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Příloha č. 1: Dotazník 

 

Vážená paní, vážený pane, 

 

jsem studentem druhého ročníku navazujícího magisterského studia na ekonomické 

fakultě Vysoké školy Báňské – Technologické univerzity v Ostravě. Dovoluji si Vás oslovit 

se žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí průzkumu v mé diplomové práci. 

Cílem dotazníku je zjistit úroveň vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve Vaší organizaci. Jeho 

vyplněním mi umožníte získat potřebné informace, které mi pomohou odhalit případné 

problémy. Na základě výsledků dotazníku pak bude možné navrhnout a postupně i realizovat 

opatření, která minimalizují nebo odstraní zjištěné problémy. Tento dotazník je anonymní. 

 

 

1. Uveďte Vaše pohlaví 

a) žena    b)   muž 

  

2. Zařaďte se prosím do své věkové kategorie  

a) 20 – 30    d)   51 - 60 

b) 31 – 40    e)   61 +  

c) 41 – 50   

 

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) vysokoškolské   

b) středoškolské 

c) středoškolské s vyučením 

 

4. Jaká je Vaše pracovní pozice? 

a) vedoucí pracovník 

b) pedagog 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Absolvoval/a jste vstupní školení po nástupu do zaměstnání? 

a) ano     b)   ne 

 

6. Je podle Vás vstupní školení důležité? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne   

 

7. Byla obsahová stránka vstupního školení dostatečná? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d) rozhodně ne   

  

8. Myslíte si, že je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců důležitý? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne   

 

9. Je dle Vašeho názoru kladen důraz na vzdělávání a rozvoj ve Vaší organizaci? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne  
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10. Zúčastňujete se vzdělávacích a rozvojových aktivit, které Vám organizace 

nabízí? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne  

b) spíše ano    d)   rozhodně ne  

 

11. Pokud jste v předchozí otázce zaznačil/a možnost „spíše ne“ nebo „rozhodně ne“, 

uveďte, proč se vzdělávacích a rozvojových aktivit nezúčastňujete? 

a) nemám na to čas   c)   jiné, uveďte… 

b) nic mě k tomu nemotivuje 

   

12. Jste spokojen/a s úrovní vzdělávacích a rozvojových aktivit ve Vaší organizaci? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne   

 

13. Pokud jste v předchozí otázce zaznačil/a „spíše ne“ nebo „rozhodně ne“, uveďte, 

s čím nejste spokojen/a. 

a) nedostatečná nabídka možností vzdělávání 

b) neodpovídající obsah kurzů 

c) nízká kvalita lektorů 

d) špatná aplikace nových vědomostí do výkonu práce 

e) geografická vzdálenost školicích středisek 

f) jiné, uveďte… 

 

14. Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání a rozvoje ve Vaší organizaci? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

15. Odkud se dovídáte o možnostech vzdělávání a rozvoje ve Vaší organizaci? 

a) personalistka   d)   vývěska 

b) kolegové    e)   jiné, uveďte… 

c) nadřízený  

 

16. Máte sami potřebu se ve svém zaměstnání dále vzdělávat a rozvíjet? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

17. Komunikujete se svým nařízeným o potřebách a možnostech vzdělávání a 

rozvoje?  

a) rozhodně ano                               c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

18. Byly pro Vás přínosem vzdělávací a rozvojové aktivity, kterých jste se 

zúčastnil/a? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 
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19. Pokud jste v předchozí otázce zaznačil/a „spíše ne“ nebo „rozhodně ne“, uveďte, 

proč pro vás nebyly vzdělávací a rozvojové aktivity přínosné? 

a) nesrozumitelnost školení 

b) žádné prohloubení ani zvýšení kvalifikace 

c) nemá vliv na zvýšení platu 

d) nevyhovující prostředí pro vzdělávání 

e) nevhodný lektor 

f) jiné, uveďte… 

 

20. Využíváte nové znalosti získané v kurzu při výkonu svého zaměstnání? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne   

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

21. Ověřuje organizace Vaše nově nabyté znalosti? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

22. Pokud jste v předchozí otázce zaznačil/a možnost „spíše ano“ nebo „rozhodně 

ano“, uveďte, jakým způsobem probíhá ověřování nově nabytých znalostí? 

a) test znalostí 

b) konzultace s nadřízeným 

c) ověření v praxi 

d) jiné, uveďte… 

 

23. Myslíte si, že vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve Vaší organizaci zvyšuje její 

úroveň? 

a) rozhodně ano   d)   rozhodně ne 

b) spíše ano    e)   nevím 

c) spíše ne 

    

24. Jakou metodu hodnocení vzdělávání a rozvoje ze strany organizace byste 

uvítal/a? 

a) dotazník spokojenosti 

b) 360° zpětná vazba 

c) autofeedback 

d) development centre 

e) jiné, uveďte… 

 

25. Co Vás motivuje k neustálému vzdělávání a rozvoji? 

a) zvýšení platu   d)   růst kvalifikace 

b) karierní postup   e)   jiný, uveďte… 

c) zájem o nové vědomosti 

 

26. O které oblasti vzdělávání a rozvoje máte zájem? 

a) práce na PC   d)   manažerské dovednosti 

b) odborné znalosti   e)   lyžařský instruktor 

c) cizí jazyky    f)   zdravotník 

f) jiné, uveďte… 
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27. Jaké způsoby vzdělávání a rozvoje preferujete? 

a) koučování    d)   instruktáž 

b) přednáška    e)   samostudium 

c) e-learning    f)   jiné, uveďte… 

 

28. Má absolvování kurzu vliv na výši Vašeho platového ohodnocení? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne 

 

29. Podílíte se na tvorbě plánů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve Vaší organizaci? 

a) rozhodně ano   c)   spíše ne 

b) spíše ano    d)   rozhodně ne  

  

30. Jaký máte názor na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve Vaší organizaci? 
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Příloha č. 2: Formulář hodnocení vzdělávacího kurzu 

 

Základní škola a mateřská škola Hrabina Český Těšín, příspěvková organizace 

Formulář hodnocení vzdělávacího kurzu 

Jméno účastníka:   

Název kurzu a školení:   

Pořadatel:   

Místo konání:   

Datum konání:   

Jméno vyučujícího:   

  
       

  

Hodnoťte pomocí stupnice 1 - 5, jako ve škole (1= nejlepší; 5= nejhorší) 

Vyplňte všechny otázky a u každé odpovědi zakroužkujte jednu možnost.  
  

       
  

Kurz, školení 

Obsahová stránka 1 2 3 4 5 

Aktuálnost témat 1 2 3 4 5 

Srozumitelnost 1 2 3 4 5 

Přátelská atmosféra 1 2 3 4 5 

Diskuze k problémům 1 2 3 4 5 

  
       

  

Lektor, vyučující 

Odborná úroveň 1 2 3 4 5 

Pedagogická úroveň 1 2 3 4 5 

  
       

  

Organizace kurzu 

Délka kurzu 1 2 3 4 5 

Dodržení časového 

harmonogramu 
1 2 3 4 5 

Informovanost o průběhu 1 2 3 4 5 

Technické zázemí 1 2 3 4 5 

Úroveň pomůcek a materiálů 1 2 3 4 5 

  
       

  

Celková spokojenost 

Přínos pro praxi 1 2 3 4 5 

Splnění očekávání 1 2 3 4 5 

Doporučím tento kurz 1 2 3 4 5 

Poznámky: 
      

  
  

       
  

  
       

  
  

       
  

  
       

  
  

       
  

  
 

              

 


