
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI SNOUBENCŮ 

 

Splnil kurz vaše očekávání? 

ANO – 45 

NE 

ČÁSTEČNĚ 

 

Z toho: 

- Nadočekávání. 

- Bylo to moc fajn. Myslím si, že nás to drželo v tom všem spěchu pohromadě a vždycky 

jsme -se těšili. 

- Nevěděl jsem, co vlastně čekat, ale byl jsem mile překvapen. 

- Postrádal jsem modlitbu na závěr. 

- Předčil moje očekávání. A postrádal jsem trošku víc o Bohu v rodině. 

- Naprosto je předčil v dobrém slova smyslu. Výborné zapojení psychologie, praktických 

věcí, osobních zkušeností, testů, atd. 

- Očekávání jsem měl menší, ale nakonec kurz (Muchovi) mé očekávání 

několikanásobně předčilo. 

- Daleko překonal! A zbořil všechny předsudky  

 

 

Měl/a byste zájem o pokračování kurzu (setkávání), který b byl určený novomanželům? 

ANO - 14 

SPÍŠ ANO – 15 

SPÍŠ NE – 6 

NE – 3 

 

Z toho: 

- zatím nevím  

- spíše ne kvůli časové náročnosti 

- ano, po čase 

- ano, prosím!!! hrozně mě to baví  

 

  



Doplňte vlastní postřehy a poznámky ke kurzu, lektorům, apod. Zde můžete napsat své 

nápady, další připomínky, případné pochvaly. 

 

• Kurz byl nad moje očekávání a moc mile mě překvapil a odnáším si spoustu zkušeností 

a rad do života 

 

• Obrovská pochvala a poděkování Jitce a Vláďovi za celý kurz, organizaci, rady a 

pomoc. Jsou to lidé na správném místě. 

 

• Srozumitelně vysvětleno, vždycky jsem se na kurz těšila a odcházela jsem s dobrou 

náladou. Jsem moc spokojená a za to vám děkuji! 

 

 

• Hrozně moc to uteklo, ale bylo to vždy milé setkání, ze kterého si člověk odnášel 

pokoj, věci k zamyšlení. Moc děkujeme! 

 

• Byl jsem z kurzů příjemně překvapen. Popravdě mi to přineslo více, než jsem očekával. 

Myslím si, že s rodinou Muchů se ještě setkáme. Moc děkujeme. 

 

 

• Skvělý přístup, který moc oceňujeme. Včetně komunikace s naším panem farářem. 

Díky. Léta praxe jsou znát . Super. Na kurzy jsem chodil rád, řekl bych, že nám 

hodně daly. Jsme rádi, že jsme si mohli vypůjčit knihy k rozšíření obzorů. 

 

• Pochvala! 

 

 

• Příjemní lektoři. Příjemné prostředí. Vše výborné . Moc děkujeme!!! 

 

• Téma sexualita bych více spíše probírala do hloubky než nemoci. Organizace a celé 

vedení se mě velice líbilo. 

 

 

• Jitko a Vláďo Muchovi, jste velice příjemní, jsem rád, že jsem kurz prošel právě s vámi. 

Líbí se mi, jak se krásně doplňujete, umíte předat zkušenosti a rady do života. 

Připravit kurz musí být časově náročné. Obdivuji vás, a fandím vám. Díky, že jsem vás 

poznal! Jste pro mě vzorem – líbí se mi, že z vás proudí láska k Bohu a láska mezi 

manželem a manželkou. Díky . 

 

• Lektoři perfektní, dobrá komunikace, dobře vysvětlí i laicky. Pro kurzy v pátek 

odpoledne, spíš až večer, bych navrhoval možnost uvaření kávy – opravdu celý týden 

je náročný . Jinak vše chválím. 



• Měla jsem z kurzu obavy – jakým způsobem budou setkání probíhat. Byla jsem mile 

překvapena – přístup lektorů byl vlídný, příjemný a nenucený. Cítila jsem se zde dobře. 

Kurz bych doplnila o pár individuálních setkání s knězem. 

 

• Kurz se mi moc líbil, oceňuji vyváženost, pokud jde o „přednášení“ dané problematiky, 

součinnost páru, úkoly, aktivity, testy, materiály, vše se doplňovalo. Dostalo se nám 

mnoha užitečných postřehů a podnětů k zamyšlení. Případným snoubencům určitě 

doporučím. 

 

 

• Lepší informovanost o absolvování kurzu kvůli plánování.  

 

• Některé snahy zapojit účastníky: testy skupinky (hlavně v prvních setkáních) příliš 

zdržuje a časově natahuje kurz. Ušetřený čas se dá využít pro snížení počtu setkání 

nebo alespoň pro opravdu (více) důležitá témata. 

 

 

• Příjemné setkání s lidmi ve stejné životní situaci. Někdy po náročném týdnu jsem hůř 

aktivní a vnímavá. Jinak perfektní, krásně vše vysvětleno, vstřícní. Děkujeme. 

 

• Celý kurz byl užitečný a celkem přínosný. Jsem ráda za takovou zkušenost. Na kurzu 

byla také sranda a lektoři byli skvělí. 

 

 

• Kurz byl dobrý a informativní. Byl taky dobry pro moje čeština ;-) (snoubenec je 

z Holandska) 

 

• Bylo příjemné, že se lektoři učí s námi (byli jsme druhý kurz). Kurz byl zajímavě pojat. 

 

 

• Nejdříve jsme se obávali, co nás na kurzech čeká, ale musím říct, že setkávání bylo 

velmi příjemné. Kurz mi pomohl uvědomit si mnoho věcí. Moc vám děkuji. 

 

• Trochu méně o PPR – je vidět, že Jitka je v tom profík a chce to sdělit a šířit, ale kdo o 

to stojí – ví to, a kdo ne…. Jen bych ukázala možnosti, ale vynechala detaily. (To bylo 

z prvního kurzu) 

 

 

• Klidně bych navštívila i další kurz určený manželům. 

 

• Setkat se někdy „neformálně“ a mluvit o životě . Děkuji za dobrý vzor.  

 

 



• Bylo to super! Možná náročnější přemýšlení ve večerních hodinách po dni v práci 

(únava). 

 

• Děkuji za užitečné rady a informace a doporučuji ve vedení kurzů pokračovat  + za 

dobře strávený čas. 

 

 

• Lektoři mají přehled, vědí, o čem mluví. Na mé otázky měli odpovědi. Nicméně… 

některá probíraná témata mi přišla jako pro 15 ti leté. Tedy nebylo nutné je toliko 

řešit. Velice zajímavé téma bylo u sexuality, konkrétně plodné a neplodné dny. To by 

mě zajímalo detailněji. Díky. 

 

• Skvělý přehled, pro mě plno nových informací a bude mi tento kurz moc chybět. Mé 

obavy na začátku byly naprosto zbytečné a všem tuto zkušenost doporučuji. Jste 

úžasní!!! 

 

 

• Nic bych neměnil. Všechno bylo super . 

 

• Kdyby to šlo, na vše více času. 

 

• Vždy skvěle prožité dvě hodiny v rámci kurzů. Lektoři naprosto profesionální a hlavně 

lidský přístup, kdy předali obrovské množství informací a postřehů, nad kterými nešlo 

nepřemýšlet. Plno věcí jsme si převzali do našeho vztahu. Hodnocení: fantastické 

období v tomto společenství!! 

 

 

PŘIDÁNO ČERVENEC 2019 

• Možná pro páry, co žijí již spolu, jsou některé věci příliš podrobné, protože hodně věcí 

už mají vyřešené, ale v celku hodnotím kurz jako hodně přínosný, podnětný. 

 

• Možná zlehka naťuknout náboženské znalosti obou z páru. (A neřídit se lepším 

výsledkem). Jinak vše super, líbilo se mi s Vámi.   

 

• Některé věci budou stále záhadou… Děkujeme! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OD Moniky a Marka Lepkových 

Splnil kurz vaše očekávání? 

ANO – 10 

NE 

ČÁSTEČNĚ 

 

Měl/a byste zájem o pokračování kurzu (setkávání), který b byl určený novomanželům? 

ANO - 2 

SPÍŠ ANO – 4 

SPÍŠ NE – 4 

NE –  

 

Doplňte vlastní postřehy a poznámky ke kurzu, lektorům, apod. Zde můžete napsat své 

nápady, další připomínky, případné pochvaly. 

1. Chválíme teplý čaj.   

2. Kurz předčil mé očekávání, velice poučné, hodně témat k zamyšlení.  

3. Oceňujeme zápal pro vedení a vysvětlování pojmů, pochopení smyslu manželství, jak přistupovat 

k partnerovi. Možná těch her bylo trochu moc (myšleno aktivit).  

4. Jsem rád, že jsem mohl poznat další páry a lektory a Marka a Moniku. 


