
Příloha 1 – Dotazník pro osobní trenéry fitness 

 

Milí trenéři a trenérky společnosti Form Factory s.r.o.,   

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na dotazníkovém šetření, které se zaměřuje na 

identifikaci a analýzu vzdělávacích a rozvojových potřeb osobních trenérů fitness. Získaná 

zjištění budou využita jako podklad pro možný vznik vzdělávacího programu, který reflektuje 

vaše potřeby a který bude sloužit jako podpora k vašemu dalšímu profesnímu vzdělávání. 

Výsledky budou využity v mé diplomové práci „Rozvoj a další profesní vzdělávání osobních 

trenérů fitness“. 

Prosím Vás o pravdivé zodpovězení otázek. Průzkum je zcela anonymní. 

Moc děkuji. 

 

Nikola Jančovičová 

 

1. Zastáváte názor, že jsou vaše současné znalosti dostačující pro výkon profese osobního 

trenéra? 

□ Souhlasím 

□ Spíše souhlasím  

□ Neutrální postoj 

□ Spíše nesouhlasím 

□ Nesouhlasím  

2. Vyhledáváte aktivně příležitost se dále profesně vzdělávat?  

□ Ano 

□ Ne 

3. Jakou formou by se podle vás měli osobní trenéři fitness dále vzdělávat? (Možnost více 

odpovědí) 

□ Osobní účast na vzdělávacích programech pořádaných společností, ve které působí (na 

pracovišti) 

□ Osobní účast na vzdělávacích programech pořádaných externími vzdělávacími institucemi 

(mimo pracoviště) 

□ E-learning 

□ Učení se od ostatních kolegů 

□ Samostudium 

□ Jinak (prosím vypište) 

…………………………………………………………………………………… 

4. Ve kterých tematických oblastech byste se jako osobní trenér měl zájem vzdělávat? 

Prosím vypište. 



…………………………………………………………………………………………………

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

…………………..……………………………………………………………………… 

 

5. Jaký je dle vašeho názoru vhodný časový rozsah vzdělávacích programů dalšího 

profesního vzdělávání osobních trenérů fitness? 

□ Programy do 4 hodin 

□ Jednodenní programy 4-8 hodin 

□ Vícedenní programy 8-32 hodin 

□ Vzdělávání v pravidelných blocích (např. i několik týdnů) 

□ Rozsah není důležitý 

6. Které z metod vzdělávání preferujete? (Možnost vybrat více odpovědí) 

□ Přednáška (pouze teoretický výklad) 

□ Seminář (teoretický výklad obohacený diskuzí s účastníky) 

□ Workshop (program zaměřený zejména na výcvik praktických dovedností a technik) 

□ Hraní rolí (hraní dle scénáře) 

□ Assessment / development centre (vzdělávání ve skupině, kdy si komplexním způsobem 

účastník osvojuje nejen znalosti, ale především konkrétní dovednosti, plní úkoly různé 

povahy atd.) 

□ Jiné (prosím vypište) 

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

7. Co považujete pro Vás za hlavní / největší motivy k dalšímu vzdělávání? (Možnost 

vybrat více odpovědí) 

□ Získání nových vědomostí a dovedností  

□ Navázání nových či upevnění současných sociálních kontaktů  

□ Možnost následného kariérního růstu  

□ Možnost následného zvýšení mzdy  

□ Hodnotné trávení volného času  

□ Získání vyššího sociálního statusu  

□ Možnost dělat svou práci lépe / efektivněji  

□ Uznání od manažera či kolegů  

□ Jiné (prosím vypište) 

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

8. Co vnímáte jako největší překážky, které brání vašemu dalšímu vzdělávání? (Možnost 

vybrat více odpovědí) 

□ Nedostatek informací o vzdělávacích možnostech  



□ Velké vytížení v práci 

 □ Nepodpora ze strany společnosti, ve které působím 

□ Potřeba věnovat další čas rodině  

□ Finanční náročnost dalšího vzdělávání  

□ Motivace (nemám chuť se učit, nemá to pro mě smysl, …) 

□ Jiné (prosím vypište) 

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

9. Které kompetence (tj. schopnosti a dovednosti) vám nejvíce chybějí pro to, abyste svou 

práci dělal/a excelentně? Prosím vypište. 

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

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

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

10. Máte stanoven nějaký rozvojový cíl na tento rok?  

□ Ano 

□ Ne 

11. Pokud ano, jaký?  

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

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

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

12. Jak celkově hodnotíte stav vzdělávání a rozvoje na vašem pracovišti? Použijte stupnici od 

1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). 

1 2 3 4 5 

 

13. Co může udělat management společnosti pro to, aby by se tento stav zlepšil? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

14. Máte dostatek informací o možnostech vzdělávání a rozvoje nabízených na vašem 

pracovišti?  

□ Ano 

□ Spíše ano 

□ Spíše ne 

□ Ne 

15. Pokud jste odpověděli v této otázce ano či spíše ano, prosím uveďte, odkud získáváte 

informace o možnostech vzdělávání a rozvoje na vašem pracovišti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



16. Uvítali byste možnost svého dalšího vzdělávání a rozvoje poskytovaného společností 

Form Factory s.r.o.?  

□ Ano 

□ Ne  

17. Pokud ano, uveďte maximálně 3 typy vzdělávacích či rozvojových aktivit, které by Vám 

osobně pomohly ke zvýšení výkonnosti na vašem pracovišti, popřípadě jaké byste uvítali?  

1.  

2. 

3. 

18. Jaké je vaše pohlaví? 

□ Muž 

□ Žena 

19. Do jaké věkové kategorie spadáte?  

□ Mladší jak 20 let 

□ 21–30 let 

□ 31–40 let 

□ 41–50 let 

□ Starší 50 let  

20. Jaké je vaše nejvyšší dosažené formální vzdělání? 

□ Střední s maturitní zkouškou 

□ Vyšší odborné Dis. 

□ Vyšší Bc. 

□ Vyšší Mgr., Ing.  

21. Jak dlouho vykonáváte profesi osobního trenéra? 

□ Méně jak 3 roky 

□ 4–7 let 

□ 8–10 let  

□ Více jak 10 let 

22. Jak dlouho působíte v této společnosti?  

□ Méně jak 1 rok 

□ 1–3 roky 

□ 4–6 let 

□ 6 let a více 


