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Příloha1 – E-mail zúčastněným firmám dotazníkového šetření 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Tereza Doležalová, jsem studentkou 5 ročníku Vysoké školy Báňské - Technické 

Univerzity. Zpracovávám diplomovou práci na téma Aktivní politika zaměstnanosti na ÚP 

ČR KrP v Ostravě. Chtěla bych vás touto cestou laskavě požádat o vyplnění zcela 

anonymního dotazníku ohledně toho, jaká je Vaše znalost a využívání nástrojů APZ, zda je 

aktivně používáte, či nikoliv. Výsledek práce může být pro ÚP užitečný v tom, jak Vás 

zaměstnavatele, informovat o možnostech uplatnění nástrojů APZ pro vznik nových 

pracovních míst. 

 

Adresa pro anonymní vyplnění se nachází zde: http://znalost-a-vyuzivani-nastroju.vyplnto.cz/ 

Vyplnění 6 otázek Vám nezabere více jak  2 minuty Vašeho času a  

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

S pozdravem a přáním krásného dne 

Bc. Tereza Doležalová  

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fznalost-a-vyuzivani-nastroju.vyplnto.cz%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsshZLV-KIRIGg2fJO4PxR2p_qUA
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Příloha 2. - Dotazníkové šetření Uchazečů o práci na ÚP ČR Ostrava město (grafická 

část) 

Zde jsou výsledky: (na ose x: je počet respondentů, kteří odpověděli na všechny otázky, na 

ose y: jsou četnosti odpovědí na jednotlivé otázky. 

 

 

 

 

Myslíte si, že nabídka rekvalifikačních 

kurzů, ze strany ÚPČR v okrese Ostrava 

město, je dostačující?

a) Ano 6

b) Spíše ano 41

c) Spíše ne 8

d) určitě ne 3

Víte o někom kdo by Vás zaměstnal, 

pokud by mu ÚPČR přispěl na Vaši mzdu?

a) Ano 3

b) Spíše ano 28

c) Spíše ne 15

d) Ne 12
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Jaký pracovní úvazek preferujete?

a) plný pracovní úvazek  bez směn 43

b) plný pracovní úvazek - na směny 9

c) částečný pracovní úvazek bez směn 3

d) částečný pracovní úvazek - na směny 3

Našli jste na webu ÚPČR jasné informace 

o volných pracovních místech?

a) Ano 7

b) Spíše ano 2

c) Spíše ne 34

d) Ne 15
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Dostali jste od pracovníka ÚPČR písemný 

seznam volných pracovních míst 

odpovídající Vaší osobě

a) Ano 25

b) Spíše ano 20

c) Spíše ne 0

d) ne 13

Pomohl Vám ÚP aktivně nalézt pracovní 

místo

a) určitě ano 1

b) spíše ano 3

c) spíše ne 46

d) určitě ne 8
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Byl Vám ÚP nabídnut rekvalifikační kurz?

a) určitě ano 13

b) spíše ano 25

c) spíše ne 3

d) určitě ne 17

Myslíte si, že zvýší rekvalifikační kurz 

Vaši šanci pro uplatnění se na trhu práce?

a) Určitě ano 37

b) Spíše ano 12

c) Spíše ne 7

d) Určitě ne 1
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Myslíte si, že rekvalifikační kurz přispěje 

k rozvoji Vašich schopností  a dovedností?

a) Ano 40

b) Spíše ano 15

c) Spíše ne 2

d) určitě ne 1

Slyšel jste někdy pojem APZ? Aktivní 

politika zaměstnanosti?

a) Ano, vím o co se jedná 1

b) Ano, nevím ale o co se jedná 7

c) Ne, zajímá mě o co se jedná 13

d) Ne, nezajímá mě to 37
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Příloha č. 3 – Dotazníkové šetření zaměstnavatelů 
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Příloha 4 – Zajímavosti při rozhovorech s uchazeči o zaměstnání při vyplňování 

dotazníku viz Příloha 2 

 

Zaujal mě příběh jedné paní, která se svěřila se svým osobním příběhem. Na ÚP ČR je již 

v evidenci 10 let, a jakmile se stala novým uchazečem o zaměstnání, zaměstnankyně úřadu se 

jí věnovala poměrně dostatečně, jelikož jí dala nejen seznam volných pracovních míst, ale 

řešila s ní i otázku rekvalifikací, aby paní mohla být lépe uplatnitelná na trhu práce. 

Dotazovaná si sama vybrala rekvalifikační kurz, který chtěla absolvovat, jednalo se konkrétně 

o kurz nehtové modeláže. Úřednice ÚP ČR jí vybraný kurz nedoporučila a poté neschválila se 

slovy, že je dobře uplatnitelná na trhu práce, jelikož je původním povoláním prodavačka 

galanterie a kožených výrobků a jistě si najde si práci ve svém oboru. Podle úřednice ÚP ČR 

byla dobře uplatnitelná na trhu práce, nicméně respondentka je již 10 let bez zaměstnání a je 

evidována na ÚP ČR a dodnes hledá práci. Na můj popud jsem ji vysvětlila, jaké má možnosti 

a znovu si zažádá o rekvalifikaci, jelikož v posledních letech je trendem, aby si uchazeči o 

zaměstnání sami vyhledali a zajistili vhodnou rekvalifikaci a následně po ní našli uplatnění 

v oboru. 

 

Další zajímavý příběh, který je dle mého názoru potřebný zmínit je rozhovor se slečnou, která 

je evidovaná na ÚP ČR již od své maturity, nyní má 29 let a pobírá sociální dávky, které jsou 

k ní poměrně štědré, s 8letou dohromady pobírá přibližně 11 000 Kč a na černo si vydělá 

úklidem 4000 – 5000 Kč měsíčně, dohromady má 15 000 – 16 000 Kč v čistém měsíčně a 

sama mi sdělila, že by nikdy tuto částku neobdržela v zaměstnaneckém poměru a kvůli této 

šedé ekonomiky a podpory státu mnoho lidí nemá motivaci si hledat práci a nemohou být na 

nich uplatněny nástroje APZ, jelikož sami nemají zájem. 


