
Evaluační dotazník pro hodnocení vzdělávacího kurzu 

 

Autoři 

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje 

 

Popis 

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci „známkování“, otevřených i 

polouzavřených i otevřených otázek. 

 

Oblasti zaměření 

Dotazník mapuje spokojenost frekventantů s časovým harmonogramem vzdělávacího kurzu, 

který proběhl formou vícedenní výjezdové aktivity. Účastníci mají možnost vyjádřit se k 

pojetí kurzu, přínosnosti aktivit pro účastníka a jejich optimálnosti. Dále se věnuje také 

hodnocení lektora a spolufrekventantů kurzu, naplnění očekávání účastníků, ale také 

organizačnímu zajištění (ubytování, stravování). Nástroj také nabízí možnost zanechat 

lektorům jakýkoli vzkaz. 

 

Populace 

dospělí, frekventanti vzdělávacích kurzů 

 

Délka administrace 

max. 10 minut 

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení aritmetickým průměrem, sumarizace otevřených otázek. 

 

Výhody 

Časová nenáročnost, pokrytí většiny rozměrů kurzu. 

 

Omezení 

Nepostihuje hodnocení ze strany lektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento 

projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 



Evaluační nástroj 

 

1) Vyhovoval Vám časový harmonogram vzdělávacího víkendů (začátek, konec, přestávky) 

(zaškrtněte jednu z možností a doplněte své připomínky) 

Ano   

Ne    

Co vám nevyhovovalo:  

 

2) Jste spokojení s interakčně-edukačním programem kurzu? (zaškrtněte jednu z možností a 

doplněte své připomínky) 

Ano   

Ano i ne  

Ne    

Co vám nevyhovovalo:  

 

3) Jakou aktivitu z interakčně-edukačního programu hodnotítě za nejpřínosnější? (vypište 

několika slovy) 

 

4) Jakou aktivitu jste postrádali v programu kurzu? (vypište několika slovy) 

 

5) Jak hodnotíte lektory? (napište číslo: 1 = velmi dobré až 5 = nedostatečné) 

Jméno: ________________________ hodnocení:______  

Jméno: ________________________ hodnocení:______  

Jméno: ________________________ hodnocení:______  

 

6) Jak hodnotíte komunikaci, interakci a spolupráci se spoluúčastníky dvoudenního kurz?            

(napište číslo: 1 = velmi dobré až 5 = nedostatečné) 

Komunikaci: ________, interakci: __________ a spolupráci:___________ 

 

7) Splnil dvoudenní kurz vaše očekávání? (zaškrtněte jednu z možností a doplněte své 

připomínky) 

Ano   

Ano i ne  

Ne    

V čem ne: _____________________________________________________________________ 

 

8) Jak hodnotíte ubytovácí a stravovací služby, cenu ubytování? (napište číslo: 1 = velmi dobré 

až 5 = nedostatečné) 

Ubytování: _____________, stravování: ___________a cenu ubytování___________________ 

 

9) Co vám chybělo během pobytu – uvědte vše co Vás napadne? (vypište několika slovy) 

 

10) Chcete-li nechat nějaký vzkaz lektorům, kteří se podíleli na vzdělávacím víkendu, může zde: 

 


