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VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ 

Vzdělávací akce Pohybové činnosti a hry v MŠ 

 

Název akce:   Pohybové činnosti a hry v MŠ: (I) Nové možnosti využití 

cvičebních náčiní a nářadí, cvičení s netradičním 

náčiním, správné pohybové návyky a dýchání. (II) Využití 

psychomotorických her při rozvoji dítěte. 

 

Datum a místo konání akce:  14. listopadu 2017, Základní a mateřská škola Bolatice 

příspěvková organizace 

 

Lektorka:     Věra Návratová, vedoucí učitelka MŠ Bolatice 

 

Poznámky: 

a) Evaluační dotazník anonymně vyplnilo 15 účastníků. 

b) U otázek 1-8 bylo k dispozici celkem 5 možností, v následující tabulce se objevují pouze ty 

položky, jež byly označeny stran respondentek, třetí sloupec (x) naznačuje, že další možnosti 

nebyly zvoleny. 

VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH DOTAZNÍKŮ 

1) Prezentované informace byly přehledné a smysluplné: 

 
Rozhodně ano: 100% x x 

2) Během vzdělávací akce bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z praxe: 

Rozhodně ano: 93,33% Spíše ano: 6,66% x 

3) Poznatky a informace získané vzdělávací akci jsou pro mne využitelné v praxi: 

Rozhodně ano: 93,33% Spíše ano: 6,66% x 

4) Lektorka zapojovala účastníky do diskuze či řešení problémů: 

 
Rozhodně ano: 86,66% Spíše ano: 6,66% 

Nemohu posoudit: 6,66% 

Pozn.: Respondentka odcházela 

dříve. 

5) Prezentační dovednosti lektorky (pozn. hodnotící stupnice jako ve škole): 

1: 100% x x 

6) Rozsah odborných znalostí lektorky v daném tématu: 

 1: 100% x x 

7) Organizace vzdělávací aktivity: 

 1: 100% x x 

8) Ohodnoťte, prosím celkovou kvalitu akce: 

1: 100% x  x 

9)Uveďte, prosím, dílčí téma(ta) workshopu, která pro Vás byla nejpřínosnější: 
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Závěr: 

Organizace a celková kvalita akce byla stran respondentů hodnocena velmi kladně.  Poznatky 

a informace získané na vzdělávací akci byly přínosné a v praxi využitelné. Přínos byl shledán 

především ve vybraných praktických příkladech a ukázkách práce s dětmi, kladně 

ohodnoceny byly i použité pomůcky a materiály. Někteří z respondentů se pozitivně vyjádřili 

i k celkové – příjemné – atmosféře.  

 

 

Praktická ukázka s dětmi. 

Práce s pěnovými deskami, dechová cvičení.  

Všechno 

Vše bylo super, děkujeme! 

Všechno, maximální spokojenost. 

Praktická ukázka s dětmi. 

Praktická ukázka. 

Dechová cvičení – praktická ukázka. 

Všechno, témata byla velmi zajímavá, nejvíce mne zaujala práce s pěnovými podložkami. 

Práce s běžně dostupnými věcmi, dechová cvičení. 

Praktická část – ukázka práce s dětmi 

10) Připomínky, otázky, návrhy na zlepšení: 

Vše bylo výborné, ráda bych přišla na další workshop. 

Maximální spokojenost! 

Velmi pěkná a zdařilá akce, příjemná atmosféra. 
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Číslo dotazníku: 1 2 3 4 5 6 7 8

Otázka č.1 rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.2 spíše ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.3 rozhodně ano spíše ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.4 rozhodně ano rozhodně ano nemohu posoudit rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano spíše ano

Otázka č.5 1 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.6 1 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.7 1 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.8 1 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.10

nic nic nic nic nic nic

všecho bylo 

výborné, ráda 

bych přišla na další 

workshop

nic

Číslo dotazníku: 9 10 11 12 13 14 15 16

Otázka č.1 rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.2 rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.3 rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.4 rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano rozhodně ano spíše ano rozhodně ano rozhodně ano

Otázka č.5 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.6 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.7 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.8 1 1 1 1 1 1 1

Otázka č.10

nic nic
maximální 

spokojenost!

velmi pěkná a 

zdařilá akce, 

příjemná 

atmosféra

nic nic nic

nic nic

praktická ukázka praktická ukázka
dechová cvičení - 

praktická ukázka

Otázka č.9

práce s běžně 

dostupnými 

věcmi, dechová 

cvičení

praktická část - 

ukázka práce s 

dětmi

nic

všechno témata 

byla velmi 

zajímavá, nejvíce 

mne zaujala práce 

s pěnovými 

podložkami

nic

Vyhodnocení evaluačního dotazníku

Název akce: Pohybové činnosti a hry v MŠ

Datum, místo konání, garant: 14. listopadu 2017, Základní a mateřská škola Bolatice, Hana Paverová

Otázka č.9
praktická ukázka 

s dětmi

práce s pěnovými 

deskami, 

dechová cvičení

všechno
vše bylo super, 

děkujeme

všechno, 

maximální 

spokojenost, 

 

Obrázek 1 Tabulka s vyhodnocením dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Hana Paverová 

 


