
 
 

 
 

 
 

 

Příloha č. 1 

Evaluační dotazník 
Vážená paní, vážený pane, vzhledem k blížícímu se závěru projektu Kurikulum S se na Vás obracíme 
se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku k veřejné zakázce "Vzdělávání lektorů a konzultantů 
formou koučování". Zpětná vazba pomůže k celkovému vyhodnocení veřejné zakázky, ve kterém 
budou zveřejněna pouze souhrnná data. Vaše odpovědi nebudou nikde jmenovitě uvedeny ani 
citovány. Vyplnění dotazníku Vám zabere 5-10 minut. Děkujeme za Vaše odpovědi i Váš čas. 

Realizační tým zakázky Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování 
*Povinné pole 

Jméno a příjmení. *  

Zatrhněte, jestli pracujete v NÚV či spolupracujete s některým regionálním konzultačním centrem. *  

 NÚV 

 RKC hlavního města Prahy 

 RKC Středočeského kraje 

 RKC Jihočeského kraje 

 RKC Plzeňského kraje 

 RKC Karlovarského kraje 

 RKC Ústeckého kraje 

 RKC Libereckého kraje 

 RKC Královéhradeckého kraje 

 RKC Pardubického kraje 

 RKC kraje Vysočina 

 RKC Jihomoravského kraje 

 RKC Olomouckého kraje 

 RKC Zlínského kraje 

 RKC Moravskoslezského kraje 

1) Jak jste byl/a spokojen/a s metodou koučování v rámci Vašeho dalšího vzdělávání? *  

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 
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 velmi nespokojen/a 

2) Zaškrtněte jedno tvrzení, se kterým s nejvíce ztotožňujete. *  

 Metoda mě nadchla, rád bych se stal koučem. 

 Metoda je pro mě velmi přínosná, chci ji nadále využívat. 

 Metoda je pro mě přínosná, budu jí příležitostně využívat. 

 Metoda je pro mě přínosná, ale nechci jí dále využívat. 

 Jsem rád/a, že jsem metodu vyzkoušel/a, ale nechci ji dále využívat. 

 Metoda pro mě není přínosná, nebudu jí dále využívat. 

 Metoda mě vůbec neoslovila, nebudu jí dále používat. 

3) Zaškrtněte jedno tvrzení, se kterým s nejvíce ztotožňujete. *  

 Metoda je vhodná pro můj profesní rozvoj méně pro můj osobnostní rozvoj. 

 Metoda je vhodná pro můj osobnostní rozvoj méně pro můj profesní rozvoj. 

 Metoda je vhodná pro můj profesní rozvoj i pro můj osobnostní rozvoj. 

 Metoda není vhodná pro můj profesní rozvoj ani pro můj osobnostní rozvoj. 

4) Komu byste koučování doporučil/a na SOŠ a SOU? *  

 vedení školy 

 učitelům pro teoretickou výuku 

 učitelům pro praktické vyučování 

 učitelům pro jejich vlastní rozvoj 

 žákům, kteří mají zájem se dále vzdělávat a rozvíjet 

 nepedagogickým pracovníkům, co mají zájem se dále vzdělávat a rozvíjet 

 raději nikomu, je to velmi individuální 

5) Jak jste byl/a spokojen/a a organizací koučinku? *  

 velmi spokojen/a 

 spíše spokojen/a 

 spíše nespokojen/a 

 velmi nespokojen/a 
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6) Vaše případné návrhy a připomínky 

 
Více o projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v 
odborném vzdělávání naleznete na www.nuov.cz/kurikulum 

Projekt Kurikulum S je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
 


