
11. Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

Dobrý den 

Tento dotazník byl připraven v rámci diplomové práce na FTVS UK a má za 

úkol objasnit vliv zadavatelů na podobu outdoorových kurzů. 

Rádi bychom Vás tedy požádali o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, který je 

zaměřen na firemní vzdělávání formou outdoor management training.  

 

Pod pojmem kurzů outdoor management training (OMT) je v našem 

dotazníku myšlen způsob profesního vzdělávání dospělých formou pobytu v jiném 

prostředí, převážně venkovním. Jedná se o formu sociálně psychologického vzdělávání, 

která staví na principech učení prožitkem a zkušeností. 

 

 

 Také se v našem dotazníku setkáte s pojmem zpětná vazba, který v tomto 

případě označujeme část kurzu, která má za úkol zobecnění prožitku a jeho přenos do 

pracovního prostředí. Často bývá praktikována formou diskuze. 

 

 Veškeré Vámi poskytnuté informace jsou určeny výhradně pro statistické 

zpracování v rámci diplomové práce a nebudou spojovány s konkrétní osobou 

nebo firmou. 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 

 

1. Počet zaměstnanců Vaší firmy:…………………………… 

 

2. Obor podnikaní Vaší firmy:………………………………. 

 

3. Jak často byste chtěli využívat kurzů outdoor management training pro Váš 

tým? 

a) Nikdy 

b) Jedenkrát ročně 

c) 2x – 5x ročně 

d) Více než 5x ročně 

 

4. Kolik kurzů outdoor management training jste uskutečnili v roce 2010? 

.................... 

5. Jak často využíváte jiné formy rozvoje a vzdělávání? 

a) více než outdoor training 

b) stejně jako outdoor training 

c) méně než outdoor trainngu 

 

6. Jaké zadání outdoorových kurzů nejčastěji požadujete? 

a) rozvojové (zaměřené na soft skills / teambuilding) 

b) vzdělávací (odborné znalosti a dovednosti) 

c) zábavné / odpočinkové 

d) jiné ………………………………………………………………………………… 

 

7. Se kterými zaměstnanci pracujete v rámci outdoorových kurzů? 

a) klíčoví zaměstnanci 

b) noví zaměstnanci 

c) všichni zaměstnanci 

d) náhodný výběr 

e) jiná forma výběru ………………………………………………………………….. 



            

            

8. V rámci kolika kurzů outdoor management training vyžadujete zpětnou vazbu 

modelových situací? 

a) na 75% - 100% 

b) na 50% - 74% 

c) na 25% - 49% 

d) na méně než 25% 

e) na žádném 

 

9. Jaké výstupy z kurzů outdoor management training vyžadujete? 

a) fotografie a videa 

b) písemný dokument shrnující kurz 

c) dokument doporučující další směr rozvoje týmu 

d) jiné výstupy ……………………………………………………………………….. 

 

10. Jakou délku kurzů nejčastěji zadáváte? 

a) jeden den a méně 

b) 2 dny 

c) 3 dny 

d) 4 dny a více 

 

11. Ovlivňujete výběr aktivit a her v průběhu kurzů OMT?  

a) ANO 

b) spíše ANO 

c) spíše NE 

d) NE 

 

12. Jaký je důvod zařazování kurzů OMT ve Vaší firmě? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Děkujeme za spolupráci. 



 


