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Výsledky dotazníkových průzkumů
Vyhodnocení odezvy graficky

14,5%



Výsledky dotazníkových průzkumů
Tabulkové vyhodnocení odezvy

14,5%

Oblast
Počet 

oslovených 
členů

Počet osob
bez reakce

Bez reakce [%]
Počet 

zaznamenaných 
odpovědí

Odezva [%]

H. Králové 1 900 1 490 78,42% 410 21,58%
K. Vary 812 688 84,73% 124 15,27%
Liberec 1 091 925 84,78% 166 15,22%
Olomouc 1 490 1 295 86,91% 195 13,09%
Ostrava 2 715 2 303 84,83% 412 15,17%
Pardubice 1 060 835 78,77% 225 21,23%
Plzeň 1 515 1 358 89,64% 157 10,36%
Praha 9 100 7 945 87,31% 1 155 12,69%

Celkem 19 683 16 839 85,55% 2 844 14,45%
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Sledujete dění v ČKAIT?

● Nesleduji vůbec
● Sleduji víceméně náhodně
● Sleduji pravidelně

4,5%
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Využil(a) jste za poslední
3 roky nějakou nabídku 

služeb ČKAIT?

Např. účast na exkurzi, školení v rámci 
CŽV (celoživotní vzdělávání), webinář, 

účast na valné hromadě, právní poradnu, 
...

● Ano, využil(a) jsem
● Ne, nevyužil(a) jsem
● Nevyužil(a) jsem a ani nemám zájem
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Koupil(a) jste si v posledních 
3 letech publikaci vydanou 

ČKAIT 
mimo tzv. "Přípravy ke 

zkouškám"

Kromě publikace vydávané “Příprava ke 
zkouškám” (plný název: Rozsah 

požadavků pro ověření znalostí obecně 
závazných předpisů podle zákona č. 

360/1992 Sb.). 
Nabídku publikací najdete na webu 

www.ic-ckait.cz.

● Ano - 3 a více publikací
● Ano - 2 publikace
● Ano - 1 publikaci
● Ne, nemám o ně zájem
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Profesis na webu ČKAIT

Profesis byl dříve vydáván na DVD, nyní je 
přístupný pod vaším heslem online na 

webu www.profesis.cz. Používáte tento 
zdroj informací?

● Pravidelně navštěvuji a používám
● Využívám Profesis jen zřídka
● Znám Profesis, ale nevyužívám
● Co je Profesis?
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Využil(a) jste někdy služeb 
právní poradny ČKAIT?

Informace na
www.ckait.cz/content/

pravni-poradna-ckait

● Ano
● Ne
● Nevím, že poradna existuje
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Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Pojištění autorizovaných osob

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5
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Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Nabídka odborných publikací

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5
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Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Časopis Stavebnictví

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5
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Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Časopis Z+i
(Zprávy a informace ČKAIT)

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5



13

Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Školení pořádaná ČKAIT
v rámci CŽV

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5



14

Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Právní poradna

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5
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Jak jste spokojen(a) se 
službami ČKAIT?

Profesis

Známkujte jako ve škole,
pokud nevíte, vynechejte odpověď.

známkování:

1  2  3  4  5
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Využil(a) jste centrálu ČKAIT 
v Praze na Sokolské 15?

Např. zasedací místnost
pro své obchodní jednání

● Ano, několikrát
● Ano, ale zcela výjimečně
● Nikdy

● Nemám zájem
● Možná využiji v budoucnu
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Chtěl(a) byste osobně více 
spolupracovat s ČKAIT?

Například v oborových aktivech, 
připomínkování legislativy, ČSN,

v oblastním výboru, ...

● Ano, chtěl bych se osobně
více zapojit do dění v ČKAIT

● Ano, ale jsem pracovně 
vytížen(a)

● Ano, ale nemám dostatek zkušeností
● Nemám zájem o spolupráci
● Nevidím důvod spolupracovat
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Co můžete ČKAIT
nabídnout vy?

...

● Náměty na CŽV (školení) a odborné exkurze
● Práci ve výboru oblasti, případně dalších orgánech komory
● Spolupráci při přípravě zákonů a vyhlášek

(aktivní připomínkování)

Počet osob, které nabízí spolupráci:

551 … Náměty na CŽV a exkurze       
319 … Práci ve výboru oblasti a orgánech komory
368 … Spolupráci při přípravě zákonů a vyhlášek

Dotazovaní mohli zvolit více možností najednou. Celkem na tento 
nepovinný dotaz odpovědělo 1 033 kolegů.
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Jak vnímáte ČKAIT?

...

● Pozitivně
● Neutrálně
● Negativně, pouze jako

povinnost ze zákona
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Měla by ČKAIT
využívat sociální sítě?

Např. pro komunikaci s médii (Twitter), 
informační zdroj pro členy komory 

(Facebook, Instagram, Twitter),
odborně zaměřené diskusní skupiny 

(Facebook) apod.

● Ano
● Ne
● Nevím
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Máte pro nás námět
na další školení (CŽV)?

Vepište prosím do formuláře
vaše náměty.

Chcete nám cokoliv vzkázat?

Chtěl byste něco doplnit?
Máte možnost.

Náměty na školení i všechny vzkazy jsou vzhledem
k velkému počtu zpracovány v samostatném 
dokumentu každé oblasti.

Doporučujeme prostudovat a některými náměty a 
připomínkami se dále zabývat. Na následující straně 
jsou vybrána některá často se opakující témata.

Počet vzkazů: více než 550
Počet námětů na školení: více než 350
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Chcete nám cokoliv vzkázat?

Chtěl byste něco doplnit?
Máte možnost.

Stručný seznam nejčastěji se objevujících 
vzkazů či námětů

1. Zpřístupnit normy.
2. Specializace nemusí mít zájem o časopis Stavebnictví a chtějí 

místo něj jiný časopis odpovídající jejich odbornosti.
3. Uspořádat akce, kde se bude poukazovat na chyby AO a 

nesprávná řešení - poučení se z chyb.
4. Více se volá i po "přísnější komoře" a odebírání razítek.
5. Občas připomínat Profesis (a co je nového) a jak se do systému 

přihlásit. Nestačí napsat, že heslo jste před léty obdrželi na 
e-mail (je možnost obnovit heslo online).

6. Organizovat diskuzní fóra (workshopy) k různým tématům a 
nechat tam hovořit jak odborníky tak AO mezi sebou.

7. ČKAIT se musí více vlomit do přípravy zákonů.
8. Snažit se o společné semináře (fóra) mezi projektanty, 

stavebními úřady a dotčenými orgány státní správy.


