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VYHODNOCENÍ  EVALUAČNÍCH  DOTAZNÍKŮ 
Název: Vzdělávací seminář v rekreačním středisku „AERO“ v Holanech 

 

Organizátor:  Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“   

Hodnotitel:     Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“   

Lektor:           Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková, Ing. Robert Vacek,  

                       Mgr. Tamara Wölfelová, JUDr. Martin Vích, Mgr. Robert Lašák. 

Garant:           Bc. Michaela Vydrová, Mgr. Zuzana Švadlenková   

Termín semináře: 25. - 28. září 2014 

Místo konání:  Holany, Liberecký kraj  

 

Absolvovaný vzdělávací seminář pro pěstouny, kteří přijeli z Prahy západ, Prahy východ, 
Neratovic, Nymburka, Sedlčan, Brandýsa n/Labem a Kutné Hory, byl hodnocen na jeho konci 
pomocí evaluačních dotazníků.  

Evaluační dotazníky obsahovaly dotazy s možností vyznačení číselných odpovědí (stupnice 1- 
5, známkování jako ve škole) s možností doplnění slovního komentáře a dále zaškrtnutí 
hodnocení slovem nebo slovním spojením, které vyplňovali účastníci vzdělávacího semináře 
(pro vyhodnocení bylo převedeno do stupnice 1-5). 

Výsledek těchto dotazníků byl analyzován a hlavní zjištění jsou prezentována v tomto 
vyhodnocení. Z celkového počtu přítomných dospělých osob 32 bylo odevzdáno 31 dotazníků 
tj. 96,88 %. Dále se akce spolu s pěstouny zúčastnilo 38 dětí ve věku 5 až 15 let. 

 

Hodnocení kurzu:  

Účastníci hodnotili tyto otázky: 

1. organizaci vzdělávacího semináře Poradenským centrem průměrnou známkou  1,29; 
2. splnění očekávání programu vzdělávání průměrnou známkou 1,22; 
3. práce lektorů průměrnou známkou 1,16; 
4. zajištění péče o děti během vzdělávání průměrnou známkou 1,06;                                                             
 S těmito připomínkami: 1x dlouhý večerní program, dříve večerka pro malé děti při diskotéce 
(poznámka „Úsměvu“- děti již byly v péči svých pěstounů a čas si řídili sami),  1x program 
super pro děti, 1x některé děti mluvili sprostě a nebyly okřiknuty.  
 



 

 
IČ: 01286757                Bankovní spojení: č.ú.: 7428732001/5500       tel.: 727 935 241 
DIČ: CZ01286757         Raiffeisen banka                                                            727 935 242 
                                                                                                                  www.usmev‐ricany.cz 

PORADENSKÉ CENTRUM PRO RODINU A DĚTI „ÚSMĚV“ 
NA KAVČÍ SKÁLE 1695/18, 251 01 ŘÍČANY,  

KORESPONDENČNÍ ADRESA A KANCELÁŘ – MASARYKOVO NÁM. 66, 251 01 ŘÍČANY 

 

5. úroveň ubytování průměrnou známkou 1,48;                                                                
S těmito připomínkami: 1x uvítali bychom sprchu na pokoji.  

6. úroveň stravování průměrnou známkou 1,16; 

7. dostatečná odpověď na položené otázky průměrnou známkou 1,20 (1x nehodnoceno);  
S těmito připomínkami: 1x více prostoru pro osobní konzultace. 

8. použitelnost získaných vědomostí v pěstounské péči průměrným slovním ohodnocením 24x 
ano, 1x možná ano, 0x částečně, 5 spíše ne, 1x ne (1,65); 

9. získání nových vědomostí průměrným slovním ohodnocením 24x ano, 3x možná ano, 3x 
částečně, 0x spíše ne, 0x ne, 1x nehodnoceno (1,30); 

10. zařazení dalších možných témat:  
-jak se bránit šikaně ze strany učitelů a ředitelů s předsudky;  
-školení o drogách i pro děti v pubertě (poznámka“ Úsměvu“ - s věkovou skupinou toto 
probíhá v rámci animačního programu);   
-zařazení dětí do společnosti po 20.roce života;    
-jak trávit volný čas dítěte.    
   
11. návrhy na zlepšení: 
-dodržování večerního klidu (poznámka „Úsměvu“ - ano máte pravdu, ale v tento čas již je 
vše na ohleduplnosti účastníků vzdělávacího semináře); 

-jak nejlépe u dítěte stimulovat smysl pro odpovědnost a pořádek. 
Ohlasy: 
-„Není co vytknout, celý kolektiv „Úsměvu“ je super. Děti jsou velmi spokojené a rádi jezdí 
na pobyty. Dospělým vždy poradí nebo pomůžou.“ 
-„Domnívám se, že vzdělávací seminář poskytl vše co bylo možné. Velice skvělá úroveň.“ 
-„Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se na semináři podíleli, zejména pak p. Greinerovi 
za skvělou relaxační terapii. 
 
Hodnocení celkové užitečnosti a přínosu:  

Průměrná známka z celkového hodnocení vzdělávacího semináře je 1,31. Výsledek je 
sestaven z hodnocení pěti otázek (2., 3., 7., 8., 9.) z toho na dvě otázky bylo odpovězeno 
formou zaškrtnutí vhodného slova/slovního spojení. 

Průměrná známka z úrovně poskytnutých služeb Poradenským centrem „Úsměv“ je 1,18. 
Výsledek je sestaven z hodnocení dvou otázek (1., 4.). Průměrná známka z úrovně 
poskytnutých služeb za ubytování a stravování je 1,32. Výsledek je sestaven z hodnocení 
dvou otázek (5., 6.). Z celkových výsledků lze hodnotit vzdělávací seminář souhrnnou 
známkou 1,27 jako užitečný a přínosný pro zúčastněné osoby pečující (pěstouny) a jejich děti.  

 

Zpracoval: Ing. Pavel Vydra – místopředseda a projektový manažer  


