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VYHODNOCENÍ  EVALUAČNÍCH  DOTAZNÍKŮ 
Název: Vzdělávací seminář v hotelu Kormorán a penzionu Sázavka ve Zlenicích 

 

Organizátor:  Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“   

Hodnotitel:     Poradenské centrum pro rodinu a děti „Úsměv“   

Lektor:  Bc. Michaela Vydrová, Eva Špejzlová, JUDr. Blanka Rejšková, Mgr. Štěpánka 

Brožová, Mgr. Jana Jirátová, Lenka Kneiflová, JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. 

Garant:  Bc. Michaela Vydrová 

Termín semináře:  11. – 14. června 2015 

Místo konání:   Hotel Kormorán a penzion Sázavka, Středočeský kraj  

 

Absolvovaný vzdělávací seminář pro pěstouny, kteří přijeli z Prahy východ, Prahy 5, Prahy 9, 

Kralup n/Vltavou, Brandýsa n/Labem, Nymburka, Kolína, Neratovic, Lovosic, Kutné Hory, 

Sedlčan, Příbrami, Děčína a Ústí nad Labem, 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, který vyplňovali účastníci vzdělávacího semináře 

(pro vyhodnocení bylo převedeno do stupnice 1-5). 

Výsledek těchto dotazníků byl analyzován, hlavní zjištění jsou prezentována v tomto 

vyhodnocení. Z celkového počtu přítomných dospělých osob 39 bylo odevzdáno 23 dotazníků 

tj. 59 %. Dále se akce spolu s pěstouny zúčastnilo 36 dětí ve věku 6 měsíců až 17 let. 

 

Hodnocení kurzu:  

Účastníci hodnotili tyto otázky: 

1. organizaci vzdělávacího semináře Poradenským centrem průměrnou známkou 1,04; 

2. splnění očekávání programu vzdělávání průměrnou známkou 1,35; 

3. práce lektorů průměrnou známkou 1,35; 

S těmito připomínkami:   „Skvělé, kromě nudných paragrafů z Rodinného práva.“  
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4. zajištění péče o děti během vzdělávání průměrnou známkou 1,04; 

S těmito připomínkami:   „Úžasné, snad ani není co zlepšovat.“ 

5. úroveň ubytování průměrnou známkou 1,91; 

6. úroveň stravování průměrnou známkou 2,96; 

7. dostatečnou odpověď na položené otázky průměrnou známkou 1,17; 

8. použitelnost získaných vědomostí v pěstounské péči průměrným slovním ohodnocením  

15x ano, 4x možná ano, 4x částečně,  0x spíše ne, 0x ne (1,52); 

9. získání nových vědomostí průměrným slovním ohodnocením                                                          

18x ano, 5x možná ano, 0x částečně, 0 spíše ne, 0 ne  (1,28); 

10. zařazení dalších možných témat:  

-šikana v MŠ a ZŠ; 

-poruchy osobnosti v období dospívání;    

-chování konfliktních dětí, kdy lze zrušit pěstounskou péči, diagnóza ADHD a škola (pozn. 

Poradenského centra: tyto otázky bylo možné individuálně řešit s přítomnou psycholožkou); 

-finanční gramotnost, daně; 

-příprava dětí na dospělost a přechod dítěte z pěstounské péče do života dospělého jedince; 

-spolupráce se školou a vyučujícími, školní potřeby;  

-problematika mentálně postižených dětí, výuka ve speciálních školách, jak zařídit dětský 

pokoj (pozn. Poradenského centra: tyto otázky bylo možné individuálně řešit s přítomnou 

psycholožkou, dětský pokoj s přítomným odborníkem na stavbu a interiéry tj. s předsedou 

našeho Poradenského centra); 

-právní otázky – dědické řízení, závěť (pozn. Poradenského centra: tyto otázky bylo možné 

individuálně řešit s přítomnými soudkyněmi); 

-novinky a aktuální změny v zákonech (pozn. Poradenského centra: „Průběžně se snažíme 

osoby pečující/pěstouny s případnými novinkami seznamovat v rámci jednotlivých školení“);   

„V případě potřeby jednotlivých pěstounů získat odpověď na konkrétní otázku z výše 

uvedených tematických okruhů, je kolektiv pracovníků Poradenského centra vždy na 

vzdělávacím semináři připraven tyto zodpovědět nebo odkázat na příslušné odborníky.“ 

 

11. návrhy na zlepšení: 

-zlepšit ukázněnost a dochvilnost některých účastníků; 

-méně paragrafů a více praxe (Rodinné právo);  

-společné kluby pro moderované rozhovory s ostatními pěstouny a předávání zkušeností 

(pozn. Poradenského centra: „K tomu mají sloužit večerní aktivity a společné setkávání všech 

účastníků. Můžeme připravit moderované kluby.);  

-stravování a velikost přednáškové místnosti; 

-finanční spoluúčast, aby si toho účastníci více vážili a věnovali semináři větší pozornost. 
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Hodnocení celkové užitečnosti a přínosu:  

Průměrná známka z celkového hodnocení vzdělávacího semináře je 1,33. 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 1,04. 

Výsledek je sestaven z hodnocení dvou otázek (1., 4.). Průměrná známka z úrovně 

poskytnutých služeb za ubytování a stravování je 2,44. Výsledek je sestaven z hodnocení 

dvou otázek (5., 6.). Z celkových výsledků lze hodnotit vzdělávací seminář souhrnnou 

známkou 1,60 jako velmi užitečný a přínosný pro zúčastněné osoby pečující (pěstouny) a 

jejich děti po odborné stránce, avšak s nižším hodnocením ubytovacích a stravovacích služeb. 

(Poznámka Poradenského centra: „Hrazené ze státního příspěvku bylo ubytování hotelového 

typu a stravování formou plné penze vč. svačin a pitného režimu pro děti. V případě zájmu o 

rozšířenější stravování, bylo by nutné na vlastní náklady tuto stravu připlatit“). 

 

Zpracoval: Ing. Pavel Vydra – předseda z.s. a projektový manažer  


