
 

 

 

Príloha č. 1, str.1 

HODNOTIACI DOTAZÍK 

Názov kurzu: 

Miesto a dátum školenia: 

 

Vážení účastníci,  

     na záver kurzu Vás požiadam o vyplnenie tohto krátkeho dotazníku, Váš názor je veľmi 

dôležitý, pomôže v príprave ďalšieho školenia a bude nástrojom pre ďalšie zdokonaľovanie 

vzdelávacieho programu. Pre svoje hodnotenie prosím použite škálu od rozhodne súhlasím 

do rozhodne nesúhlasím a zakrúžkujte príslušné hodnotenie, prípadne odpoveď v tabuľkách 

označte krížikom.  Dotazník je anonymný. 

 

1.Splnil tréning Vaše predstavy a očakávania? 

 Rozhodne 

súhlasím 

Čiastočne 

súhlasím 

Čiastočne 

nesúhlasím 

Rozhodne 

nesúhlasím 

IT technológie     

Predajné zručnosti     

Spätná väzba     

Komunikačné a motivačné 

zručnosti 

    

 

2.Využijete nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri Vašej doterajšej práci? 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 
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3. Prispela forma školenia k rýchlosti učenia? (spôsob výkladu, použité metódy školenia, 

praktické precvičovanie, opakovanie, samostatné a skupinové práce) Čo konkrétne? 

 Rozhodne 

súhlasím 

Čiastočne 

súhlasím 

Čiastočne 

nesúhlasím 

Rozhodne 

nesúhlasím 

Spôsob výkladu     

Použité metódy     

Praktické 

precvičovanie 

    

Opakovanie     

Samostatné 

a skup. Práce 

    

 

 

4.Boli ste spokojní s prístupom lektorov? (odbornosť, vystupovanie, komunikácia) 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 

 

5.Boli ste spokojní o organizačným zaistením vzdelávacieho programu? 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 
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6.Boli podklady, materiály vyhovujúce? 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 

 

7.Ako hodnotíte priestory, kde sa vzdelávacia akcia uskutočňovala? Boli vyhovujúce? 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 

 

8.Bola dĺžka kurzu primeraná prednášajúcim témam? 

a, rozhodne súhlasím 

b, čiastočne súhlasím 

c, čiastočne nesúhlasím 

d, rozhodne nesúhlasím 

 

9.Priestor pre Váš komentár. Čo Vám v kurzu chýbalo? Čo by ste odporúčali? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Rozhovor s účastníkmi vzdelávacieho programu 

1. Aké prínosy ste získal/a zo vzdelávacieho programu?  

2. Ktoré zručnosti, vedomosti získané prostredníctvom vzdelávacieho programu 

využijete pri práci na vašej terajšej pracovnej pozícii? 

3. Čo robíte pri svojej práci inak ako pred vzdelávacím programom? 

4. Prispel program k Vášmu osobnému rozvoji? Ako?  

5. Ktorý blok vzdelávacieho programu bol najprínosnejší? 

6. Ktorý blok vzdelávacieho programu bol menej prínosný a prečo? Čo im prípadne 

chýbalo?  
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Rozhovor s manažérmi  

1. Ako vnímate dopady vzdelávacieho programu na správanie zamestnancov? 

2. Vnímate zmenu v motivácii zamestnancov k plneniu úloh? 

3. Vnímate pozitívne zmeny správania zamestnancov pri rozhovore s klientom? 

4. Vykonáva zamestnanec svoju prácu inak ako pred vzdelávacím programom? 

5. Aký prínos má absolvovanie vzdelávacieho programu vášho zamestnanca pre Vás ako 

nadriadeného? 

6. Aký efekt má vzdelávací program pre spoločnosť? 

 

 

 


