
Vyhodnocení dotazníku projekt Afrika děti 

 

 

1. Délka projektu 

a) dlouhý  13 

b) krátký  15 

c) přiměřený  70 

d) jiná odpověď 2 

 

 

2. Seznámení s problematikou 

a) povrchní  7 

b) dostatečné  85 

c) příliš obsáhlé 6 

d) jiná odpověď 2 

 

 

3. Práce s prezentacemi 

a) povrchní  6 

b) dostatečná  85 

c) příliš obsáhlá 8 

d) jiná odpověď 1 

 

 

4. Setkání s Afričankou 

a) bylo pro mě velmi motivační    33 

b) vcelku zajímavé      56 

c) nijak neovlivnilo můj přístup a problematice Afriky 8 

d) jiná odpověď      3 

 

 

 

5. Besedy téma Afrika s paní Filipenskou 

a) povrchní  5 

b) dostatečné  86 

c) příliš obsáhlé 7 

d) jiná odpověď 2 

 

 

 

6. Koncert bubeníků 

a) bylo pro mě velmi motivační    30 

b) vcelku zajímavé      50 

c) nijak neovlivnilo můj přístup k problematice Afriky 15 

d) jiná odpověď      6 

 

 

 

7. Návštěva výstavy Afrika 

a) bylo pro mě velmi motivační    37 

b) vcelku zajímavé      52 

c) nijak neovlivnilo můj přístup k problematice Afriky 8 

d) jiná odpověď      3 



 

 

8. Koncert 

a) byl pro mě velmi motivační    36 

b) vcelku zajímavé      42 

c) nijak neovlivnil můj přístup k problematice Afriky 13 

d) jiná odpověď      9 

 

 

9. Změnil projekt Afrika můj pohled na problematiku. 

 

Ano    54 

Ne   40  

Nevím   6 

 

 

Nejčastější odpovědi 

- vše bylo tak akorát 

- bylo to velice zajímavé 

- je toho hodně, ale nevyjádřím to slovy 

- přeji jim hodně štěstí 

- bylo to dobré 

- zjistil jsem něco o chudobě 

- bylo to zajímavé 

- myslela jsem si, že situace není tak kritická 

- bylo to super :-) 

- projekt se mi velice líbil. Děkuji. 

- mohla jsem se dozvědět, jak to tam chodí 

- více vím o jejich problémech 

- všechno bylo dokonalé 

- děkuji za nové informace 

- mějte se hezky 

- bylo to super 

- Afrika potřebuje pomoc 

- zjistil jsem, že se mají hůř, než se říká 

- mohli jsme si uvědomit, v jakých těžkých podmínkách žijí 

- doufám, že se budou mít lépe 

- bylo to tak akorát 

- projekt Afrika mě bavil 

- myslím, že to bylo dobré 

- aby nebyl tak moc dlouhý 

- podle mě by bylo dobré, aby s projektem všichni více pomáhali 

- Africe přeji hodně štěstí 

- celý projekt se mi velmi líbil 

 

 


