
Příloha č. 1: Organizační členění krajského úřadu 

 

 

 

ŘEDITELKA KRAJSKÉHO ÚŘADU 

 

Odbor kanceláře hejtmana kraje 

 Oddělení vztahů k veřejnosti 

 Oddělení pro krizové řízení 

 Oddělení činností sekretariátů 

 Oddělení mezinárodních vztahů 

 

Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu 

 Oddělení personální 

 Oddělení veřejných zakázek 

 Oddělení služeb a údržby 

 Oddělení autodopravy 

 

Odbor kontroly a interního auditu 

 Oddělení kontroly příspěvkových organizací 

 Oddělení přezkoumání hospodaření územních celků 

 Oddělení stížností a kontroly veřejné finanční podpory 

 

Odbor právní a organizační 

 Oddělení právní 

 Oddělení legislativní a organizační 

 

Odbor informatiky 

 Oddělení správy sítí a výpočetní technik 

 Oddělení správy databází a aplikací 

 Oddělení správy GIS a projektů 

 

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad 

 Oddělení státního občanství a matrik 

 Oddělení správních činností 

 Oddělení spisové služby 

 Oddělení krajský živnostenský úřad 

 

Odbor investiční a majetkový 

 Oddělení investiční 

 Oddělení majetkové 

 

Odbor financí 

 Oddělení rozpočtu a financování 

 Oddělení účetnictví a výkaznictví 

 Oddělení správních činností 

 

 

 



Odbor zdravotnictví 

 Oddělení zdravotní péče 

 Oddělení samosprávných činností 

 Oddělení zdravotní politiky a analýz 

 

Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 

 Oddělení územního plánování 

 Oddělení stavebního řádu 

 Oddělení kultury a památkové péče 

 

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

 Oddělení regionálního rozvoje 

 Oddělení strukturálních fondů 

 Oddělení cestovního ruchu 

 Oddělení rozvoje podnikání 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Oddělení vodního hospodářství 

 Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence 

 Oddělení ochrany přírody a zemědělství 

 Oddělení odpadového hospodářství 

 Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství 

 

Odbor školství, mládeže a sportu  

 Oddělení správy škol 

 Oddělení rozvoje vzdělávání 

 Oddělení mládeže a sportu 

 Oddělení přímých nákladů 

 Oddělení financování škol 

 

Odbor evropských projektů 

 Oddělení rozvoje lidských zdrojů 

 Oddělení rozvoje regionální infrastruktury 

 Oddělení metodiky a financování projektů 

 

Odbor sociálních věcí 

 Oddělení sociálních služeb 

 Oddělení sociálních dávek 

 Oddělení ekonomické 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Oddělení dopravy 

 Oddělení dopravně správních agend 

 Oddělení silničního hospodářství 

 

 

 

 



 
Příloha č. 2: Dotazník analýzy zájmu 

 

Dotazníkové šetření k projektu „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování 

pracovního a rodinného života“ 

 

 

1. O jaké oblasti vzdělávání byste měly zájem?  ( Je možné zvolit více odpovědí.)  

  Školení v oblasti rodičovských práv a práv zaměstnance 

  Školení v oblasti sociálních dovedností 

  Jazykové vzdělávání 

  Informační technologie 

  Jiné …………………………………….. 

2. Kdy by měly vzdělávací akce probíhat? ( Je možné zvolit více odpovědí.) 

  Ráno (od 8:00 do 10:00) 

  Dopoledne (od 10:00 do 13:00) 

  Odpoledne (od 13:00 do 17:00) 

  V podvečer (od 17:00 do 20:00) 

3. Kde upřednostňujete realizaci vzdělávacích akcí?  

  Krajský úřad 

  Ostrava mimo krajský úřad 

  Jinde ………………………………… 

4a. Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti rodičovských práv a práv zaměstnance? Pokud 

ano, uveďte o jaké kurzy byste měly zájem: ( Je možné zvolit více odpovědí.) 

  Diskriminace 

  Práva zaměstnance 

  Rovné příležitosti mužů a žen 

  Otázky rodinné péče 

  Sociální zabezpečení 

  Jiné …………………………………. 

4b. Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí zaměřených 

na oblast rodičovských práv a práv zaměstnanců?  

   Týdně …………….(doplňte počet hodin)  

   Měsíčně …………..(doplňte počet hodin)  

   Kvartálně………….(doplňte počet hodin) 

   Jiné…… ………….(doplňte počet hodin) 

 



5a. Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti sociálních dovedností? Pokud ano, uveďte, o 

jaké kurzy byste měly zájem: ( Je možné zvolit více odpovědí.)     

  Asertivita 

  Komunikační dovednosti a rétorika 

  Time management 

  Řešení krizových a konfliktních situací 

  Zvládání stresových situací 

  Jiné ………………………………….. 

5b. Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí v oblasti 

sociálních dovedností?  

   Týdně …………….(doplňte počet hodin)  

   Měsíčně …………..(doplňte počet hodin)  

   Kvartálně………….(doplňte počet hodin) 

   Jiné…… ………….(doplňte počet hodin) 

6a. O vzdělávání v jakém jazyce se zaměřením na veřejnou správu a v jaké úrovni byste 

měly zájem? 

Varianta č. 1 

Jazyk: 

   Angličtina  

   Němčina  

   Francouzština 

   Španělština 

   Ruština 

Úroveň: 

   Začátečník  

   Středně pokročilý  

   Pokročilý 

V případě, že Vámi zvolený kurz nebude realizován, uveďte další variantu: 

Varianta č. 2 

Jazyk: 

   Angličtina  

   Němčina  

   Francouzština 

   Španělština 

   Ruština 

 

 



Úroveň: 

   Začátečník  

   Středně pokročilý  

   Pokročilý 

6b. Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit jazykového vzdělávání? 

   Týdně …………….(doplňte počet hodin)  

   Měsíčně …………..(doplňte počet hodin)  

   Kvartálně………….(doplňte počet hodin) 

   Jiné…… ………….(doplňte počet hodin) 

6c. Měly byste zájem o jednodenní tématicky zaměřené semináře v cizím jazyce? 

Jazyk:…………………………………. 

Téma:…………………………………. 

7a. Měly byste zájem o vzdělávání v oblasti informačních technologií? V případě že ano, o 

které oblasti byste měly zájem? ( Je možné zvolit více odpovědí.) 

   Microsoft Word  

   Microsoft Excel  

   PowePoint 

   Microsoft Outlook 

   Jiné ………………………………….. 

7b. Jak často a kolik hodin byste byly ochotny se zúčastnit vzdělávacích akcí v oblasti 

informačních technologií? 

   Týdně …………….(doplňte počet hodin)  

   Měsíčně …………..(doplňte počet hodin)  

   Kvartálně………….(doplňte počet hodin) 

   Jiné…… ………….(doplňte počet hodin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Dotazník spokojenosti 

Dobrý den, 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží ke zjištění Vaší spokojenosti 

s dosavadním průběhem projektu „Vzdělávání pro zaměstnance zařazené do Krajského úřadu“. Ráda 

bych Vás ujistila, že tento dotazník je anonymní a veškeré údaje takto získané budou použity pouze  za 

účelem vypracování bakalářské práce.  

 

1. Jste spokojena s informovaností u vzdělávacích kurzů? (Ohodnoťte 1 - nejlepší,  

5 - nejhorší)         1   2    3    4    5 

včasné informování o harmonogramu vzdělávacích aktivit      

komunikace s kontaktní osobou          

změny termínů kurzů            

2. Jaká je Vaše dosavadní spokojenost s celkovým průběhem vzdělávacích kurzů?  

velmi spokojena    

spíše spokojena    

spíše nespokojena    

velmi nespokojena    

Jiné (vypište prosím)       

3. Jak hodnotíte vzdělávací kurzy z hlediska připravenosti lektorů? (Jeho odbornost, 

schopnost reagovat na dotazy, zaujmout apod., ohodnoťte 1 - nejlepší, 5 - nejhorší)  

         1    2   3    4    5 

Oblast rodičovských práv a práv zaměstnance       

Oblast sociálních dovedností         

Oblast informačních technologií         

Anglický jazyk           

4. Vyhovuje Vám zvolený termín a doba pro účast na probíhání vzdělávacích kurzů? 

velmi spokojena    

spíše spokojena    

spíše nespokojena    

velmi nespokojena    

Jiné (vypište prosím)       

5. Je podle Vašeho názoru nabídka vzdělávacích kurzů v oblasti sociálních dovedností 

kompletní? (Vzhledem k uzavřenosti ostatních oblastí je otázka směřována pouze na oblast 

sociálních dovedností.) 

Ano    (přejděte na otázku č. 7)      

Ne         

Nevím   (přejděte na otázku č. 7) 



6. Jaké další vzdělávací kurzy byste přivítala v oblasti sociálních dovedností? 

Vypište prosím        

7. Jak jste byly spokojeny se zázemím vzdělávacích kurzů? (Ohodnoťte 1 - nejlepší,  

5 - nejhorší)      1    2   3    4   5 

vybavenost výukových prostor        

velikost výukových prostor       

poskytnuté výukové materiály       

poskytnuté občerstvení       

8. Zúčastníte se konference, která by byla zaměřena na dosavadně získané zkušenosti a kde 

byste si mohla s ostatními účastníky projektu vyměnit své názory?  

Ano    

Ne     

Pokud ano, byla byste ochotna vystoupit se svým příspěvkem, kde byste prezentovala své 

dosavadní zkušenosti? 

Ano    

Ne     

9. Na jakém odboru v rámci KÚ MSK pracujete? 

      

10. Jaký je Váš věk? 

20 – 24 let   

25 – 29 let   

30 – 34 let   

35 – 40 let   

nad 40 let   

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

SŠ     

VOŠ     

VŠ – bakalářské   

VŠ – magisterské   

 

 

 

Děkuji za Vaši spolupráci a čas věnovaný tomuto dotazníku.  

 

Lenka Nunvářová 

 


