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Příloha č. 1: Zásady a principy regionální politiky EU 

Základní principy: 

Adicionalita 

Princip adicionality vychází z filozofie, ţe účelem poskytování finančních prostředků 

ze strukturálních fondů není nahrazování prostředků národních rozpočtů členských zemí. Jeho 

účelem je naopak tyto prostředky doplňovat. Mezi členským státem a EU je pro dané období 

uzavřena dohoda určující míru národního spolufinancování, kterou musí členský stát dodrţet.  

Programování 

Princip programování spočívá v realizaci víceletých a víceoborových programů, pro 

které se zpracovávají  detailní programové dokumenty, které vláda členské země předkládá 

Evropské komisi. Po schválení EC jsou na tyto programy alokovány finanční prostředky. 

Programy se realizují prostřednictvím konkrétních projektů. 

Koncentrace 

Účelem principu koncentrace je vyuţívání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů výlučně na realizaci předem stanovených cílů. Nemělo by docházet k realizaci velkého 

počtu akcí s menším významem, ale naopak prostředky by měly být investovány co 

nejúčelněji na spíše větší projekty, u kterých je předpokládán maximální nebo alespoň větší 

uţitek. 

Partnerství 

V principu partnerství se rozlišuje vertikální a horizontální úroveň. Vertikální 

partnerství zahrnuje úzkou spolupráci mezi EC a členským státem určenými orgány na úrovni 

národní, regionální a místní, a to pro všechny fáze implementace, od přípravy aţ po realizaci. 

Horizontální úroveň se týká spolupráce mezi partnery v rámci členského státu nebo regionu. 

Partnerství tedy zahrnuje i subjekty, které nejsou přímou součástí implementačních struktur 

(např. regiony, města, obce, vzdělávací instituce atd.). Smyslem je zajistit, aby se na 

konkrétním rozdělení prostředků mohli podílet i samotní příjemci.
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Doplňkové principy: 

Princip Monitorování a vyhodnocování  

Jde o průběţné sledování a vyhodnocování prováděných opatření a celkové 

efektivnosti vynakládaných prostředků. Nutno připomenout, ţe jde o velmi důslednou 

kontrolu nejen věcného, ale i finančního plnění projektu. Před schválením projektu je 

vyţadováno podrobné hodnocení jeho dopadů, pak následuje průběţné monitorování realizace 

projektu a nakonec zhodnocení skutečných přínosů projektu. Význam tohoto principu se 

neustále zvyšuje.
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Princip solidarity  

Tento princip vychází ze základní filosofie celého integračního procesu. Hospodářsky 

vyspělejší státy svými příspěvky do společného rozpočtu financují rozvoj států ekonomicky 

méně rozvinutých. 

Princip subsidiarity  

V podstatě jde o to, aby jednotlivé cíle byly plněny na co nejniţší moţné úrovni 

rozhodování, pokud je moţno toto plnění na dané úrovni uspokojivě  zajistit. Tento princip je 

zakotven v Maastrichtské smlouvě.
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Příloha č. 2: Rozdělení 24 operačních programů, které připravila ČR pro období 2007 – 

2013 

Pro Cíl "Konvergence" 

 Tematické OP zaměřují se na určitou oblast, například ţivotní  prostředí,  nebo 

infrastruktura a jsou platné pro všechny regiony ČR.  (OP  Podnikání  a inovace, OP 

Ţivotní prostředí, OP Doprava, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum 

a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a  zaměstnanost, Integrovaný operační 

program, OP Technická pomoc). 

 Regionální OP jsou zpracovány pro jednotlivé regiony soudrţnosti  NUTS 2 s 

výjimkou hlavního města Prahy. (ROP NUTS II Jihovýchod,  ROP  NUTS  II  

Jihozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, ROP NUTS  II  Severovýchod,  ROP  

NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Střední Čechy, ROP NUTS II Střední Morava). 

Pro Cíl "Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost" 

 Výjimkou je hlavní město Praha, která má OP dva, na druhou stranu však můţe 

pouze omezeně čerpat ze sektorových operačních programů.  V jejím případě 

neplynou finanční prostředky z prvního cíle tj. konvergence. (OP Praha 

Konkurenceschopnost, OP Praha Adaptabilita). 

Pro Cíl "Evropská územní spolupráce" 

Programy přeshraniční spolupráce - jsou platné pro příslušné příhraniční regiony a 

podporují spolupráci s příslušným přeshraničním regionem. (OP Přeshraniční  spolupráce              

ČR - Bavorsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, OP Přeshraniční  spolupráce              

ČR - Rakousko, OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, OP Přeshraniční spolupráce          

ČR - Slovensko, OP Meziregionální spolupráce, OP Nadnárodní spolupráce, INTERACT II, 

ESPON).
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Příloha č. 3: Prioritní osy OPLZZ 

Prioritní osa 1 - Adaptabilita 

Prioritní osa Adaptabilita je zaměřena na předcházení nezaměstnanosti 

prostřednictvím podpory investic do rozvoje lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, 

rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů, 

vytváření a zavádění moderních systémů řízení a rozvoje lidských zdrojů a rozvoje 

specifických sluţeb v oblasti zaměstnanosti. Dále jsou v rámci této prioritní osy podporovány 

intervence zaměřené na zvyšování dostupnosti nabídky dalšího vzdělávání, a to podporou 

vzdělávacích a výcvikových programů ekonomicky aktivního obyvatelstva s ohledem na 

potřeby trhu práce a znalostní společnosti. 

Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce 

Tato osa je zaměřena na zlepšení přístupu k zaměstnání a na trvalé začlenění osob 

hledajících zaměstnání, na prevenci nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a 

nezaměstnanosti skupin znevýhodněných na trhu práci. V rámci této prioritní osy jsou taktéţ 

podporovány intervence zaměřené na zvýšení kvality poradenských, vzdělávacích a 

zaměstnaneckých sluţeb poskytovaných institucemi na trhu práce.  

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti 

Jedná se o pomoc osobám ohroţeným sociálním vyloučením nebo osobám sociálně 

vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob a jednak formou zvyšování 

kvality a dostupnosti sociálních sluţeb pro tyto osoby včetně posilování místních partnerství. 

Zvláštní pozornost je věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším 

skupinám z odlišného sociokulturního prostředí. 

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby 

Tato prioritní osa je naplňována prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení 

institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných 

sluţeb. V rámci této prioritní osy je podporováno např. řízení a rozvoj lidských zdrojů ve 

veřejné správě, zlepšování kvality regulace, sniţování administrativní zátěţe na ústřední a 

územní úrovni, řízení kvality a výkonnosti, zkvalitnění systému vzdělávání a školení ve 

veřejné správě atd. 
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Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce 

Tato prioritní osa je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v rámci rozvoje 

lidských zdrojů mezi projekty v různých členských státech, mezi skupinami aktérů 

zaměřených na specifickou problematiku, mezi aktéry ze společné regionální oblasti s aktéry 

v dalších oblastech a mezi národními organizacemi v několika členských státech.
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Prioritní osa 6 - Technická pomoc 

Prioritní osa Technická pomoc je zaměřena na financování aktivit spojených s řízením 

programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP, výběr projektů, monitoring 

projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu a podpora schopnosti 

potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu.
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Graf:  Podíl celkových vyčleněných prostředků z fondů EU pro jednotlivé prioritní osy 

OP LZZ (v %) 

 

 

Zdroj: BUSINESSINFO, vlastní zpracování 
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Příloha č. 4: Vzdělávací metody  

Metody vzdělávání na pracovišti (on the job) se vyuţívají při vzdělávání na 

konkrétním pracovním místě, při vykonávání běţných pracovních povinností. Jsou vhodnější 

pro vzdělávání dělníků. Pro příklad si přiblíţíme alespoň některé často vyuţívané metody 

tohoto typu: 

 Instruktáž při výkonu práce je nejčastěji pouţívaná metoda. Jedná se 

o nejjednodušší způsob zácviku nového či méně zkušeného pracovníka. Zkušený 

pracovník nebo nadřízený předvede školenému pracovníkovi pracovní postup a ten si 

pozorováním a napodobováním tento pracovní postup osvojí při plnění svých 

vlastních pracovních úkolů. Metoda umoţňuje rychlý zácvik spíše u jednodušších 

nebo dílčích pracovních postupů. 

 Rotace práce je stále pouţívanější metodou vzdělávání řídících nebo univerzálnějších 

pracovníků. Vzdělávaný pracovník je postupně vţdy na určité období pověřován 

pracovními úkoly v různých částech firmy (na různých pracovních místech, 

pracovištích, úsecích) a poznává firmu komplexněji, popřípadě si osvojuje širší okruh 

znalostí a dovedností. Zároveň si on sám i jeho nadřízení testují jeho schopnosti. 

Metoda je důleţitým nástrojem zvyšování flexibility nejen pracovníků, ale i celé 

firmy.
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 Koučování je osobní přístup uskutečňující se při výkonu práce, který má pomoci 

lidem rozvíjet jejich dovednosti a úroveň odborné způsobilosti. Lee (2005) vysvětluje 

koučování takto: „Model koučování v rámci řízení pracovního výkonu nově definuje 

vztah mezi nadřízeným a podřízeným. Ti oba pracují společně na tom, jak 

podřízenému pomoci, aby pracoval podle svých nejlepších schopností“. Koučování 

představuje krátkodobé zásahy směřující k nápravě problémů, které brání 

pracovníkovi ve výkonu práce, ale je rovněţ zaměřeno na dlouhodobější rozvoj a 

soustavné učení a vzdělávání.
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 Counselling je vzájemné konzultování a vzájemné ovlivňování vzdělávacího 

pracovníka a jeho školitele, které překonává jednosměrnost vztahu mezi vzdělávaným 

a školitelem. Vzdělávaný pracovník vnáší do vztahu svou aktivitu a iniciativu tím, ţe 
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se vyjadřuje ke všem problémům své práce i procesu vzdělávání, předkládá vlastní 

návrhy řešení problémů a mezi ním a školitelem vzniká vzájemná zpětná vazba 

poskytující náměty pro obohacování stylu vedení pracovníků. Školitel, jímţ bývá 

často nadřízený, si tak zároveň sám formuje a prověřuje své schopnosti pracovat 

s lidmi.
81

 

 Mentoring je metoda vyuţívající speciálně vybraných a vyškolených pracovníků 

(mentorů) k tomu, aby radili přiděleným „chráněncům“ (mentee) a vedli je. Bývá 

vyuţívána především k rozvoji osobnostního, profesionálního a kariérního potenciálu 

jedince z hlediska dlouhodobější perspektivy. Účelem je doplňovat si znalosti, 

zkušenosti a vědomosti při výkonu práce. Mentory si většinou vybírají zaměstnanci 

sami, jen ojediněle jsou jim přidělováni. Pro účastníka znamená tato tréninková 

metoda mimo jiné přínos ve způsobilosti osobního vzdělávání, kritického přemýšlení, 

sebepozorování, odpovědnosti vůči ostatním, objektivnějšímu posuzování apod. 

Kvalitní mentor musí být profesionál a vzor. Očekává se od něj, ţe bude dobrým 

posluchačem, má být čestný, vzdělaný, otevřený, nestranný, chápající, důvěryhodný, 

přátelský a dochvilný.
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Metody vzdělávání mimo pracoviště (off the job) jsou vhodnější při vzdělávání 

manaţerů a specialistů. Mezi tyto metody patří například: 

 Přednášky, které představují verbální prezentaci určitého tématu. Jsou vhodné při 

předávání velkého mnoţství informací velkým skupinám, chybí však moţnost 

vzájemné interakce přednášejícího s účastníky. Mohou být velmi efektivní a nápadité 

při vyuţití multimediálních prostředků, z hlediska uchování informací však příliš 

efektivní nejsou 

 Semináře probíhající formou referátů a diskusí jsou zaměřeny na výměnu informací a 

názorů účastníků na předem známé téma. Výhodou je podpora a rozvoj myšlenek, 

okamţitá zpětná vazba. Kvalita učení však závisí na tom, jaká je vědomostní úroveň 

účastníků.
83

 

 Případové studie jsou rozšířenou a velmi oblíbenou metodou vzdělávání. Většinou se 

pouţívají při vzdělávání manaţerů a tvůrčích pracovníků. Jsou to skutečná nebo 

smyšlená vylíčení určitého organizačního problému. Jednotliví účastníci vzdělávání 
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nebo jejich malé skupinky je studují, snaţí se diagnostikovat situaci  

a navrhnout řešení problému. Výhodou je, ţe pokud jsou dobře připraveny, pomáhají 

rozvíjet analytické myšlení i schopnost nalézt řešení problému. Mezi varianty 

případových studií patří workshop a brainstorming. Workshop je vhodným nástrojem 

výchovy k týmové práci, jaká se vyskytuje např. při sestavování plánů. Praktické 

problémy jsou řešeny týmově a z komplexnějšího hlediska. Výhodou je poskytovaná 

příleţitost dělit se o nápady při řešení kaţdodenních reálných problémů a posoudit 

problémy z různých aspektů. U brainstormingu je skupina účastníků vzdělávání 

vyzvána, aby kaţdý z nich navrhl (ústně nebo písemně) způsob řešení zadaného 

problému. Po předloţení návrhů je uspořádána diskuse o navrhovaných řešeních  a 

hledá se optimální návrh či optimální kombinace návrhů. 

 Hraní rolí je metoda orientována na rozvoj praktických schopností účastníků, od 

nichţ se vyţaduje značná aktivita, samostatnost i určitá dávka hravosti. Účastníci si na 

sebe vezmou určitou roli a v ní poznávají povahu mezilidských vztahů, střetů a 

vyjednávání. Metoda se vyuţívá spíše u vedoucích pracovníků. Díky této metodě se 

účastníci učí samostatně myslet, reagovat a také ovládat své emoce. Nevýhodou je 

sloţitá organizační příprava.
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Příloha č. 5: Úrovně vyhodnocování vzdělávání  

1. Reakce školených osob na záţitky ze vzdělávání: co si myslí o uţitečnosti či dokonce 

o zábavnosti či příjemnosti vzdělávání, co si myslí o jednotlivých lekcích a lektorech, 

co by zařadily navíc, nebo co by vypustily apod. 

2. Hodnocení poznatků spočívá ve zjišťování toho, co se školené osoby v důsledku 

vzdělávání naučily – nové znalosti a dovednosti, které získaly, nebo změny 

v postojích, ke kterým u nich po vzdělávání došlo. 

3. Hodnocení pracovního chování se týká zjišťování míry, v jaké absolventi vzdělávání 

uplatňují své poznatky při výkonu práce. Spočívá v odhadu toho, do jaké míry daná 

osoba uplatňuje ve své práci poznatky a  zkušenosti získané v kursech vzdělávání 

mimo pracoviště.  

4. Hodnocení na úrovni organizační jednotky se pokouší zjistit dopad změn v pracovním 

chování absolventů vzdělávání na fungování té části organizace, v níţ tito lidé pracují. 

Zjišťování se můţe opírat o zlepšení výstupů, produktivity, kvality, příspěvku k plnění 

úkolů nebo prodeje. 

5. Hodnocení konečné hodnoty se zaměřuje na zjišťování toho, jaký má organizace jako 

celek prospěch ze vzdělávání z hlediska větší ziskovosti, zachování organizace nebo 

jejího růstu. Je však velice obtíţné ocenit a vyčíslit to, do jaké míry vzdělávání 

přispělo ke konečným výsledkům organizace. 

Těchto pět úrovní tvoří jakýsi řetěz, ale jakýkoliv článek tohoto řetězu se můţe 

přetrhnout. Školené osoby mohou na kurs reagovat příznivě, ale nic se nenaučí. Mohou se 

něco naučit, ale nemohou, nechtějí nebo není jim umoţněno to aplikovat. Aplikují to, ale na 

jejich pracovišti to dobře nefunguje. Je ţádoucí postupovat sestupně a v případě, ţe konečné 

výsledky vzdělání neodpovídají, hledat, co fungovalo na předchozích úrovních špatně. 

Vyhodnocování se musí zaměřit na jednotlivé podstatné věci nebo jiné body vzdělávacího 

programu tak, aby v případě nezbytnosti bylo moţné podniknout kroky k revizi cílů a obsahu 

programu, ke zlepšení nebo k zabezpečení efektivní aplikace naučených poznatků a 

dovedností.
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Příloha č. 6: Výrobky firmy 

Konvektomaty jsou multifunkční kuchyňská zařízení, která se stávají 

nepostradatelnými pomocníky při přípravě jídel za dodrţení nejpřísnějších hygienických 

poţadavků. Lze v nich vařit, péci, smaţit, sušit, udrţovat a ohřívat veškeré druhy pokrmů. 

 

 

CO JE RETIGO VISION? 

  Jedná se o generaci konvektomatů, která kuchařům na celém světě přináší špičkovou 

technologii pro přípravu i těch nejnáročnějších pokrmů. 

 RETIGO BLUE VISION je vyšší modelová řada strojů RETIGO Vision. Vyznačuje 

se plně dotykovým intuitivním ovládacím panelem, který skrývá mnoho uţitečných 

funkcí. Model BLUE VISION je v základní sestavě prodáván včetně automatického 

mytí, aplikace EASY COOKING, 4 bodové teplotní sondy a klapky pro odtah páry. 

Více pod odkazem "Speciální funkce". 

 RETIGO ORANGE VISION u této řady konvektomatů RETIGO vychází z 

poţadavku uspokojit i uţivatele s niţšími nároky na mnoţství funkcí ovšem s důrazem 

na kvalitu a jednoduchost ovládání. Zásadním rozdílem je tedy střídmost. Elegantní 

černý ovládací panel a propracovaný design si ponechávají svou tvář. Přehledný led-

diodový displej Vás postupně provede naprogramováním a nastavením stroje. Jsou 

zachovány základní funkce a můţete si zde uloţit aţ devadesátdevět libovolných 

programů s devíti kroky. 
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Udržovací skříně jsou vynikajícím doplňkem 

konvektomatů, protoţe umoţňují uchovávat hotové pokrmy 

při teplotě +70°C a mít je tak připravené pro následný výdej. 

Teplotu ve vnitřním prostoru udrţovací skříně lze nastavit od 

30 do 90°C, u odpovídajících modelů lze nastavit vlhkost od 0 

do 100%.  

Regenerátory jsou určeny zejména pro ohřev 

zchlazených jídel popř. pro přípravu jídel do 140°C. Kombinací 

regenerátoru a konvektomatu lze získat ideální sestavu pro 

vaření, udrţování a regeneraci hotových jídel. Podle druhu a 

charakteru pokrmu si lze nastavit teplotu v regenerátoru od 30 

do 140°C, u odpovídajícího provedení je moţno nastavit také 

vlhkost od 0 do 100%.  

Hold-o-maty byly sestrojeny pro udrţování pokrmů 

v poţadované teplotě a dokonalé konečné kvalitě. Chytré 

technické řešení vnitřního prostoru RETIGO Hold-o-matu 

umoţňuje při 65°C – 75°C neuvěřitelně dlouho udrţet 

nejrůznější druhy mas a ryb teplé a připravené k servírování. 

Doba udrţování se ideálně doporučuje po dobu třech hodin, ale 

můţe být i delší. V mase se stihnou ustálit všechny masné šťávy 

a nedochází k jejich přepálení, a tím k znehodnocování masa.  

Šokové zchlazovače  slouţí k rychlému zchlazení, tzv. šokování, za účelem dodrţení 

vysoké kvality a bezpečnosti připravovaného pokrmu. Rychlým zchlazením předvařených 

pokrmů předcházíme neţádoucímu mnoţení mikroorganismů a pokrm si uchovává svoji 

přirozenou vlhkost, barvu, chuť i aroma. 
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Pekařské a cukrářské pece mají široké uplatnění jak 

při výrobě pečiva z čerstvého těsta, tak i v supermarketech, na 

čerpacích stanicích, v hotelech, restauracích a všude tam, kde 

vzniká potřeba připravit čerstvé pečivo z 

mraţených polotovarů. Své místo si 

RETIGO s.r.o. našlo také v cukrářské 

výrobě při pečení kusových výrobků, 

korpusů a dortů. 

Kynárna - Retigo pec lze pořídit i v sestavě s Retigo 

kynárnou. Tento přístroj je určen pro urychlení a lepší kvalitu 

kynutého těsta před vlastním pečením. Výhodou je, ţe pro ovládání 

kynárny nepouţíváte jiný ovládací panel, ale její obsluha se děje 

pomocí panelu pekárny. 

Příslušenství: 

Kondenzační odsavač par RETIGO Vision Vent umoţňuje 

pohodlně zachovat příjemné klima v kuchyni díky silnému výkonu odtahu a 

inteligentnímu spínání odsávání. Výhodou je jednoduchá obsluha – digestoř 

se automaticky sepne po otevření dveří konvektomatu. Silný výkon odtahu 

eliminuje nepříjemné kuchyňské pachy. 

Gastronádoby prodává společnost RETIGO v různých rozměrech. 

V nabídce jsou gastronádoby klasické (plné, děrované), speciální (grill, frit, snack, bake), 

smaltované, atypické (plech hliníkový děrovaný, nerezový rošt, rošt na kuřata, vloţka na 

knedlíky) a pekařské plechy.  

 

 

 

Zdroj: Retigo.cz 
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Příloha č. 7: Harmonogram realizace vzdělávacího projektu 

 

Zdroj: Interní materiály společnosti RETIGO s.r.o., vlastní zpracování 
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    Logický rámec pro projekt:            
                                                    
    Rozvoj firemního vzdělávacího systému a vzdělávání  
    zaměstnanců Retigo s.r.o. 
 

Název programu: OP Lidské zdroje a  zaměstnanost 

Rozpočet: 2 194 236 Kč 

Hlavní cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

  vedení lidí 

  komunikace 

  osobní rozvoj a motivace 

  logistika 

  obchodní a marketingové 
    dovednosti 

  týmová spolupráce 

  jazykové znalosti 

 navýšení lidského kapitálu 
     vzdělávání zaměstnanců a 
     zvyšování jejich profesní úrovně 
 

 zvýšení znalostí managementu a 
     obchodníků v AJ pro schopnost 
     reprezentace firmy v zahraničí 

 monitorovací  
     zprávy  
 

 analýza  
     vnitřního  
     prostředí    
   

 firemní  
     statistiky 

  neschopnost aplikace získaných poznatků 
    do praxe      

  překročení rozpočtu v důsledku 
    rostoucích cen vzdělávacích služeb na trhu      

  nízká motivace            

  slabé zapojení zaměstnanců 

Účel/cíl projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

 zvýšit hodnotu, pracovní 
sebevědomí a uplatnění 
zaměstnanců na 
pracovním trhu        

 podpořit zaměstnance, aby se v 
případě ztráty pracovního místa 
rychle uplatnili na trhu práce   

 úřad práce  

 dotazníky   
  nezaměstnanost na trhu práce 

 podpořit jejich loajalitu, 
motivaci a sounáležitost   

 podpořit sounáležitost k firmě a 
motivovat zaměstnance k 
lepšímu pracovnímu výkonu             

 audit   ochota pracovníků se vzdělávat 

 zlepšení sociálního klimatu 
firmy 

 zlepšit mezilidské vztahy a 
komunikaci ve fimě a zlepšit 
týmovou spolupráci ve firmě 

    Interní 
dotazníkové 
šetření 

  ochota a schopnost spolupráce a komunikace 
    v týmu 

Výsledky projektu Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady/rizika 

 

 proškolení 113  
   zaměstnanců firmy  
 

 zlepšení sociálního klimatu 
  

 informace od zaměstnanců – 
účastníků vzdělávací akce 

 ověření na místě 
 nevhodnost lektora nebo vzdělávacího 
zařízení  
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 využitelnost získaných 
poznatků a dovedností v 
praxi   

 vedoucí posoudí zaměstnance 
na základě dlouhodobého 
hodnocení  

 praxe 
 neschopnost zaměstnance propojit nově 
získané znalosti a dovednosti s praxí     

 zvýšení prestiže na 
zahraničních  trzích díky 
kvalitní jazykové znalosti 

 vyšší prodej a zájem 
zahraničních odběratelů o 
výrobky firmy 

 zpětná vazba od 
odběratelů   

 možnost další světové ekonomické krize 

Aktivity projektu  Prostředky / vstupy    Předpoklady/rizika 

 získání dotace     projektová dokumentace        zajištění finančních prostředků 

 výběrové řízení na lektory 
a vzdělávací zařízení  

 finanční zdroje     odborné vyškolení lektorů 

 realizace kurzů      finanční zdroje         

 zajištění materiálů pro 
výuku   

 studijní materiály        kvalitně zpracované studijní materiály 

 průběžný monitoring  dohled personalisty            

 umožnění pracovníkům 
skloubit pracovní dobu s 
kurzy  

 spolupráce manažerů   
  

  

   Předběžné podmínky  

 
 projekt byl vybrán a schválen 

 

 včasné zahájení programu 

 

 pozitivní vliv projektu na vzdělávání 
zaměstnanců 
a jejich uplatnění  

 
 získání dotace 
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Příloha č. 9: Struktura dotazníku 

Dotazník 
 

Vážená paní, Vážený pane, 

dovoluji si Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude pouţit pro zpracování 

mé bakalářské práce. V období od 03.08.2009 do 03.08.2012 jste se  zúčastnil/a vzdělávacího 

projektu s názvem „Rozvoj firemního vzdělávacího systému a vzdělávání zaměstnanců 

RETIGO s.r.o.“. 

Vaše firma má nyní zájem dozvědět se, zda vzdělávací aktivity, kterých jste se 

zúčastnil/a v rámci této vzdělávací akce splnily Vaše očekávání, zda jste byl/a dostatečně 

spokojen/a s realizací a průběhem absolvovaných kurzů, případně co byste chtěl/a změnit či 

vytknout. Na základě Vašich individuálních odpovědí je cílem mé bakalářské práce 

vyhodnotit efektivitu, uţitečnost a celkový přínos tohoto vzdělávacího projektu a získat 

informace potřebné pro návrh případné realizace dalšího vzdělávání tak, aby bylo co 

nejúspěšnější a Vy s jeho absolvováním byli maximálně spokojeni. 

Odpovědi, které uvedete, jsou zcela anonymní, proto prosím o uvedení pravdivých 

informací.  

Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. 

Aneta Mikundová 

 

I. Identifikační údaje 
 

 

1. Jakého jste pohlaví? 

 

 muţ  

 ţena 

 

2. Do jaké věkové kategorie  

      patříte? 

 

 do 20 let 

 21 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 let a více 

 

3. Jaké je Vaše dosažené  

      vzdělání? 

 

 základní 

 vyučení 

 středoškolské 

 vysokoškolské 

 

4. Jak dlouho ve firmě pracujete? 

 

 méně neţ 1 rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 5 let 

 6 – 10 let 

 více neţ 10 let 

 

 

5. Jaké je Vaše profesní zařazení? 

 

 strategický management 

 střední management 

            (mistři, vedoucí týmů) 

 administrativní pracovníci  

      (asistentky,účetní, skladníci,referentky) 

 dělnické profese 

 ostatní profese (zásobovači, kooperanti, 

            technici, servisní pracovníci) 
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II. Dotazník 
 

Tato část dotazníku jiţ souvisí se vzdělávacím projektem. 
 

1. Prosím pokuste se následující otázky ohodnotit pomocí stupnice 1 – 5. Vaši odpověď 

označte kříţkem nebo kolečkem.  

 

 

Stupnice hodnocení: 

 

 
 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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2. Kterých klíčových vzdělávacích aktivit jste se zúčastnil/a?  

     (Zde můţete zatrhnout i více odpovědí. Za kaţdou aktivitou jsou pro snadnější zařazení  

     uvedeny názvy jednotlivých kurzů). 

 

 Komunikační dovednosti 

(komunikační dovednosti, efektivní komunikace) 

 Výcvik, trénink a koučink managementu 

(development center testy, osobní rozvoj manažera, konzultace „poznání 

osobního potenciálu, konzultace „osobní cíle a rozvojové plány, organizování 

sebe a druhých, manažerská komunikace, koučink, vedení lidí a motivace , 

rozvoj podřízených koučováním a mentoringem, vedení porad) 

 Vzdělávání managementu v oblasti strategického řízení změn 

(management změn, strategie vnitřních změn) 

 Manaţerské dovednosti 

(zvládání stresu - time management, právní minimum vedoucích, vnější a 

vnitřní komunikace, projektové řízení, obchodní a marketingové dovednosti, 

finance pro neekonomy) 

 Týmová spolupráce a štíhlá výroba 

(práce a prvky štíhlé výroby) 

 Jazykové dovednosti 

(AJ odborná obchodní, AJ konverzace) 

 

3. Motivuje Vás zaměstnavatel k dalšímu vzdělávání? 

 

 ano 

 ne 

 

 Pokud ano, jakým způsobem? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Naplnil/y vzdělávací kurz/y Vaše očekávání? 

 

 ano 

 ne 

 

Pokud jste odpověděl/a ne, co byste zpětně rád/a změnil/a, zlepšil/a nebo vytkl/a? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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5. Jaký je Váš osobní přínos a celkové zhodnocení vzdělávací akce? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Uvítal/a byste další vzdělávací program? 

 

 ano 

 ne 

 

Pokud ano, na jaké aktivity by měl být další vzdělávací program zaměřen?  

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 10: Propočty Likertovy škály 
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  Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků dotazníkového šetření
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Příloha č. 11: Propočet hodnot celkového zhodnocení vzdělávacího projektu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 


