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Úvod 
Tento dokument prezentuje vyhodnocení akce Burza práce a přehlídka středních škol Vsetín, která proběhla 

19. – 20. 10. 2022 v Domě kultury Vsetín, z pohledu vystavovatelů, kteří vyplnili písemné podklady 

a odevzdali je organizátorům akce (tj. Úřad práce ČR + Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s.). 

Průzkum proběhl v písemné podobě předání písemných podkladů vystavovatelům na stánek v druhý den 

konání akce. Podklady pro zpětnou vazbu obdrželo 56 vystavovatelů (20 firem a 36 středních škol). 

Návratnost podkladů činila 89 %. Někteří vystavovatelé nezodpověděli všechny otázky nebo naopak u jedné 

otázky uvedli odpovědí více, proto součet odpovědí neodpovídá počtu navrácených podkladů (tj. 51). 

Níže jsou prezentovány výsledky odpovědí na všech šest otázek průzkumu zpětné vazby, přičemž nadpis 

jednotlivých kapitol je doslovným citováním znění otázky uvedené v průzkumu. Většina otázek bylo 

otevřených, pouze otázky č. 2 a 5 nabízely respondentům výběr z definovaných odpovědí. 
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1. Jmenujte, prosím, tři firmy/školy, jejichž účast jste nejvíce uvítali: 

Zamýšleným cílem otázky je zmapovat vítaná sousedství a ocenění vybavení ostatních stánků z pohledu 

vystavovatelů. Někteří respondenti otázku patrně pochopili jinak a uvedli svou organizaci nebo tipy na 

organizace, které jim na akci scházely jmenovitě Zbrojovka Vsetín, a.s.; zastoupení obchodních řetězců a 

soukromých zednických firem. 

Vystavovatelé nejvíce uvítali účast místních organizací. Jmenovitě se jednalo o Střední průmyslovou školu 

strojnickou Vsetín (10x); Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou 

školu zdravotnickou Vsetín (8x); Střední školu informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod 

Radhoštěm (6x) a firmu ROBE Lighting, s. r. o. (6x). Všechny odpovědi jsou znázorněny v grafu č. 1. 

 

Graf 1, zdroj: vlastní zpracování 
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1. Jmenujte, prosím, tři firmy/školy, jejichž účast jste nejvíce 
uvítali:
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2. Burza práce a přehlídka středních škol je podle Vašeho názoru užitečná: 

U této otázky měli vystavovatelé možnost výběru ze čtyř definovaných odpovědí, přičemž bylo možné 

zaznačit více variant. Téměř všichni vystavovatelé se shodli, že akce je přínosná pro žáky, kteří si vybírají 

další studium (49x). Dále nadpoloviční většina shledává akci přínosnou pro navazování kontaktů pro 

budoucí spolupráci mezi vystavovateli (36x). Jako příležitost pro zprostředkování kontaktu pro osoby 

hledající pracovní uplatnění akci oceňuje 11 vystavovatelů. Nikdo z respondentů nepovažuje akci za 

neužitečnou, viz graf č. 2. 

 

Graf č.2, zdroj. vlastní zpracování 

3. Co se Vám na akci líbilo nebo Vás nejvíce zaujalo? 

Z pozice organizátora akce je mi velkým potěšením zjištění, že nejvíce vystavovatele pochválili organizační 

zajištění (20x), přičemž někteří ještě zmiňovali „milý přístup pořadatelů“ (4x). Dále nejčastěji vystavovatelé 

kladně hodnotili také pestrou nabídku středních škol a firem (10x); doprovodný program akce (9x) 

a moderování (6x). Všechny odpovědi jsou prezentovány v grafu č. 3. 

 

Graf č. 3, zdroj: vlastní zpracování 
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3. Co se Vám na akci nejvíce líbilo nebo Vás nejvíce zaujalo?
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4. Proč jste se rozhodli na akci spolupracovat? 

Vystavovatelé jako nejčastější důvod zájmu o účast na akci uvedli rozšíření povědomí veřejnosti 

a prezentaci své organizace (38x), dále pak nejčastěji uváděli přímo nábor potencionálních studentů či 

zaměstnanců – včetně uplatnění studentů po střední škole (19x). Všechny odpovědi jsou zaznamenány 

v grafu č.4. 

 

Graf č. 4, zdroj: vlastní zpracování 

 

5. Máte zájem zúčastnit se akce i příští rok? 

Nikdo z vystavovatelů neuvedl, že by neměl zájem se do akce v příštím roce zapojit. Pouze jeden respondent 

zaznačil variantu možná, ostatní (50x) by si svou účast v příštím roce rádi zopakovali, viz graf č. 5. 

 

Graf č. 5, zdroj: vlastní zpracování 
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6. Jak byste navrhoval(a) akci pro příště vylepšit? 

Jednalo se o nejméně nevyplněnou otázku v rámci zpětné vazby. Většina vystavovatelů uvedla, že necítí 

potřebu akci vylepšovat a byli plně spokojeni (20x).  

Mezi nejčastější podněty ke zlepšení pak patřila regulace zvuku (3x) související patrně také s návrhem 

omezení rozhovorů (4x). Tento návrh zaznamenali vystavovatelé umístění v bezprostřední blízkosti 

reproduktorů. Po celou dobu akce byl přítomen zvukař, který hlasitost reguloval, nebylo však bohužel možné 

další ztišení.  

Dále by vystavovatelé ocenili bohatší formu občerstvení. V této oblasti jsme vázáni na financování akce, 

které je čerpáno v plné výši tj. 50 Kč na osobu na den, na což byli vystavovatelé v Organizačních pokynech 

upozorněni (byl přiložen také odkaz na restaurační zařízení v okolí, viz Organizační pokyny pro vystavovatele 

2022, s. 2). Na druhou stranu to shledáváme užitečným tipem pro zdokonalení organizačních podkladů 

předávaných na místě konání akce. 

Všechny odpovědi jsou zaznamenány v grafu č. 6. 

 

Graf 6, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Závěr 

Vzhledem k výše uvedenému, se domnívám, že akci lze vyhodnotit jako úspěšnou a přínosnou 

pro návštěvníky i vystavovatele.  

Děkuji všem zúčastněným za dobrou spolupráci a těším se na příští setkání. 
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