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Příloha 1. – vzor dotazníku 

 

E-learning v profesním vzdělávání pracovníků v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 

Vážená paní, vážený pane, 

v návaznosti na Vaši zkušenost s výukou prostřednictvím e-learningových kurzů v oblasti 

BOZP (bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), bych Vás ráda požádala o vyplnění 

dotazníku. 

Vaše odpovědi jsou zcela anonymní. Výsledky výzkumu budou zpracovány v rámci 

diplomové práce na téma E-learning v profesním vzdělávání pracovníků v bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a zároveň budou předány poskytovateli e-learningových kurzů 

za účelem zkvalitňování služeb v této oblasti. 

Dotazník je rozdělen do čtyř částí a zabere Vám přibližně 5 minut. Na otázky, prosím, 

odpovídejte postupně, Vaše odpověď může ovlivnit znění následující otázky. 

Předem Vám děkuji za Váš čas, otevřenost a upřímnost v průběhu vyplňování dotazníku. 

V případě dotazů či připomínek mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 

mentlikovak@seznam.cz. 

 

Kateřina Mentlíková  

studentka II. ročníku navazujícího magisterského oboru Andragogika a management 

vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
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ČÁST I. 

1. Uveďte Váš věk. 

Zařaďte se, prosím, do jedné z uvedených kategorií. 

 Mladší 18 let 

 18-30 let 

 31-45 let 

 46-60 let 

 61 let a více 

 

2. Uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Základní 

 Střední odborné učiliště / Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské bakalářské  

 Vysokoškolské magisterské 

 Vysokoškolské doktorské 

 

3. Věnujete se vzdělávání a sebevzdělávání ve svém volném čase, popřípadě profesnímu 

vzdělávání pro navýšení či rozšíření kvalifikace ve vlastním zájmu?  

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano, věnuji se vzdělávání a sebevzdělávání ve svém volném čase, popřípadě 

profesnímu vzdělávání pro navýšení či rozšíření kvalifikace ve vlastním zájmu. 

 Ne, vzdělávání se věnuji pouze pokud mi jej uloží v práci jako povinnost. 
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ČÁST II. 

V následující části dotazníku jsou často zmiňována zákonná školení v oblasti BOZP. 

Zákonnými školeními jsou v tomto kontextu míněna školení bezpečnosti práce, školení 

požární ochrany, pokud se Vás týká, pak i školení řidič-referent, popřípadě školení první 

pomoci. 

Nezahrnuje další specifická školení pro vybrané profese (profesní odborná školení), např. 

školení práce ve skladu, školení vysokozdvižných vozíků, školení informační bezpečnosti 

aj. 

 

4. Absolvoval/a jste v minulosti některé ze zákonných školení v oblasti BOZP prezenční 

formou (osobně s lektorem)? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano. 

 Ne. 

 Nevím / nevzpomínám si. 

 

5. Postrádáte ve školení formou e-learningových kurzů kontakt s lektorem? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano. 

 Ne. 

 

6. Postrádáte ve školení formou e-learningových kurzů prostor pro vlastní dotazy? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano. 

 Ne.  
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7. Lze dle Vašeho názoru tento nedostatek kompenzovat například online podporou 

prostřednictvím živého chatu či možností telefonického kontaktu v průběhu celého školení? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně ano. 

 Spíše ano. 

 Spíše ne. 

 Rozhodně ne. 

 

8. Je pro Vás uživatelsky náročné školit se prostřednictvím e-learningových kurzů? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano. 

 Ne. 

 

9. Vyhovuje Vám stávající forma školení v oblasti BOZP prostřednictvím e-learningových 

kurzů (samostudium, bez lektora)? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano, stávající forma školení mi vyhovuje. 

 Ne, pokud bych si mohl/a vybrat, raději bych se školil/a s lektorem (ať již 

prezenční/osobní formou nebo online).  

 

10. Jsou pro Vás zákonná školení v oblasti BOZP zajímavá či přínosná nebo jejich plnění 

považujete pouze jako pracovní povinnost? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano, tato oblast je pro mě zajímavá či přínosná, rád/a se přiučím. 

 Ne, školení plním pouze, protože musím. 
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11. Myslíte si, že pokud by se změnily některé aspekty školení, například jeho forma 

(namísto e-learningu školení s lektorem), obsah školení (více na míru oboru, ve kterém 

pracuji) či způsob výuky (školení formou hry, více interaktivních prvků) aj., byly by pro Vás 

kurzy v oblasti BOZP přínosné nebo by to Váš postoj neovlivnilo? 

Vyberte jednu odpověď. 

 Ano, změna některých aspektů by mohla můj postoj ovlivnit. 

 Ne, žádná změna by můj postoj neovlivnila. 

 

12. Uveďte, prosím, jaká změna by mohla Váš postoj ke školení ovlivnit. 

Do níže vyčleněného pole napište veškeré aspekty, které Vás nyní napadnou. Pokud Vás nic 

nenapadá, nechte pole prázdné. 
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ČÁST III. 

Následující část dotazníku je zaměřena na hodnocení vybraných aspektů školení v oblasti 

BOZP formou e-learningových kurzů. U každého aspektu se prosím zamyslete a na uvedené 

škále vyberte možnost, do jaké míry je dle Vašeho názoru důležité, aby e-learningové kurzy 

v oblasti BOZP právě tyto aspekty splňovaly. 

 

13. Prostor pro vlastní dotazy v průběhu školení (online podpora – chatovací okénko,  

e-mailový či telefonický kontakt). 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

14. Příklady přímo z oboru, ve kterém pracuji. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 
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15. Podpůrné animace k tématu či ilustrativní videa k psanému textu. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

16. Interaktivní prvky, kvízy, školení formou hry. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

17. Vlastní obsah – psaný text, který si mohu v klidu přečíst a nevyžaduje mou další aktivitu. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 
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18. Testové otázky – ověřování nabytých znalostí v průběhu kurzu.  

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

19. Možnost nastavit si své vlastní tempo studia. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

20. Nejsem omezován/a časem – jedním termínem, školení mohu plnit kdykoliv mám čas. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 
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21. Nejsem omezován/a prostorem – kurz mohu plnit kdekoliv i mimo práci, např. z domova. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět.   

 

22. Možnost kdykoliv kurz přerušit a opět spustit tam, kde jsem skončil/a. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

23. Pravidelné informace o aktualizaci kurzů v návaznosti na legislativní změny. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 
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24. Přístup k výuce (výukovým materiálům) kdykoliv po jejím absolvování.  

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

25. Možnost absolvovat školení formou aplikace ve Vašem mobilním telefonu/tabletu, tedy 

nikoliv pouze skrze webový prohlížeč. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 

 

26. V průběhu závěrečného testu mám možnost nahlédnout do výukových materiálů. 

Vyberte jednu odpověď. 

 Rozhodně důležité. 

 Spíše důležité. 

 Spíše nedůležité. 

 Rozhodně nedůležité. 

 Nevím / nedokážu odpovědět. 
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27. V čem spatřujete největší výhodu / výhody školení formou e-learningových kurzů?  

Do níže vyčleněného pole napište veškeré výhody, které Vás napadnou. V případě, že Vás 

žádná výhoda nenapadá, nechte pole prázdné. 

 

 

28. V čem spatřujete největší nevýhodu / nevýhody školení formou e-learningových kurzů?  

Do níže vyčleněného pole napište veškeré nevýhody, které Vás napadnou. V případě, že Vás 

žádná nevýhoda nenapadá, nechte pole prázdné. 

 

 

29. Napadá Vás jakýkoliv další námět na zlepšování kvality e-learningových kurzů?  

Uveďte cokoliv Vás napadne, jakoukoliv změnu, která by dle Vašeho názoru činila kurzy 

zajímavější, přínosnější, hodnotnější. 

 

 

 

 


