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Příloha 1: Dotazník pro účastníky vzdělávání
Dobrý den,
Jmenuji se Soňa Kalousková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského
studia oboru Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlova v Praze.
Zpracovávám diplomovou práci na téma Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita
a rozvoj a velmi ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku. Ten bude
podkladem pro zpracování praktické části mé diplomové práce, která je zaměřena na
kvalitu studia na univerzitách třetího věku.
Všechny poskytnuté údaje budou sloužit pouze ke studijním účelům.
Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku.
Bc. Soňa Kalousková, DiS., studentka
Prosím, uvádějte pouze jednu odpověď, kterou zakroužkujte nebo ji dopište:
1. Jak jste se o možnostech studia na univerzitě třetího věku dozvěděl/a?
a) ze školy
b) ze sdělovacích prostředků (např. novin, televize, rádia)
c) od známých, příbuzných
d) z internetu
e) jiné, uveďte………………………………………………………………...…
2. Uveďte hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro studium na U3V?
a) vyplnění volného času
b) touha po nových znalostech
c) získání nových společenských kontaktů
d) vynahrazení nemožnosti studovat v minulosti
e) snaha být začleněn do společnosti
f) jiná možnost………………………………………………………………….
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3. Jaký kurz studujete?
……………………………………………………………………………………...
4. Jak jste spokojen/a s tématy přednášek?
a) témata jsou zajímavá a kvalitní
b) témata jsou průměrná
c) témata jsou nezajímavá
d) zajímavá, ale příliš odborná
5. Jaký způsob výuky Vám vyhovuje?
a) přednáška
b) přednáška s následnou diskusí
c) aktivní praktická činnost
d) kombinace přednášek s praktickými cvičeními
e) exkurze
f) debata s odborníkem
g) vlastní tvorba
h) jiný, uveďte ……………………………………………………..…………
6. Jste spokojen/a s přístupem lektorů ve výuce?
a) ano, uveďte proč……………………………….……………………….…....
b) spíše ano, uveďte proč……………………………….……………………….
c) spíše ne, uveďte proč …………………………………………………...……
d) ne, uveďte proč ……………………………………………………….……...
7. Máte dostatek prostoru na Vaše dotazy?
a) ano
b) spíše ano
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c) spíše ne
d) ne
8. Jsou pro Vás lektoři motivačním prvkem k účasti v kurzu?
a) ano
b) ne
9. Jak hodnotíte náročnost studia?
a) velmi náročné
b) spíše náročné
c) spíše nenáročné
d) nenáročné
10. Naplňuje studium kurzu Vaše celkové očekávání?
a) ano, velmi
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
11. Jsou poskytované znalosti aktuální?
a) ano, velmi
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne, jsou zastaralé
12. Poskytuje Vám univerzita materiály ke studiu?
a) ano, všechny potřebné
b) ano, částečně
c) ne
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13. Líbí se Vám prostředí, ve kterém probíhá výuka?
a) ano, velmi
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
14. Jak studium hodnotíte?
a) velmi pozitivně
b) spíše pozitivně
c) spíše záporně
d) velmi záporně
15. Vnímáte Vaše studium jako kvalitní naplnění času?
a) ano, velmi
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
16. Navštěvoval/a jste již nějaký jiný kurz na univerzitě dříve?
a) ano, jaký obor ………………………………………...…………………….
b) ne
17. Navštěvoval/a byste rád/a i příští cyklus vzdělávání na univerzitě?
a) ano, jaký obor………………….…………………………………………….
b) spíše ano, jaký obor.....………………………………………………………
c) spíše ne, uveďte proč………………………………………..……………….
d) určitě ne, uveďte proč………………………….…………………………….
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18. Doporučil/a byste studium na univerzitě známému?
a) ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) ne
19. Jste
a) muž
b) žena
20. Váš věk: …….
21. Jste nyní v důchodu?
a) ano
b) ne
22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a) základní
b) vyučen/a bez maturity
c) vyučen/a s maturitou
d) střední škola
e) vyšší odborná škola
f) vysoká škola
23. Jakou profesi jste vykonával/a před nástupem na univerzitu nebo stále
vykonáváte?
…………………………………………………………………………………..
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Příloha 2: Dotazník pro garanty kurzů
Dobrý den,
Jmenuji se Soňa Kalousková a jsem studentkou 2. ročníku navazujícího magisterského
studia oboru Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlova v Praze.
Zpracovávám diplomovou práci na téma Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita
a rozvoj a velmi ráda bych Vás požádala o vyplnění anonymního dotazníku. Ten bude
podkladem pro zpracování praktické části mé diplomové práce, která je zaměřena na
kvalitu studia na univerzitách třetího věku.
Všechny poskytnuté údaje budou sloužit pouze ke studijním účelům.
Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku.
Bc. Soňa Kalousková, Dis., studentka
Prosím, uvádějte pouze jednu odpověď, kterou zakroužkujte nebo ji dopište:
1. Kolik studentů navštěvuje Váš kurz v akademickém roce 2017/2018? ……..
2. Navyšují se počty studentů ve srovnání s minulými lety?
a) ano
b) počet zůstává zhruba stejný
c) počet se snižuje
3. Předpokládáte opakování kurzu i v příštím akademickém roce?
a) ano, z důvodu ………………………………………………………………
b) ne, z důvodu ………………………………………………………………..
4. Jaké jsou vstupní požadavky na vzdělání uchazeče ve Vašem kurzu?
a. základní
b. vyučení bez maturity
c. vyučení s maturitou
d. střední škola s maturitou
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e. vyšší odborné vzdělání
f. vysokoškolské vzdělání
5. Myslíte si, že může ovlivnit nejvyšší získané vzdělání účastníků kvalitu kurzů?
a) ano, uveďte proč……………………………………………………………
b) ne, uveďte proč……………………………………………………………..
6. Jaké jsou vstupní požadavky na věk uchazeče ve Vašem kurzu?
a) od 55 let
b) od 60 let
c) od 65 let
d) musí být v důchodu
e) není omezeno
7. Projevuje se věk účastníků kurzu na jeho průběhu?
a) ano, uveďte jak………………………………………………………………
b) ne
8. Může heterogenita účastníků z hlediska jejich věku ovlivnit jejich průběh
kurzu?
c) ano, uveďte jak………………………………………………………………
d) ne
9. Kde zveřejňujete informace o možnostech studia?
a) na stránkách školy
b) ve sdělovacích prostředcích (např. noviny, televize, rádia)
c) na internetu
d) jiné, uveďte…………………………………………………………………
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10. Evidujete nějaké výstupy ze studia?
a) ano, jaké ……………………………………………………………………
b) ne
11. Měříte vzdělávací výsledky z kurzů?
a) ano, jak …………………………………………………………………….
b) ne
12. Zajišťujete autoevaluaci kurzů?
a) ano, jak …………………………………………………………………….
b) Ne
13. Získáváte názory na hodnocení kurzů od účastníků vzdělávání?
a) ano, prostřednictvím…………………………………………………………
b) ne
c) ne, ale plánujeme (kdy a jakou formou) …..…….…………………………..
14. Mají lektoři požadované kompetence pro práci se seniory?
a) ano
b) ne
15. O jaký způsob výuky projevují studenti největší zájem?
a) přednáška
b) přednáška s následnou diskusí
c) aktivní praktická činnost
d) kombinace přednášek s praktickými cvičeními
e) exkurze
f) debata s odborníkem
g) vlastní tvorba účastníků
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h) jiný, uveďte ……………………………………………………..…………
16. Inovujete kurzy v závislosti:
a) na jejich hodnocení studenty
b) v souladu se studentskými požadavky
c) jiné …………………………………………………………………………..
17. Plánujete nové kurzy a rozvoj vzdělávání na U3V v dalších letech?
a) ano, upřesněte…………………….………………………………………….
b) ne
18. Na základě čeho vybíráte témata nebo zaměření kurzů?
………………………………………………………………………………………
19. Jak vnímáte význam vzdělávání prostřednictvím U3V?
………………………………………………………………………………………
20. Na jaké fakultě UK působíte? (není povinné)
……………………………………………….
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