □ zřídka kdy 

 □ ne 

7. Ve kterých z uvedených oblastí byste měl (a) zájem rozšiřovat své znalosti,  schopnosti a 

dovednosti? 

 □ výpočetní technika 

 □ manažerské dovednosti (komunikace, teambuilding, vyjednávání) 

 □ jazykové kurzy 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ jiná oblast (uveďte).................................................................................................. 

8. Se kterými metodami vzdělávání se na pracovišti setkáváte? (možnost označit více 

 odpovědí) 

 □ instruktáž při výkonu práce (zkušený pracovník předvede pracovní postup novému 

nebo méně zkušenému zaměstnanci) 

□ koučování (vysvětlování a sdělování připomínek, podněcování a směrování 

zaměstnance k pracovnímu výkonu nadřízeným) 

 □ vzdělávání pomocí počítačů 

 □ konzultace (vzájemné konzultování a ovlivňování školeného pracovníka) 

 □ pověření úkolem (školený zaměstnanec je sledován při plnění daného úkolu) 

 □ rotace práce (plnění různých pracovních úkolů v různých částech společnosti)  
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 □ poradenství 

 □ pracovní porady 

9. Se kterými metodami vzdělávání mimo pracoviště se setkáváte? (možnost označit 

více odpovědí) 

 □ přednáška 

 □ případové studie (smyšlený problém, jež umožní školenému samostatně myslet a 

 nalézt řešení) 

 □ workshop (praktické problémy se řeší týmově)  

 □ brainstorming (navrhování řešení zadaného problému a následuje diskuse) 

 □ simulace (účastníci získají scénář a musí udělat různá rozhodnutí) 

 □ hraní rolí (je orientována na rozvoj praktických schopností účastníků) 

 □ Assessment centre, development centre (účastníci plní různé úkoly a řeší problémy, 

 které tvoří každodenní náplň manažerů) 

10. Byl (a) byste ochoten (ochotna) se vzdělávat i mimo pracovní dobu bez náhrady 

mzdy?  

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

11. Co Vás nejvíce motivuje ke vzdělávání? 

 □ finanční motivace 

 □ prohloubení kvalifikace 

 □ profesní růst 

 □ nejsem motivován (a) 

 □ jiná motivace (uveďte jaká)..................................................................................... 
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12. Jste dostatečně informován (a) o probíhajících a plánovaných školeních a kurzech 

spojených se vzděláváním? 

 □ rozhodně ano 

 □ spíše ano 

 □ spíše ne 

 □ ne 

13. Kdo ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. rozhoduje o zařazení do vzdělávacího 

kurzu? 

 □ přímý nadřízený 

 □ ředitel personálního útvaru 

14. Máte možnost informovat nadřízeného o svých požadavcích týkajících se školení? 

 □ ano 

 □ ne 

15. S čím jste v oblasti vzdělávání ve společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. nespokojeni? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Identifikační údaje 

 

16. Vaše pohlaví 

 □ žena 

 □ muž 

17. Věková skupina 

 □ do 25 let 

 □ 26-35 let 

 □ 36-45 let 

 □ 46-55 let 

 □ 56 a více let 
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18. Vaše dosažené vzdělání 

 □ základní 

 □ vyučen 

 □ středoškolské 

 □ vysokoškolské 

19. Počet odpracovaných let ve společnosti 

 □ 0-2 let 

 □ 3-5 let 

□ 6 a více let 

 


