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Příloha č. 2: Dotazník výzkumu 

Dobrý den,  

vážené kolegyně, prosím Vás o pomoc při vyplňování dotazníku ke své bakalářské 

práci. Dotazník je anonymní, zabere Vám cca 10 minut a mně to pomůže ve výzkumu. V 

případě, že budete chtít znát výsledky tohoto výzkumu, zašlete mi Váš kontakt na 

adresu 8msvdf@msnakopecku.cz. Předem děkuji Vlasta Tarnóczyová.  

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

O SŠ 
O VOŠ 
O VŠ 

2. Jak dlouho pracujete ve funkci ředitele? 

O Méně jak 5 let 
O 5 – 10 let 
O Více jak 10 let 

3. Jaké byly Vaše znalosti v oblasti řízení při nástupu do funkce? 

O Žádné 
O Znalosti získané samostudiem 
O Semináře, kurzy 
O Studium pro ředitele školských zařízení 
O Funkční studium I. a II. 

4. Ve které oblasti řízení jste na začátku výkonu funkce cítil/a potřebu dalšího 
vzdělávání? 

□ Pracovní a školské právo 
□ Vedení lidí 
□ Marketing školy 
□ Kontrolní a hospitační činnost 
□ Finanční management 
□ Další možnost 

5. Vyberte tři oblasti, ve kterých byste se chtěl/a ještě vzdělávat 

□ Ekonomika a finanční oblast 
□ Personalistika 
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□ Tvorba dokumentů kurikula (ŠVP, TVP apod.) 
□ Evaluace školy 
□ ICT 
□ V jiné 

6. Jakou oblast školského managementu podle Vaší potřeby vzdělávání preferujete? 

O Ekonomická 
O Právní 
O Pedagogická 
O Vedení lidí 

7. Jakou formu CŽV byste volil/a 

O Studium na VŠ 
O Výběr z nabídky akreditovaných kurzů, seminářů 
O Žádnou 

8. Je podle Vás v Ústeckém kraji dostatečná nabídka DVPP? 

O Ano 
O Ne 
O Neumím posoudit 

9. Jak často se účastníte programů DVPP, kurzů, seminářů? 

O Neúčastním se 
O Méně jak 2x za školní rok 
O Více jak 2x za školní rok 

10. Je Váš prostor ke vzdělávání a k rozvoji manažerských dovedností dostatečný? 

O Ano 
O Ne. Pokud ne, uveďte, prosím, důvody… 

11. Je pro výkon Vaší funkce další vzdělávání přínosem? 

O Ano 
O Ne. Pokud ne, uveďte, prosím, důvody… 
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