Příloha 1

DOTAZNÍK
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Dobrý den,
jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia na Pedagogické fakultě Karlovy
univerzity. V rukách držíte dotazník, který má sloužit jako podklad ke zpracování praktické
části mé závěrečné diplomové práce. Jeho vyplněním přispějete k vyšší kvalitě zpracovávaného
průzkumu. Průzkum probíhá v rámci poskytování vzdělávání v celém Středočeském kraji a to
poskytovaných především Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Prosím tedy i o Váš
příspěvek do tohoto průzkumu.
Dotazník je plně anonymní a získaná data budou sloužit pouze k výše uvedeným účelům.
Děkuji mnohokrát za spolupráci,
Karolína Bredlerová
Jste:
a) muž
b) žena
Ve kterém městě navštěvujete kurzy?
……………………………………………………………………………………………..
Věk:
a)
b)
c)
d)

méně než 60 let
61-70 let
71-80 let
81 a více let

Nejvyšší dosažené vzdělání:
a)
b)
c)
d)
e)

základní
vyučení v oboru bez maturity
středoškolské
vyšší odborná škola
vysokoškolské

Jste aktuálně v důchodu?
a) ano
b) ne
Jaká byla (je) Vaše profese, kterou jste v průběhu života zastával/a nejdéle?
………………………………………………………………………………………………..

1) Při studiu upřednostňujete:
a) jednorázové (jednodenní) kurzy
b) dlouhodobě na sebe navazující cykly kurzů
c) rozsah studia pro mne není důležitý, navštěvuji oba druhy
2) Využíváte při studiu počítač, informační techniku?
a) ano
b) ne
c) občas
3) V jaké oblasti se aktuálně vzděláváte?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

informační technika
kultura
historie
cizí jazyky
péče o zdraví
zoologie, botanika
jiné: …………………………………………………………………………………..

4) Jaká oblast vzdělávání Vás nejvíce zajímá? (vyberte prosím max. 3 z uvedených možností)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Historie
Filozofie
Psychologie
Sociologie
Umění
Náboženství
Příroda a biologie
Ekologie
Zdravý životní styl
Sport, tělesné a duševní zdraví
Fyzika
Chemie
Geografie
Informační technologie a počítače
Ekonomie
Politologie
Právo
Cizí jazyky

5) Vnímáte vzdělávání jako kvalitní aktivitu vyplňující Váš volný čas?
a) ano
b) ne
c) nelze posoudit

6) Uveďte hlavní důvod, proč jste se rozhodl/a pro další vzdělávání:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vyplnění volného času
přesvědčili mě známí, přátelé, rodina
získání nových společenských kontaktů
získání nových informací z rozmanitých oborů
náhrada nemožnosti studovat v minulosti
osobnostní rozvoj
jiná možnost…………………………………………………………………………

7) Jak byste popsal/a svůj přístup ke vzdělávání?
a)
b)
c)
d)
e)

obor mne zaujal
obor mne zaujal, mám zájem v něm pokračovat
zaujal mne další obor, chci studovat v jiném cyklu A3V
chci pokračovat, abych si udržel/a společenské kontakty
jiná možnost…………………………………………………………………………..

8) Znamenalo pro vás zahájení studia zásadní změnu v životě?
a)
b)
c)
d)

ano
ne
nevím, nedokážu posoudit
změna byla mírná

9) Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ano, případně že změna byla mírná, napište
prosím, v čem se taková změna projevila:
………………………………………………………………………………………………
10) Z jakých důvodů byste studium ukončil/a?
a)
b)
c)
d)
e)

ze zdravotních důvodů
nebavilo by mě
daleké dojíždění
finanční důvody
jiné, uveďte ………………………

11) Jakým způsobem jste s o možnosti vzdělávání dozvěděl/a?
a)
b)
c)
d)
e)

z internetu
z jiných médií (noviny, leták ve schránce…)
z rodinného kruhu
od známých
náhodně – vypište prosím jak …….………………………………………………......

12) Jak hodnotíte náročnost studia na stupnici od 1 do 5, kdy 1=snadné, 5=velmi náročné?
……….……………………………………………………………………………………….

13) Jak studium všeobecně hodnotíte?
a) kladně
b) záporně
c) neutrálně
14) K čemu Vám vzdělávání pomáhá nejvíce?
a)
b)
c)
d)

zlepšení smyslového vnímání
možnost seberealizace
zlepšení zdravotního stavu
nedokážu posoudit

15) Jaký druh výuky upřednostňujete nejvíce?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ústní přednáška
přednáška s prezentací
exkurze
debata s odborníkem
vlastní tvorba a samostudium
jiný, uveďte ………………………………………………………………………….

16) Pociťujete při vzdělávání nervozitu?
a) ano
b) ne
17) Je pro Vás aktuální vzdělávání natolik atraktivní, že byste i po ukončení stávajícího
programu pokračoval/a například v jiném oboru?
a) ano
b) ne
c) nevím
18) Setkáváte se při studiu s nějakými problémy, které vám stěžují studium?
a) ano, uveďte s jakými …………..……………………………………………………..
b) ne
19) Doporučil/a byste studium na A3V i svým příbuzným a známým? Svou odpověď
prosím zdůvodněte:
a) ano, protože…………………………………………………………………………..
b) ne, protože……………………………………………………………………………
20) Představuje pro Vás vyučující dostatečný motivační prvek při studiu?
a) ano
b) ne
c) nelze posoudit
21) Pomáhají Vám při výuce tištěné materiály?
a) ano, bez této opory si nedovedu studium představit
b) ne, při studiu se spoléhám pouze na své výpisky
c) upřednostňuji kombinaci obou způsobů při studiu

