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Příloha 1: Dotazník 

Trasování absolventů 2022 

 
Vážené absolventky, vážení absolventi, doufáme, že se Vám dobře daří a jste ve své profesní dráze a životě 

úspěšní. Rádi bychom o Vás zjistili pár informací, které nám napoví, co můžeme pro stávající studenty dělat jinak 

a trvale se zlepšovat. Níže uvedený dotazník nám poskytne obrázek o kvalitě a spokojenosti se školou, kterou jste 

absolvovali. Chceme Vás ujistit, že si vážíme jakékoli zpětné vazby a děkujeme Vám za čas, který nám vyplněním 

tohoto dotazníku budete věnovat.  

       PhDr. Roman Liška, Ph.D. 

 

 

    

1. Jaké faktory byly pro Vás při rozhodování studia na SOŠ nejdůležitější? (volné odpovědi) 

2. Co Vám přineslo studium na SOŠ za benefity pro Vaše budoucí zaměstnání? (volné odpovědi) 

3. Doporučili byste budoucím studentům studium na SOŠ? (ANO-NE: uvést důvod) 

4. Co byste dnes, ze zpětného pohledu doporučili zlepšit? (volné odpovědi) 

5. Co považujete ve svém studiu za nejvíce přínosné? (volné odpovědi) 

6. Pokračovali jste po absolvování SOŠ v dalším studiu? (Ano – Ne) 

7. Pokud jste nepokračovali v dalším studiu, jak rychle jste našli práci? (Pracoval/a jsem již 

v průběhu studia, do měsíce/ do roka/ nenašel/a jsem do 1 roku práci) 

8. Pokud jste pokračovali v dalším studiu, na jaké školy jste byli přijati?  (volná odpověď) 

9. Navazuje obor, který jste studovali/studujete na absolvovaný obor školy? (Ano – NE) 

10. Jakého stupně terciárního vzdělání jste dosáhli? (Dis., Bc., Mgr., Ph.D., ještě studuji, studium jsem 

neukončil/a)  

11. Studovali jste v denním nebo kombinovaném studiu? (denní, kombinované) 

12. Pracujete v oboru, který jste na střední škole vystudovali? (Administrativa, PR, HR, Bankovnictví) 

 

V následující části prosím z dnešního pohledu reagujte na následující tvrzení:  

1. Obsahu i struktuře výuky na SOŠ bylo zpravidla dobře porozumět. (Rozhodně souhlasím, Spíše 

souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

2. Během výuky mi byly jasné stanovené cíle. (Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

3. Výuka se vztahovala k oboru povolání/praxe. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

4. Výuka poskytovala možnost samostatného rozvoje a plnění samostatných úkolů. Rozhodně 

souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

5. Výuka měla jasnou strukturu. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně 

nesouhlasím) 

6. Obsah výuky v mé třídě byl rozmanitý. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, 

Rozhodně nesouhlasím) 

7. Vyučující kladli přiměřené nároky na naše výkony. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

8. Při výuce jsme se nevěnovali nepodstatným záležitostem. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, 

Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím. 

9. Vyučující přispívali k mému zájmu o výuku. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

10. Během výuky jsem se toho hodně naučil/a. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

11. Vyučující se zajímali o můj další rozvoj v rámci školy/profese. Rozhodně souhlasím, Spíše 

souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

12. Z dnešního pohledu jsem obecně jsem s výukou na SOŠ EU spokojený/á. Rozhodně souhlasím, 

Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

13. Ve školní budově a učebnách jsem se cítil dobře. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 

14. V případě potřeby jsem měl možnost se obrátit na vedení školy. Rozhodně souhlasím, Spíše 

souhlasím, Spíše nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím) 
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15. Na SOŠ EU jsem se cítil bezpečně. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, 

Rozhodně nesouhlasím) 

16. Obecně jsem s SOŠ EU spokojený/á. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše nesouhlasím, 

Rozhodně nesouhlasím) 

17. Ve třídě jsem pracoval rád/a a cítil se dobře. Rozhodně souhlasím, Spíše souhlasím, Spíše 

nesouhlasím, Rozhodně nesouhlasím. 

 


