
Evaluační dotazník pro hodnocení vzdělávacího kurzu – dotazník pro hodnocení dnešního 
semináře 
 
Autoři 
Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
 
Popis 
Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím 3 až 5položkových 
hodnotících škál, dichotomických otázek i otevřených otázek. 
 
Oblasti zaměření 
Dotazník obsahuje celkem 14 položek, které se zaměřují na organizační zajištění, časový 
harmonogram kurzu, dále na osobu lektora (komunikační dovednosti a připravenost, 
flexibilitu), využití pracovních materiálů při kurzu a samotná témata vzdělávacího kurzu. 
Účastníci mají dále možnost vyjádřit se k tomu, co na kurzu postrádali a celkově zhodnotit 
kurz a jeho praktické využití při vlastní práci. 
 
 
Populace 
dospělí, frekventanti vzdělávacích kurzů 
 
Délka a způsob administrace 
max. 15 minut 
 
Vyhodnocení 
Vyhodnocení průměrem odpovědí, otevřené otázky – vyhodnocení výčtem, případně jejich 
kategorizací. 
 
Výhody 
Stručnost nástroje, u většiny otázek je možné doplnění vlastního komentáře, snadné 
vyhodnocení. 
 

 

 

 



Evaluační nástroj 

 

Dotazník pro hodnocení dnešního semináře  
 

Vyplněný dotazníky odevzdejte při odchodu ze semináře. 

Informace, které nám poskytnete, využijeme při organizaci dalších seminářů. 

 

1) Jak hodnotíte UČEBNU dnešního vzdělávacího semináře? 

Velmi příjemný prostor       Velmi nepříjemný prostor 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Jak hodnotíte OBČERSTVENÍ dnešního vzdělávacího semináře? 

Velmi dostačující       Velmi nedostačující 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Jak hodnotíte ČASOVÝ HARMONOGRAM (přestávky, délku jednotlivých bloků atd.) 

dnešního vzdělávacího semináře? 

Velmi vyhovující       Velmi nevyhovující 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Jak hodnotíte KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO dnešního vzdělávacího 

semináře? 

Velmi vyhovující       Velmi nevyhovující 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Jak hodnotíte ODBORNOU PŘIPRAVENOST PŘEDNÁŠEJÍCÍHO dnešního vzdělávacího 

semináře? 

Velmi dobře připravený       Velmi špatně  

připravený 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

………………………………………………………………………………………… 

 

6) Jak hodnotíte SCHOPNOSTI PŘEDNÁŠEJÍCÍHO REAGOVAT NA OTÁZKY ÚČASTNÍKŮ dnešního 

vzdělávacího semináře? 

Velmi dobře reaguje       Velmi špatně reaguje 

Pokud jste nebyli spokojeni, uveďte, prosím, s čím konkrétně?  

………………………………………………………………………………………… 

 

7) Dostali  jste během semináře nějaké písemné a textové podklady k probíranému tématu? 

Ano   Ne        

 

 



8) Pokud NE, měli by jste o ně zájem? 

Ano   Ne        

 

9) Jak hodnotíte témata semináře? 

 

Nácvik krizových situací 

Dostatečně vysvětleno     Nedostatečně vysvětleno            Neproběhlo   

 

Příprava na krizové scénáře 

Dostatečně vysvětleno     Nedostatečně vysvětleno              Neproběhlo  

 

Jednání s rodiči (různé formy), jednání a spolupráce s policií 

Dostatečně vysvětleno     Nedostatečně vysvětleno              Neproběhlo  

 

Komunikace s kolegy ve sborovně, komunikace s vedením školy 

Dostatečně vysvětleno     Nedostatečně vysvětleno              Neproběhlo  

 

Komunikace s médii 

Dostatečně vysvětleno     Nedostatečně vysvětleno              Neproběhlo  

 

10) Postrádal/a jste nějaké informace, podklady nebo aktivity v průběhu semináře 

zaměřeného na téma obtížných rozhovorů – aneb vedení rozhovorů, kterých se bojíme? 

………………………………………………..………………………………………… 

11) Splnil odborně seminář Vaše očekávání (školní známkování)? 

 

Výborný      Nedostatečný 

 

12) Jakou celkovou známkou by jste ohodnotil/a dnešní seminář? 

Výborná       Nedostatečná 

 

13) Využíváte získané poznatky, informace a techniky ve vašem zaměstnání?          

Hodně          Vůbec 

 

Komentář – jak , kdy a při jakých příležitostech? 

………………………………………………………………………………… 

 

14) Napište Vaše připomínky, náměty a potřeby          

……..……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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. 


