
Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR
reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0015

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK JAZYKOVÉHO KURZU
Dotazník slouží k průzkumu spokojenosti s jazykovým kurzem 

Odborná angličtina v praxi organizovaný v rámci projektu TransMedChem

1. SPLNIL KURZ VAŠE OČEKÁVÁNÍ?

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

5x 14x 4x

2. DO JAKÉ MÍRY BYL PRO VÁS KURZ PŘÍNOSNÝ?

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

4x 16x 3x

3. KTERÁ TÉMATA VÁS ZAUJALA NEJVÍCE?

Specific vocabulary and expressions of sciense, článek o českých vědcích, kompletní spokojenost, lab equipment and lab safety3x, human body, 
laboratory, gramatika 2x, speaking 2x, CV 2x, education, časy, předložky, všechna byla zajímavá 3x

4. KTERÁ TÉMATA VÁS ZAUJALA NEJMÉNĚ A PROČ?

Teva 2x, geometric shapes 2x

5. VYUŽIJETE ZNALOSTI ZÍSKANÉ V KURZU BĚHEM VAŠEHO DALŠÍHO STUDIA/PRÁCE?

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

5x 11x 5x 2x

6. S VÝKLADEM LEKTORA JSEM BYL/A SPOKOJEN/A

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

14x 8x 1x

7. JAK JSTE BYL/A SPOKOJEN/A S ORGANIZACÍ KURZU?

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

6x 14x 3x

8. JAK JSTE BYL/A SPOKOJEN/A S DOPLŇKOVOU HODINOU (LEKTOR Z PRAXE, RODILÝ MLUVČÍ)?

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

4x 5x 3x 3x 3x

Těchto hodin se nezúčastnili všichni účastníci kurzu, proto ne ve všech dotaznících byla tato otázka zodpovězena. 

9. ZÚČASTNIL/A  BYSTE SE POKRAČOVÁNÍ KURZU?

ano ne za jiných podmínek

21x 2x z časových důvodů

10. CELKOVĚ JSEM BYL/A  SPOKOJEN/A  S KURZEM

1
zcela

2
z větší části

3
z poloviny

4
jen v některých ohledech

5
vůbec

6x 16x 2x

Prostor pro Vaše názory:

Více gramatiky.
Kurz 2x do týdne.
Kurz s rodilým mluvčím byl pro mě přínosný, zejména kvůli poslechu angličtiny a komunikaci. Lektor Jeremy Garlick mi plně vyhovuje, jeho hodiny 
jsou i zábavné.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Shrnutí:
Bylo rozdáno 42 evaluačních dotazníků, zpět se vrátilo 23 z nich, tj. návratnost 55%. 
Ze statistického vyhodnocení vyplývá, že v 22% splnil kurz očekávání účastníků zcela a 61% z větší části a 17% z poloviny.
V 17% byl kurz pro účastníky přínosný zcela a v 70% byl přínosný z velké části a pro 13% byl přínosný z poloviny.
Znalosti získané během kurzu uplatní ve svém dalším studiu/práci, a to zcela 22% účastníků, z větší části 48% účastníků a 22% 
účastníků z poloviny a 8% jen v některých ohledech.
Také s výběrem témat byli účastníci kurzu většinou spokojeni, za nezajímavé označili matematické obrazce a výuku Lektora AJ 
III – využití v pracovní praxi.
Největší spokojenost projevili účastníci s lektorem, a to v 61% zcela a v 35% z větší části a ve 4% z poloviny. U dvou kurzů 
došlo v průběhu semestru k výměně lektora, a to se podepsalo na celkové spokojenosti, která byla o něco málo horší než 
v předcházejícím období.
S organizací kurzu bylo zcela spokojeno 26 % účastníků, z větší části 61% a 13% z poloviny.
V letním semestru 2011/2012 jsme také zařadili doplňkovou hodinu Lektora AJ III – využití v pracovní praxi, byla to lektorka ze 
spolupracující firmy TEVA a.s., se kterou jsme dopředu konzultovali obsah vyučovací hodiny. Nicméně i přesto se její výuka 
nesetkala s velmi dobrým ohlasem. V zimním semestru 2012/2013 zvažujeme předložení jiného, zajímavějšího tématu nebo i 
případnou výměnu tohoto lektora.
Druhá doplňková hodina představovala vstup rodilého mluvčího do kurzu s českým lektorem. Tento model se osvědčil a rádi 
bychom v něm pokračovali i v tomto semestru. 
91 % účastníků také projevilo zájem zúčastnit se pokračování kurzu v dalším semestru, jen 2 účastníci z časových důvodů 
nechtějí pokračovat.
V celkové spokojenosti s kurzem označilo hodnotu „zcela“ 26% účastníků a hodnotu „z velké části“ 65% účastníků a 9% 
hodnotu „z poloviny“.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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