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TRAWI – dotazník pro zaměstnavatele
Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky
zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen
personalistům, jeho vyplnění nebude trvat déle než 10 minut.
1. Uveďte, o jaký typ podniku se jedná:
výrobní
výzkumný (vývojový)
V jaké oblasti působí váš podnik:
základní chemie
zpracování ropy (petrochemie), farmaceutický průmysl, gumárenský průmysl
průmysl plastů
výroba papíru
výroba chemických specialit a vláken
výroba čisticích a kosmetických prostředků
výroba nátěrových hmot
výroba pesticidů a agrochemikálií
jiná
Uveďte region, ve kterém se váš podnik nachází:
Uveďte počet zaměstnanců:
Uveďte, v jakém roce byl váš podnik založen:
2. Je pro Vás v současné době komplikované získat kvalifikované zaměstnance?
ano
Uveďte důvody proč:
ne
nevím
3. Přijímáte uchazeče z řad absolventů?
3.1. ano
Jaké vzdělání u absolventů upřednostňujete?
základní
Uveďte důvody proč
střední vzdělání s maturitou v chemických oborech
Uveďte důvody proč
střední vzdělání s výučním listem v chemických oborech
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Uveďte důvody proč
střední vzdělání s maturitou v jiných technických oborech
Uveďte důvody proč
střední vzdělání s výučním listem v jiných technických oborech
Uveďte důvody proč
vysokoškolské vzdělání
Uveďte důvody proč
3.2. ne
Uveďte důvody proč
4. Zohledňujete při výběru nových zaměstnanců délku a četnost praxe absolvované v podniku?
ano
ne
5. Realizuje váš podnik odbornou praxi/odborný výcvik žáků středních škol?
ano
ne
5.1. ne
Uveďte hlavní překážky, které vám v přijímání žáků brání
věk žáků
legislativní překážky
finanční náročnost
jiné
6. Podílíte se na tvorbě vzdělávacího programu střední školy ve vašem regionu?
ano
ne
6.1 ne
Byl/a byste ochoten/a spolupracovat se školou/vzdělávací institucí na tvorbě společného
vzdělávacího programu, který by zohledňoval potřeby praxe?
ano
ne
nevím
7. Spolupracujete jiným způsobem se školou ve vašem regionu?
zajištění vybavení laboratoří
poskytování stipendií
spoluúčast na organizaci žákovských soutěží
poskytování pomůcek pro žáky
organizování exkurzí
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vzdělávání učitelů
jiné
8. Domníváte se, že existuje soulad mezi vzdělávacími programy a požadavky trhu práce?
ano
spíše ano
ne
spíše ne
nevím
9. Domníváte se, že absolventi mají dostatečné teoretické znalosti?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
9.1. spíše ne/ne
Uveďte konkrétně, které teoretické znalosti jim chybí:

10. Domníváte se, že absolventi mají dostatečné praktické dovednosti?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
10.1 spíše ne /ne
Uveďte konkrétně, které praktické dovednosti absolventům chybí

11. Domníváte se, že žáci během studia absolvují dostatek praxe na pracovišti?
ano
ne
nevím

12. Vyberte, jaké odborné dovednosti u absolventů postrádáte nejvíce?
Odborné dovednosti pro práci v laboratoři:
Obsluha přístrojů a zařízení v chemických laboratořích
Provádění chemických analýz podle výrobní a analytické dokumentace
Vedení předepsané dokumentace v chemické laboratoři
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární
prevence a ochrany životního prostředí v chemické laboratoři
Jiné
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Odborné dovednosti pro práci v provozu:
řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích
zpracovatelského průmyslu chemického charakteru
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární
prevence a ochrany životního prostředí
aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických
procesech
příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob
podle výrobní a analytické dokumentace
vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení
technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů
obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických
procesů
jiné
13. Označte v odborných dovednostech tu, kterou považujete za nejdůležitější:
Odborné dovednosti pro práci v laboratoři:
obsluha přístrojů a zařízení v chemických laboratořích
provádění chemických analýz podle výrobní a analytické dokumentace
vedení předepsané dokumentace v chemické laboratoři
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární
prevence a ochrany životního prostředí v chemické laboratoři
jiné
Odborné dovednosti pro práci v provozu:
řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích
zpracovatelského průmyslu chemického charakteru
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární
prevence a ochrany životního prostředí
aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických
procesech
příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob
podle výrobní a analytické dokumentace
vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení
technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů
obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických
procesů
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jiné
14. Uveďte, jaké další dovednosti/kompetence u absolventů postrádáte (je možné zaškrtnout
více odpovědí).
správné pracovní návyky (dochvilnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost)
samostatnost
schopnost týmové spolupráce
komunikační dovednosti
jazykové dovednosti
ochota učit se
řešení problémů
pracovat podle návodu nebo instrukcí
porozumění textu
schopnost rozhodovat se
jiné
15. Vyberte maximálně tři dovednosti, které považujete za nejdůležitější:
správné pracovní návyky (dochvilnost, pečlivost, spolehlivost, odpovědnost)
samostatnost
schopnost týmové spolupráce
komunikační dovednosti
jazykové dovednosti
ochota učit se
řešení problémů
pracovat podle návodu nebo instrukcí
porozumění textu
schopnost rozhodovat se
Děkujeme za Váš čas i ochotu
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