
Příloha 1.  

Seznam otázek na účastníky kurzů a jejich organizátory. 

 

1. Otázky pokládané seniorům: 

 

- Povězte mi o tom, jak chodíte do kurzů – jak dlouho tam chodíte, co byl podnět pro 

začátek chození tam, co přesně navštěvujete? 

- Proč jste se rozhodl věnovat se právě tomuto a ne jiným aktivitám nebo snad ničemu? 

– Jaké faktory podle vás sehrály roli, že jste „do toho šel“? 

- Co ještě dalšího děláte ve svém volném čase? 

- Když se podíváte na svůj život, souvisí kurzy s tím, co jste dělal dříve?  

- Byl jste aktivní i dříve? – čemu jste se věnoval? 

- Ovlivňuje vaše aktivita i něco/někoho dalšího (např. rodinu, společnost)? Můžete díky 

svým aktivitám nabídnout něco např. společnosti? 

- Hraje v tom, čemu se věnujete roli také sociální aspekt? – jak velká role to je? 

- Vyhovuje vám plně nabídka kurzů, co byste případně změnil? – co by vás ještě dalšího 

zajímalo a chtěl byste navštěvovat, v čem se dál vzdělávat? 

- Napadlo vás někdy zorganizovat něco (ať už vzdělávání nebo nějakou činnost) pro 

ostatní kolegy či vrstevníky? – a organizoval jste něco pro ně? 

- Jak se na vaše vzdělávací aktivity dívá vaše rodina, vaši vrstevníci a přátelé? 

- Byl jste pro někoho dalšího motivací, aby také začal chodit na kurzy? 

- Je pro vás rozhodující cena kurzů? 

- Zeptal se vás někdy někdo na spokojenost s nabídkou? Pokud ano, zaregistroval jste 

nějakou změnu, pokud jste měl připomínky či nápady? Diskutuje s vámi někdo o 

náplni kurzů? 

- Kým na kurzu jste? – posluchačem/účastníkem/ studentem? 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Otázky pokládané organizátorům kurzů: 

 

- Povězte mi o vámi pořádaných kurzech pro seniory, o jejich vzniku (koho to napadlo, 

jak vypadaly začátky, jak se situace vyvíjela a vyvíjí). 

- Co je pro vás základ toho, co děláte – jaký je důvod se do toho pustit a věnovat tomu 

čas? 

- Proč jste si vybrali právě tento typ právnické osoby, jaký máte? 

- Jak byste popsal současnou situaci v organizaci? 

- Jakým způsobem byla utvářena podoba kurzů a jejich náplň, obsah – kdo to všechno 

vymýšlí a jak jsou zapojeni samotní účastníci? 

- Jaká je kapacita kurzů a museli jste někdy z kapacitních důvodů někoho odmítnout?  

- Je podle vás nabídka dostatečná? Je dost zájemců o vaše kurzy? 

- Pokud byste mohli jako organizátoři něco změnit, co by to bylo? 

- Čím jste při organizování limitováni? 

- Pokud je aktivita placená – řešili jste někdy situaci, kdy senior chtěl chodit, ale neměl 

na to peníze? 

- Proč jste se rozhodli věnovat se právě seniorům? Jaký v tom vidíte smysl a co si od 

toho slibujete? 

-  Mají tyto aktivity, které provozujete nějaký přesah do společnosti? – kdo z nich má 

prospěch a jaký? 

- Co je vaším cílem? 

- Věnujete se spíše vzdělávání/učení/aktivizaci/spolkovému životu? 

- Jak byste označil seniory, kteří navštěvují kurzy? 

- Odkud jste financováni? 

- Jakým způsobem kurzy zakončujete (oficiální dokumenty x „diplom“)? 

- Marketing: propagujete svoje aktivity? Jak? Proč ano x proč ne? 

- Jak si ověřujete spokojenost s kurzy? Mají možnost uživatelé/návštěvníci ovlivnit 

program? 

- Jak vypadá podle vás aktivní senior? 

 


