
DOTAZNÍK PRO ÚČASTNÍKY VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 

 

1. Bylo pro vás dnešní školení srozumitelné? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

2. Povzbudilo vás dnešní školení k zahájení dobrovolnické činnosti? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

3. Seznámilo vás dnešní školení s posláním, hodnotami a cíli dobrovolnického 

programu v tomto zařízení? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

4. Ujasnil/a jste si díky dnešnímu školení, zda vaše předchozí očekávání byla v souladu 

s posláním, hodnotami a cíli dobrovolnického programu v tomto zařízení? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

5. Seznámilo vás dnešní školení i se stinnými stránkami dobrovolnické činnosti v tomto 

zařízení? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

6. Domníváte se, že vás dnešní školení vybavilo všemi podstatnými vědomostmi, 

dovednostmi a postoji, které jsou potřebné pro dobrovolnickou činnost? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

7. Pokud jste na poslední otázku zvolil/a odpověď NE, uveďte, co vám při dnešním 

školení chybělo: 

 

 

 

 

 



V následujících otázkách zhodnoťte, jaký přínos pro vás měly jednotlivé aktivity z obsahu 

dnešního školení: 

 

8. aktivita 1 ……. 

 rozhodně přínosná (3) 

 spíše přínosná (2) 

 spíše nepřínosná (1) 

 rozhodně nepřínosná (0) 

 

9. aktivita 2 …….. 

 rozhodně přínosná (3) 

 spíše přínosná (2) 

 spíše nepřínosná (1) 

 rozhodně nepřínosná (0) 

 

10. aktivita 3 ……. 

 rozhodně přínosná (3) 

 spíše přínosná (2) 

 spíše nepřínosná (1) 

 rozhodně nepřínosná (0) 

 

… 

 

11. aktivita …….. 

 rozhodně přínosná (3) 

 spíše přínosná (2) 

 spíše nepřínosná (1) 

 rozhodně nepřínosná (0) 

 

12. Pokud jste na některou otázku z předchozího bloku zvolil/a odpověď NE, 

zdůvodněte: 

 

 

 

13. Pomohlo vám dnešní školení zmírnit obavy a nejistotu ze zapojení do dobrovolnické 

činnosti, kterých jste si byl/a vědom/a? 

 rozhodně ano (3) 

 spíše ano (2) 

 spíše ne (1) 

 rozhodně ne (0) 

 

14. Vzbudilo ve vás dnešní školení obavy a nejistotu ze zapojení do dobrovolnické 

činnosti, kterých jste si před ním nebyl/a vědom/a? 

 ano, ale nové poznatky a povzbuzení do činnosti nad obavami převažují (3) 

 ano, mají stejnou váhu jako nové poznatky a povzbuzení do činnosti (2) 

 ano, obavy nyní převažují nad novými poznatky a povzbuzením do činnosti (1) 

 ne (0) 

 

15. Vaše doporučení, vzkaz organizátorům školení: 


