
PŘÍLOHA	9:	NÁHLED	VYUŽITÝCH	DOTAZNÍKŮ	
Níže přiložená dotazníková šetřená byla vytvořena a využita v rámci tohoto evaluačního výzkumu 
v průběhu roku 2017. Doplňkově byla využita i data z interních šetření vedených interně samotnými 
realizátory (viz metodologie). 
 
Tato příloha obsahuje náhled na tato dotazníková šetření: 

1. Dotazník pro absolventy Letní školy pro VŠ 
2. Dotazník pro absolventy Letní školy pro SŠ 
3. Dotazník pro absolventy Semináře Aktuální výzvy 
4. Dotazník pro ambasadory Fotbalu pro rozvoj 
5. Dotazník pro ambasadory Fotbalu pro rozvoj – anglická verze pro keňské účastníky 
6. Dotazník pro multiplikátory Fotbalu pro rozvoj 
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Evaluační dotazník pro absolventy Letní školy
rozvojové spolupráce
Nejprve Vás požádáme o několik údajů, které nám umožní správně zařadit Vaše odpovědi.

*Required

1. Ve kterém roce jste se Letní školy zúčastnil/a? *
Mark only one oval.

 2013

 2014

 2015

 2016

2. Jaký je Váš věk? *
Mark only one oval.

 do 20 let

 21-25 let

 26-30 let

 31-35 let

 36-40 let

 41 let a výše

3. Jaké je Vaše pohlaví? *
Mark only one oval.

 Žena

 Muž

4. Jaký je (byl) hlavní obor Vašeho studia? *

Znalosti
Nyní se zeptáme na znalosti, které jste mohli - ale nemuseli - získat na Letní škole.
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5. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj přehled v globálním dění a rozvojové
problematice… *
Mark only one oval per row.

Žádný Omezený Částečný Dobrý Expertní Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní
škole?
...bezprostředně po účasti
na Letní škole?
...nyní?

6. Do jaké míry máte pocit, že jste díky projektu zvýšil/a své znalosti v těchto oblastech? *
Mark only one oval per row.

Vůbec
nezvýšil/a

Trochu
zvýšil/a

Velmi
zvýšil/a

Nedokážu
odpovědět

Chudoba a nerovnosti
v mezinárodním kontextu
Válečné konflikty a násilí
Humanitární krize
Migrace
Lidská práva
Otázky rovnosti mužů a žen
Politické a mocenské vztahy
mezi zeměmi globálního
Severu a Jihu
Občanská společnost a
principy demokratického
vládnutí
Korupce, principy
transparentní a zodpovědné
vlády a právního státu
Rozvojová spolupráce a
humanitární pomoc ČR
Zodpovědná spotřeba
Ochrana životního prostředí

Zájem a schopnosti
V této části Vás poprosíme o posouzení Vašeho zájmu a schopností.

7. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj zájem o globálním dění a rozvojovou
problematiku… *
Mark only one oval per row.

Žádný Slabý Částečný Silný Velmi
silný

Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?
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8. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost rozpoznávat předsudky či stereotypy a
vyhýbat se jim... *
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?

9. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost utvořit si vlastní názor na základě
různých zdrojů... *
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?

Jednání a postoje
A v poslední části se ptáme na Vaši případnou změnu jednání či postojů.

10. Inspirovala Vás Letní škola k nějakému jednání, které jste předtím nedělal/a? *
Vyberte všechny relevantní odpovědi.
Tick all that apply.

 Pravidelné sledování globálních témat v médiích

 Zodpovědná spotřeba (potraviny, textil, elektronika, cestování)

 Jednorázové dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Pravidelné dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Studium rozvojových studií nebo podobného oboru na VŠ

 Dobrovolnická práce či stáž ve státní či nezisková organizaci orientované na rozvoj,
humanitární pomoc, lidská práva a pod.

 Zaměstnání ve státní či nezisková organizaci orientované na rozvoj, humanitární pomoc,
lidská práva a pod.

 Účast na veřejných akcích podporujících např. řešení válečných konfliktů, lidská práva
nebo snižování globální nerovnosti

 Účast v politickém hnutí požadujícím např. řešení válečných konfliktů, lidská práva nebo
snižování globální nerovnosti

 Jiné nové jednání

 Žádné nové jednání
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11. Inspirovala Vás Letní škola k nějaké změně názoru nebo postoje? *
Pokud ano, změnu popište. Pokud ne, napište "NE".
 

 

 

 

 

12. Napadá Vás ještě něco důležitého, na co jsme se nezeptali?
Napište nám cokoliv!
 

 

 

 

 

Skupinové diskuse
Abychom lépe poznali Vaše názory a mohli s Vámi diskutovat o Vašich zkušenostech, rádi bychom 
v průběhu června či července uspořádali několik skupinových diskusí. Diskuse budou trvat zhruba 
hodinu a uskuteční se v místě a v čase vhodném pro co největší počet účastníků. Za účast budete 
odměněni nejen dobrým pocitem, ale i poukázkou na nákup za 250 Kč v knihkupectví Academia a 
náhradou cestovného. 

13. Města, která by se Vám případně hodila na setkání k diskusi: *
Vyberte všechna relevantní místa.
Tick all that apply.

 Praha

 Brno

 Olomouc

 Ostrava

 Plzeň

 České Budějovice

 Pardubice

 Diskuse se nemohu nebo nechci zúčastnit

14. Pokud jste ochotný/á se diskuse zúčastnit,
ale nehodí se Vám žádné z uvedených míst,
prosím, uveďte své možnosti.
Pokud se diskuse nechcete nebo nemůžete
zúčastnit, nechte políčko prázdné.
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15. Zde prosím uveďte svůj mail - budete
konktaktováni s výběrem termínu.
Pokud se diskuse nechcete nebo nemůžete
zúčastnit, nechte políčko prázdné.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Evaluační dotazník pro absolventy Letní školy
rozvojové spolupráce pro středoškoláky 2014 -
2016
Nejprve Vás požádáme o několik údajů, které nám umožní správně zařadit Vaše odpovědi.

1. Ve kterém roce jste se Letní školy zúčastnil/a?
Mark only one oval.

 2013

 2014

 2015

2. Jaký je Váš věk?
Mark only one oval.

 15 let nebo méně

 16 let

 17 let

 18 let

 19 let

 20 let nebo více

3. Jaké je Vaše pohlaví?
Mark only one oval.

 Žena

 Muž

Znalosti
V této části se Vás zeptáme na znalosti, které jste mohli - ale nemuseli - získat na Letní škole.

4. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj přehled v globálním dění a rozvojové
problematice…
Mark only one oval per row.

Žádný Omezený Částečný Dobrý Expertní Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní
škole?
...bezprostředně po účasti
na Letní škole?
...nyní?
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5. Do jaké míry máte pocit, že jste díky projektu zvýšil/a své znalosti v těchto oblastech?
Mark only one oval per row.

Vůbec
nezvýšil/a

Trochu
zvýšil/a

Velmi
zvýšil/a

Nedokážu
odpovědět

Chudoba a nerovnosti
v mezinárodním kontextu
Válečné konflikty a násilí
Humanitární krize
Migrace
Lidská práva
Otázky rovnosti mužů a žen
Politické a mocenské vztahy
mezi zeměmi globálního
Severu a Jihu
Občanská společnost a
principy demokratického
vládnutí
Korupce, principy
transparentní a zodpovědné
vlády a právního státu
Rozvojová spolupráce a
humanitární pomoc ČR
Zodpovědná spotřeba
Ochrana životního prostředí

Zájem a schopnosti
V této části Vás poprosíme o krátké zhodnocení Vašeho zájmu a schopností.

6. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj zájem o globálním dění a rozvojovou
problematiku…
Mark only one oval per row.

Žádný Slabý Částečný Silný Velmi
silný

Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?

7. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost rozpoznávat předsudky či stereotypy a
vyhýbat se jim...
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?
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8. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost utvořit si vlastní názor na základě
různých zdrojů...
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?

9. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost samostatné práce...
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Letní škole?

...bezprostředně po účasti na
Letní škole?
...nyní?

Jednání a postoje
A v poslední části se ptáme na Vaši případnou změnu jednání či postojů.

10. Inspirovala Vás Letní škola k nějakému jednání, které jste předtím nedělal/a?
Vyberte všechny relevantní odpovědi.
Tick all that apply.

 Pravidelné sledování globálních témat v médiích

 Zodpovědná spotřeba (potraviny, textil, elektronika, cestování)

 Jednorázové dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Pravidelné dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Studium rozvojových studií nebo podobného oboru na VŠ

 Dobrovolnická práce či stáž ve státní či nezisková organizaci orientované na rozvoj,
humanitární pomoc, lidská práva a pod.

 Zaměstnání ve státní či nezisková organizaci orientované na rozvoj, humanitární pomoc,
lidská práva a pod.

 Účast na veřejných akcích podporujících např. řešení válečných konfliktů, lidská práva
nebo snižování globální nerovnosti

 Účast v politickém hnutí požadujícím např. řešení válečných konfliktů, lidská práva nebo
snižování globální nerovnosti

 Jiné nové jednání

 Žádné nové jednání
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11. Inspirovala Vás Letní škola k nějaké změně názoru nebo postoje?
Pokud ano, změnu popište. Pokud ne, napište "NE".
 

 

 

 

 

12. Napadá Vás ještě něco důležitého, na co jsme se nezeptali?
Napište nám cokoliv!
 

 

 

 

 

Skupinové diskuse

13. Abychom lépe poznali Vaše názory a mohli s Vámi diskutovat o Vašich zkušenostech,
rádi bychom v průběhu června či července uspořádali několik skupinových diskusí.
Diskuse budou trvat zhruba hodinu a uskuteční se v místě a v čase vhodném pro co
největší počet účastníků. Za účast budete odměněni nejen dobrým pocitem, ale i
poukázkou na nákup za 250 Kč v knihkupectví Academia a náhradou cestovného.
Pokud byste předběžně byl/a ochotný/á se diskuse zúčastnit, prosíme, zaškrtněte
všechna místa, v nichž je to pro Vás možné, a uveďte svůj email. Budete kontaktováni a
domluvíme se na termínu, který Vám bude vyhovovat.
Tick all that apply.

 Praha

 Brno

 Olomouc

 Ostrava

 Plzeň

 České Budějovice

 Pardubice

 Diskuse se nemohu nebo nechci zúčastnit

14. Pokud jste ochotný/á se diskuse zúčastnit,
ale nehodí se Vám v to v žádném z
uvedených měst, prosím, uveďte svou
jinou preferenci místa:
Pokud se účastnit nemůžete či nechcete,
nechte políčko prázdné.
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15. A zde prosím uveďte svůj mail:
Pokud se účastnit nemůžete či nechcete,
nechte políčko prázdné.
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Evaluační dotazník - Seminář Aktuální výzvy:
Migrace
Nejprve Vás požádáme o několik údajů, které nám umožní správně zařadit Vaše odpovědi.

*Required

1. Jaký je Váš věk? *
Mark only one oval.

 do 20 let

 21-25 let

 26-30 let

 31-35 let

 36-40 let

 41 let a výše

2. Jaké je Vaše pohlaví? *
Mark only one oval.

 Žena

 Muž

3. Jaký je (byl) hlavní obor Vašeho studia? *

4. Pracujete-li, v jakém oboru a na jaké
pozici? *
Nepracujete-li, stačí napsat NE.

5. Účastnil/a jste se i dalších akcí pořádaných Katedrou rozvojových a environmentálních
studií Univerzity Palackého v Olomouci? *
Vyberte všechny relevantní odpovědi.
Tick all that apply.

 Účastnil/a jsem se Letní školy pro středoškoláky

 Účastnil/a jsem se Letní školy pro vysokoškoláky a veřejnost

 Účast na Letní skole pro vysokoškoláky a veřejnost plánuji tento rok

 Účast na dalším Semináři Aktuální výzvy plánuji tento rok

 Neúčastnil/a jsem se žádné z těchto akcí
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Znalosti
Nyní se zeptáme na znalosti, které jste mohli - ale nemuseli - získat na Semináři Aktuální výzvy.

6. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj přehled v problematice migrace… *
Mark only one oval per row.

Žádný Omezený Částečný Dobrý Expertní Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Semináři
Aktuální výzvy?
...bezprostředně po účasti
na Semináři Aktuální
výzvy?
...nyní?

7. Dozvěděl/a jste se v rámci Semináře i o dalších, souvisejících tématech? *
Vyberte všechna témata, v nichž se domníváte, že jste získal/a lepší přehled.
Tick all that apply.

 Chudoba a nerovnost v mezinárodním kontextu

 Válečné konflikty a násilí

 Humanitární krize

 Lidská práva

 Otázky rovnosti mužů a žen

 Politické a mocenské vztahy mezi zeměmi globálního Severu a Jihu

 Občanská společnost a principy demokratického vládnutí

 Korupce, principy transparentní a zodpovědné vlády a právního státu

 Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc ČR

 Zodpovědná spotřeba

 Ochrana životního prostředí

 Jiné

Zájem a schopnosti
V této části Vás poprosíme o posouzení Vašeho zájmu a schopností.

8. Jak byste celkově ohodnotil/a svůj zájem o problematiku migrace… *
Mark only one oval per row.

Žádný Slabý Částečný Silný Velmi
silný

Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Semináři
Aktuální výzvy?
...bezprostředně po účasti na
Semináři AKtuání výzvy?
...nyní?
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9. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost rozpoznávat předsudky či stereotypy a
vyhýbat se jim... *
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Semináři
Aktuální výzvy ?
...bezprostředně po účasti na
Semináři Aktuální výzvy?
...nyní?

10. Jak byste celkově ohodnotil/a svou schopnost utvořit si vlastní názor na základě
různých zdrojů... *
Mark only one oval per row.

Žádná Slabá Částečná Dobrá Výborná Nedokážu
odpovědět

...před účastí na Semináři
Aktuální výzvy?
...bezprostředně po účasti na
Semináři Aktuální výzvy?
...nyní?

Jednání a postoje
A v poslední části se ptáme na Vaši případnou změnu jednání či postojů.

11. Inspiroval Vás Seminář Aktuální výzvy k nějakému jednání, které jste předtím
nedělal/a? *
Vyberte všechny relevantní odpovědi.
Tick all that apply.

 Pravidelné sledování globálních témat v médiích

 Jednorázové dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Pravidelné dárcovství na rozvojové či humanitární účely

 Studium souvisejícího oboru na VŠ (mezinárodní vztahy, rozvojová studia atd.)

 Dobrovolnická práce či stáž v organizaci orientované na rozvoj, humanitární pomoc,
lidská práva a pod.

 Zaměstnání v organizaci orientované na rozvoj, humanitární pomoc, lidská práva a pod.

 Účast na veřejných akcích podporujících např. řešení válečných konfliktů, lidská práva
nebo snižování globální nerovnosti

 Účast v politickém hnutí požadujícím např. řešení válečných konfliktů, lidská práva nebo
snižování globální nerovnosti

 Zodpovědná spotřeba (potraviny, textil, elektronika, cestování)

 Jiné nové jednání

 Žádné nové jednání
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12. Inspiroval Vás Seminář Aktuální výzvy k nějaké změně názoru nebo postoje? *
Pokud ano, změnu popište. Pokud ne, napište "NE".
 

 

 

 

 

13. Napadá Vás ještě něco důležitého, na co jsme se nezeptali?
Napište nám cokoliv!
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Football for development campaign in the Czech
Republic - ambassadors' questionnaire
Firstly, we would like to know a bit about yourself so we can sort out your answers.

*Required

1. When did you participate at as an ambassador for Football for development in the
Czech Republic? *
In case you participated more than once, tick off all appropriate years.
Tick all that apply.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

2. What is your age? *
Mark only one oval.

 20 years or less

 21 - 22 years

 23 - 24 years

 25 - 26 years

 27 years or more

3. What is your gender? *
Mark only one oval.

 Female

 Male

Skills
In this section, we are interested in skills you may have gained through your participation as an 
ambassador of Football for development in the Czech Republic.
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4. Up to which extent you think you have improved these skills through your ambassador
experience? *
Mark only one oval per row.

No
improvement

A little
improvement

Significant
improvement

I cannot
tell

Openness and tolerance
Critical thinking, ability to
form an opinion
Leadership skills
Violence prevention and
conflict resolution
Working with children and
youth
Civil engagement,
volunteering
Team cooperation and
communication

5. If you think you have improved some other skill we have not listed above, please
describe it here:
If not, just write "N/A".
 

 

 

 

 

Knowledge
In this section, we are interested in knowledge you may have gained through your participation as 
an ambassador of Football for development in the Czech Republic.
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6. Up to which extent you think you have improved your knowledge through your
ambassador experience? Please assess your potential knowledge improvement in
following areas: *
Mark only one oval per row.

No
improvement

A little
improvement

Significant
improvement

I cannot
tell

Football as a tool of
working with youth
Other methods of working
with youth
Poverty, inequality, social
exclusion
Human rights
Gender equality
Civil society, democracy
Transparent and
responsible governance
Development cooperation
and humanitarian
assistance
Responsible consumerism
Environmental protection

7. If you think you have improved some other knowledge we have not listed above, please
describe it here:
If not, just write "N/A".
 

 

 

 

 

...and beyond
In this last section, we are asking about potential consequences of your ambassador experience.

8. Do you think your ambassador experience inspired you to change any of your opinions
or notions? If so, how? *
Please provide a short explanation. If not, just write "N/A".
 

 

 

 

 



04/09/2017, 11*57Football for development campaign in the Czech Republic - ambassadors' questionnaire

Page 4 of 5https://docs.google.com/forms/d/16rhAAsU723PBFfrbnDhW1KdvLFJvOuRKMYUGxx9xM3k/printform

Powered by

9. In case you have gained some knowledge and skills, have you shared with somebody?
*
If so, please provide short explanation. If not, or if you have not gained any skills, just write
"N/A".
 

 

 

 

 

10. In case you have gained some knowledge and skills, have you used it in your personal
life or work? *
If so, please provide short explanation. If not, or if you have not gained any skills, just write
"N/A".
 

 

 

 

 

11. Do you think your ambassador experience has inspired you to do something new you
had not done before? *
If so, please provide short explanation. If not, just write "N/A".
 

 

 

 

 

12. If you want to add something we have not asked about, you can do it here:
If so, please provide short explanation. If not, just write "N/A".
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Fotbal pro rozvoj - dotazník pro ambasadory
Nejprve Vás požádáme o několik údajů, které nám umožní správně zařadit Vaše odpovědi.

*Required

1. V jakém roce jste se Fotbalu pro rozvoj zúčastnil/a jako ambasador/ka? *
Pokud jste působil/a jakožto ambasador/ka vícekrát, vyberte všechny odpovídající roky.
Tick all that apply.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

2. Kolik Vám je let? *
Mark only one oval.

 20 let nebo méně

 21 - 22 let

 23 - 24 let

 25 - 26 let

 27 let nebo více

3. Jaké je Vaše pohlaví? *
Mark only one oval.

 Žena

 Muž

Kompetence
Nyní se zeptáme na kompetence, které jste mohl/a - ale také nemusel/a - získat v rámci svého 
zapojení ve Fotbalu pro rozvoj.
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4. Do jaké míry máte pocit, že jste zvýšil/a své kompetence v těchto oblastech? *
Mark only one oval per row.

Vůbec
nezvýšil/a

Trochu
zvýšil/a

Velmi
zvýšil/a

Nedokážu
odpovědět

Otevřenost a tolerance k
odlišnostem
Kritické přemýšlení,
utváření si vlastního názoru
Spolupráce ve skupině,
komunikace v týmu
Přebírání zodpovědnosti,
dovednost vést tým
Předcházení násilí a řešení
konfliktů
Práce s dětmi a mládeží
Občanská angažovanost,
dobrovolnictví

5. Pokud máte pocit, že jste v rámci Fotbalu pro rozvoj získal/a ještě jinou kompetenci, na
kterou jsme se nezeptali, prosíme, popište ji zde:
V opačném případě stačí napsat NE.
 

 

 

 

 

Znalosti
Nyní se podobným způsobem zeptáme na znalosti, které jste mohl/a - ale nemusel/a - nabýt.
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6. Do jaké míry máte pocit, že jste v rámci svého zapojení do Fotbalu pro rozvoj zvýšil/a
své znalosti v těchto oblastech? *
Mark only one oval per row.

Vůbec
nezvýšil/a

Trochu
zvýšil/a

Velmi
zvýšil/a

Nedokážu
odpovědět

Férový fotbal jako nástroj
práce s mládeží
Jiné metody práce s
mládeží
Chudoba a nerovnost,
sociální vyloučení
Lidská práva
Otázky rovnosti mužů a žen
Občanská společnost,
demokratické principy
Transparentní a
zodpovědné vládnutí,
principy právního státu
Rozvojová spolupráce a
humanitární pomoc ČR
Zodpovědná spotřeba
Ochrana životního prostředí

7. Pokud máte pocit, že jste v rámci Fotbalu pro rozvoj získal/a ještě jinou znalost, na
kterou jsme se nezeptali, prosíme, popište ji zde:
V opačném případě stačí napsat NE.
 

 

 

 

 

Názory, postoje a Vaše další činnost
V poslední části dotazníku se snažíme zjistit, zda Vás účast v projektu ovlivnila či inspirovala dále.

8. Máte pocit, že Vás Vaše účast ve Fotbalu pro rozvoj vedla k nějaké změně názoru nebo
postoje? *
Pokud ano, prosíme, tuto změnu krátce popište a vysvětelete. Pokud ne, stačí napsat NE.
 

 

 

 

 



04/09/2017, 11*57Fotbal pro rozvoj - dotazník pro ambasadory

Page 4 of 4https://docs.google.com/forms/d/145hIReERo4-okcfw78fDzhcaqQg6NSZm6AzUj9-7B8E/printform

Powered by

9. Máte pocit, že se Vám podařilo předat některé z nabytých schopností či znalostí dále? *
Pokud ano, prosíme, krátce popište a vysvětelete. Pokud ne, stačí napsat NE.
 

 

 

 

 

10. Máte pocit, že se Vám podařilo využít některé z nabytých schopností či znalostí dále ve
svém osobním životě nebo práci? *
Pokud ano, prosíme, krátce popište a vysvětelete. Pokud ne, stačí napsat NE.
 

 

 

 

 

11. Máte pocit, že se Vás Vaše účast ve Fotbalu pro rozvoj inspirovala k jednání, které jste
předtím nedělal/a? *
Pokud ano, prosíme, krátce popište a vysvětelete. Pokud ne, stačí napsat NE.
 

 

 

 

 

12. Chcete-li k Fotbalu pro rozvoj a Vaší zkušenosti s ním dodat ještě něco, na co jsme se
nezeptali, můžete zde:
Pokud ano, prosíme, krátce popište a vysvětelete. Pokud ne, stačí napsat NE.
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Fotbal pro rozvoj: dotazník pro multiplikátory
Následující dotazník je určen zástupcům partnerských organizací v projektu Fotbal pro rozvoj. 
Jeho vyplnění zabere maximálně 10 minut. Děkujeme Vám za jeho vyplnění!

Vaše zapojení ve Fotbalu pro rozvoj
Nejprve Vás poprosíme o vyplnění několika základních otázek.

1. Kdy jste se zúčastil/a projektu Fotbal pro rozvoj?
Vyberte všechny relevantní roky.
Tick all that apply.

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

2. V jakém typu instituce pracujete?
Mark only one oval.

 Středisko volného času

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 Dětský domov

 Jiný typ instituce

3. S jakou věkovou kategorií dětí či mladých lidí pracujete?
Vyberte všechny relevantní skupiny.
Tick all that apply.

 Předškolní děti (do 6 let)

 Mladší školáci (od 7 až 10 let)

 Starší školáci (11 až 14 let)

 Mládež (15 až 18 let)

 Mladí dospělí (19 a více let)

Znalosti
V této části se Vás ptáme na znalosti, které jste mohl/a účastí v projektu získat a předávat dál.
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4. Do jaké míry jste podle Vašeho názoru zvýšil/a své znalosti v těchto oblastech?
Tick all that apply.

Vůbec
nezvýšil/a

Částečně
zvýšil/a

Velmi
zvýšil/a

Nedokážu
odpovědět

Fotbal jako nástroj práce s
dětmi a mládeží
Jiné metody práce s dětmi
a mládeží
Lidská práva
Genderová problematika,
rovnost mužů a žen
Občanská společnost,
demokratické principy,
zodpovědné vládnutí
Chudoba a nerovnost,
sociální vyloučení
Rozvojová spolupráce
Drogová problematika a
prevence pohlavně
přenosných chorob
Ochrana životního
prostředí

5. Kolikrát za poslední rok jste ve své práci využil/a metody férového fotbalu k
představení následujících témat?
Tick all that apply.

Vůbec
Výjimečně
(3x nebo
méně)

Občas
(4x -
10x)

Často
(11x -
20x)

Velmi často
(více než

20x)

Nedovedu
odpovědět

Lidská práva
Genderová
problematika,
rovnost mužů a
žen
Občanská
společnost,
demokratické
principy,
zodpovědné
vládnutí
Chudoba a
nerovnost,
sociální vyloučení
Rozvojová
spolupráce
Drogová
problematika a
prevence
pohlavně
přenosných
chorob
Ochrana životního
prostředí
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Občanské kompetence
V této části se Vás ptáme na Vaše schopnosti pracovat s dětmi a mládeží v oblastech posilování 
jejich osobních a občanských kompetencí.

6. Do jaké míry jste podle Vašeho názoru posílil/a své schopnosti pracovat s dětmi a
mládeží v těchto oblastech?
Tick all that apply.

Vůbec
neposílil/a

Částečně
posílil/a

Velmi
posílil/a

Nedokážu
odpovědět

Otevřenost a tolerance k
odlišnostem
Kritické přemýšlení,
utváření si vlastního
názoru
Spolupráce a komunikace
ve skupině
Přebírání zodpovědnosti,
dovednost vést tým
Předcházení násilí a řešení
konfliktů
Občanská angažovanost,
dobrovolnictví
Samostatná práce a
spolehlivost

7. Kolikrát za poslední rok jste využil/a metody férového fotbalu k posilování
následujících kompetencí u dětí a mládeže?
Tick all that apply.

Vůbec
Výjimečně
(3x nebo
méně)

Občas
(4x -
10x)

Často
(11x -
20x)

Velmi často
(více než

20x)

Nedovedu
odpovědět

Otevřenost a
tolerance k
odlišnostem
Kritické
přemýšlení,
utváření si
vlastního názoru
Spolupráce a
komunikace ve
skupině
Přebírání
zodpovědnosti,
dovednost vést
tým
Předcházení
násilí a řešení
konfliktů
Občanská
angažovanost,
dobrovolnictví
Samostatná práce
a spolehlivost
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Vaše hodnocení projektu Fotbal pro rozvoj
V poslední části dotazníku se Vás ptáme na Vaši zkušenost a názory.

8. Jaké přínosy a jaké obtíže přinesla Vaše účast ve Fotbalu pro rozvoj Vám osobně?
 

 

 

 

 

9. Jaké výhody a jaké nevýhody znamenalo Vaše zapojení se do aktivit Fotbalu pro rozvoj
pro Vaši instituci?
 

 

 

 

 

10. Jaké výhody a nevýhody přineslo využívání metod Fotbalu pro rozvoj dětem a mládeži,
se kterými pracujete?
 

 

 

 

 

11. Co byste v programu Fotbal pro rozvoj do příštích let určitě zachoval/a a co určitě
změnil/a?
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