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FMK Attitude 2012 
 

(Vyhodnotenie ankety) 
 
 
Anketa prebiehala od 11. 04. 2012 do 04. 05. 2012 formou hry, v ktorej si respondenti mali 
predstaviť situáciu, že dostali dôveru nového ministra školstva zmeniť fungovanie na FMK 
UCM: 
 
Nový minister školstva sa rozhodol zrealizovať pilotný projekt zlepšenia kvality slovenských 
vysokých škôl a pre tento účel si vybral relatívne mladú, ale už 15 rokov existujúcu Univerzitu 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave a na nej Fakultu masmediálnej komunikácie. Minister 
považoval za vhodné, aby ste tieto zlepšenia realizovali Vy ako študent, ktorý vie najlepšie, 
čo by sa malo zmeniť a prečo. 
 
1. Analýza obsahuje zistenia, že na FMK: 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

obsah výučby nezodpovedá potrebám praxe (príliš veľa teórie, málo praktických
poznatkov a neaktuálnosť)

nie je kladený dôraz na výučbu jazykov  (obsah učiva je založený na
stredoškolských učebniciach, a teda nezodpovedá požiadavkám vysokých škôl, je

možné si vybrať len jeden jazyk, v skupinách sú zmiešané úrovne jazykových
schopností)

je nedostatok kvalitných študijných materiálov (chýbajú nové knihy, zahraničná
literatúra, skriptá a pod.)

výučba je neefektívna  (v jednotlivých ročníkoch sa často opakuje rovnaký obsah
učiva, niektoré predmety nesúvisia so študijným odborom)

študenti majú možnosť zapájať sa do nepovinných aktivít  (kabinety, konferencie,
Frejm, Muuza...)

je dostatok zaujímavých prednášok, ktoré sú vedené profesionálmi z brandže
(zvyšuje sa motivácia študentov, zvyšuje sa pochopenie problematiky predmetu)

určite nie skôr nie ani áno, ani nie skôr áno určite áno
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Vybrané komentáre študentov k vyššie uvedenému: 
· Prvý rok na fakulte masmediálnej komunikácie sa pomaly blíži ku koncu a ja som viac 

než nadšená profesormi, spolužiakmi a učivo, ktoré je mi blízke a výkladom, ktorý mi 
učenie len spríjemňuje. 

· Na našej škole nastal veľký rozvoj praktických predmetov, študenti majú veľa možností 
ako sa realizovať aj vďaka šikovným a ochotným doktorandom a pedagógom, ktorí sa 
snažia priniesť čo najviac svojich skúseností z praxe a vedia inšpirovať študentov. 

· Po pravde o FMK som sa dozvedela len asi týždeň pred uzávierkou podania prihlášok. 
V  tomto  momente  si  neviem  predstaviť,  že  by  som  bola  na  inej  škole,  FMK  ma  veľmi  
"baví", zistila som že sa vo mne skrýva viac než si myslím, prednášky ma väčšinou 
oslovia, nemôžem povedať že vždy, predsa len nie každá téma je až taká zaujímavá :) 
FMK pomáha študentom rozvíjať svoj talent. 

· čo sa týka školy prax naozaj chýba, ale tá sa dá urobiť aj popri škole, väčší problém je, že 
na veľa predmetoch sa preberá to isté, resp. najprv sme mali natočiť film a teraz sa učíme 
ako sa to robí, plus vo vyšších ročníkoch by mala byť už konkrétna špecializácia, ja som 
ale napriek všetkému na škole spokojná 

· Myslim si, ze v sucasnosti sa stav zlepsuje, prednasky zacinaju byt zaujimavejsie, je vidiet 
iniciativu najma z radov doktorandov. Jazyky ma mrzia, pretoze za 5 rokov mozem 
povedat, ze moja anglictina upadla, francuzstinu som uplne zabudla, pretoze som nemohla 
studovat tento predmet, kedze som uz predtym mala skusenosti, rok som sa ucila 
spanielcinu, ktoru dalsi rok neotvorili... no citim sa po jazykovej stranke biedne. 

· -čo sa týka jazykov, aj keby sa nezvýšil počet a úroveň prednášok, mohla by škola 
spolupracovať napríklad s nejakou jazykovou školou a sprostredkovať tak študentom 
jazykové kurzy na pôde univerzity; -koná sa veľa zaujímavých akcií ale veľakrát sa o tom 
všetci nedozvedia, myslím že aj prednášajúci by sa mali viac zaujímať o dianie na škole a 
vedieť tak informovať študentov; -prednášajúci by mohli spestriť svoje prednášky, 
hovoriť viac zaujímavých informácií a príkladov z praxe keďže veľakrát učivo iba čítajú 
alebo sucho prednášajú dlhé texty a študenti strácajú pozornosť 

· Sice byvaju zaujimave prednasky, ktore su vedene profesionalmi z brandze ale je to 
predovsetkym pre dennych studentov, na externistov sa tak trocha zabuda. 

· Výučba niektorých predmetov je skutočne neefektívna, navrhovala by som ,,utajené" 
kontroly vyslané vedením, aby získali predstavu, ako naše hodiny skutočne vyzerajú. 
Momentálne som prváčka Mgr. štúdia a za najmenej efektívny považujem predmet 
Vystupovanie pred kamerou s p.Adamovičom. Hodiny nemajú ani hlavu ani pätu, 
absolútne nič nám  nedávajú. P.Adamovič je sympatický a známy pán, to však na garanciu 
efektívnejj výučby nestačí. 

· na škole učí málo profesionálov. ked nám raz jedna vyučujúca na hodine povedala, že ani 
nevie prečo učí tento predmet, lebo ho neovláda (že ju to proste len dali učiť), tak to bolo 
aj do smiechu aj do plaču 
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Minister sa chcel dozvedieť aj to, akí pedagógovia na fakulte pracujú, o ich kvalite 
a schopnostiach… 
 
2. Podľa názorov študentov: 

a) najobľúbenejší pedagóg na FMK je:  
1. miesto – Martin Solík 
2. miesto – Katarína Ďurková 
3. miesto – Ján Višňovský 

 
b) najlepšie motivovať študentov 

dokáže: 
1. miesto – Veronika Pizano 
2. miesto – Martin Solík 
3. miesto – Marek Šimončič 

 

c) najkvalitnejšie prednášky má:  
1. miesto – Rastislav Zábojník 
2. miesto – Artur Bobovnický 
3. miesto – Imrich Jenča 

 
d) najväčší odborník vo svojej oblasti 

je:  
1. miesto – Artur Bobovnický 
2. miesto – Rastislav Zábojník 
3. miesto – Milan Botík 

Vybrané komentáre študentov k vyššie uvedenému: 
· Dušana  Blahúta  som  zvolil  pretože  mám  s  ním  pracovné  skúsenosti  a  poznám  ho  aj  

osobne ale to nie je ten dôvod prečo som ho zvolil.Dôvod prečo som ho zvolil je ten že ma 
vedel naučiť veľa vecí v krátkom čase ohľadom grafiky a animácie a má prehľad v tom čo 
robí a je kedykoľvek ochotný mi pomôcť a vysvetliť mi keď mám s niečim 
problém.Taktiež mi dal odporúčanie na štúdium na FMK začo som mu vďačný. Profesora 
Zábojníka som zvolil preto lebo jeho prednášky sú zaujímavé aj keď vyčerpávajúce no je 
vidieť že je vo svojom obore taktiež odborník a hlavne sa mi páči jeho zapálenosť. 
Profesorku Laluhovú som zvolil preto lebo jej prednášky sú taktiež jedny 
z najzaujímavejších. Má príjemné a zaujímavé prednášky. Taktiež by som vyzdvihol aj 
ostatných pedagógov ako je Dudáš za ochotu viesť s nami mimoškolskú činnosť - Ateliér. 
Profesorku Ungerovú -dobrá výučba anglického jazyka. Celkovo to musím zhodnotiť tak 
že tých dobrých z môjho pohľadu je viac ako tých zlých našťastie. 

· dala som všade Solika nie preto, ze by mal aj najkvalitnejsie prednasky alebo ze by bol 
najvacsi odbornik, ale ide o najludskejsieho cloveka na skole a prve dve kategorie si 
zasluzi vyhrat 

· Na prednáškach Mediálnej výchovy sa oplatilo spojenie Viktórie Kolčákovej a pani 
dekanky. hodiny sú zaujímavé, náučné a zobrala som si z nich naozaj veľa.  pani  
Bugošová je pre mňa TOP. dokáže študentov motivovať k lepším výkonom, pracujeme 
s ňou prakticky, na jej hodinách si vlastnou tvorivou prácou overujeme naše  znalosti  
z teórie. 

· bolo by plusom oslovit viac pedagogov (tvorcov), ktori v sucasnosti posobia 
v slovenskych mediach 
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· Oceňujem prístup mnohých pedagógov, ktorým často "vygumovali" nepríjemné zážitky 
s inými pedagógmi. Škola disponuje pedagógmi, ktorí vedia motivovať, zaujať 
a z prednášok ktorých sa študentom ani nechce odísť a samozrejme má aj takých, ktorí od 
štúdia skôr odrádzajú skrz svoje povýšenecké správanie.  

· s nejakou extra motiváciou som sa doteraz nestretol 
 
Minister v rámci tohto projektu vyčlenil nezanedbateľnú sumu finančných prostriedkov 
(minimálne 1,5 mil. EUR) na zlepšenie infraštruktúry fakulty. Kde vidíte najväčšiu potrebu 
investovať tieto peniaze a ako ich rozdelíte? Ak je súčasný stav v niektorých oblastiach 
postačujúci, ušetrené peniaze môžete investovať tam, kde je to viac potrebné... 
 
3. Študenti by investovali: 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

do učební, pretože majú malú kapacitu (keď chcem prísť na zaujímavú prednášku, nev iem si
nájsť miesto, v miestnostiach nie je zabezpečená vzduchotechnika a nedá sa tam dýchať už

počas prv ej hodiny )

do zlepšenia rozmiestnenia budov f akulty (nie je možné sa v priebehu 45 minút presunúť medzi
v y učovacími priestormi, v zdialenosti medzi budovami školy sú príliš v eľké, skoro ráno nie je

žiadne adekv átne dopravné spojenie na Skladovú)

do zlepšenia pokry tia internetom v priestoroch f akulty (v priestoroch kina OKO som sa nemohol
prihlásiť, nakoľko postup je nezrozumiteľný, na Skladov ej som sa  v jednej z učební nedokázal

pripojiť pre nekv alitné a nedostatočné pokry tie signálom)

do zlepšenia kapacity strav ov acích zariadení (nav štív il som buf et, ponuka jedál bola prijateľná,
cenov o dostupná, v buf ete som si nemal kam sadnúť a v y chutnať si obed, keď máme

v y učovanie v Jame, nemáme možnosť sa prestrav ov ať)

do kapacity internátov (študenti si musia hľadať podnájom aj keď sú zo v zdialenejších lokalít,
musia míňať veľa f inančných prostriedkov na cestovanie, pretože sa nemôžu uby tovať na

internáte)

do zlepšenia vy bavenia sociálny ch zariadení na Herdu

do zlepšenia v y bav enia sociálny ch zariadení na Skladov ej

do zlepšenia v y bav enia sociálny ch zariadení v Jame

do rozšírenia a zlepšenia v y bav enia budov (v prestáv kach medzi prednáškami si nemám okrem
prednáškovej miestnosti kam sadnúť)

určite nie skôr nie ani áno, ani nie skôr áno určite áno
 

 
Priority v investíciách, do čoho by investovali najskôr a do čoho na poslednom mieste: 

1. miesto – zlepšenie rozmiestnenia budov fakulty 
2. miesto – rozšírenie a zlepšenie vybavenia budov 
3. miesto – zlepšenie pokrytia internetom v priestoroch fakulty 
4. miesto – učebne, pretože majú malú kapacitu 
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5. miesto – zlepšenie vybavenia sociálnych zariadení 
6. miesto – zlepšenie kapacity stravovacích zariadení 
7. miesto – kapacity internátov 

 
Vybrané komentáre študentov k vyššie uvedenému: 
· je pravda, že všetci študenti frfleme na vzdialenosť Skladovej, na druhej strane - KEBY 

NEBOLA SKLADOVÁ, NEBOLA BY TO FMK! - sú to veci, ktoré k nej skrátka patria. 
študenti FMK určite nemajú vytvorený taký vzťah k hlavnej budove na Herdu, aký majú 
ku Skladovej. Rovnako je to aj s prednáškovými miestnosťami - ak by boli iné, zas by 
sme frflali, že je tam zlé ozvučenie, že nedovidíme na plátno......osobne by som nemenila 
prvky, ktoré sú pre FMK charakteristické. aj keď na ne nadávame, robíme to s láskou..:) 

· Napr. vytvoriť nejaké stále oddychové zóny pre študentov v univerzitných priestoroch...a 
pod. 

· kapacitne problemy by odpadli, keby som ako minister zmenila podmienky prijimania na 
vysoke skoly (sito), ich pocet a pocet studijnych odborov 

· Jedálne a bufety sú podľa môjho názoru na kvalitnej úrovni, škola by mala riešit v prvom 
rade to, že na skladovú nejdú častokrát adekvátne spoje 

· hlavne dopravné spojenie na Skladovú je komplikované... 
· rozhodne zlepsenie rozmiestnenia budov! je hrozne ze sa student castokrat musi medzi 

jednotlivymi prednaskami viackrat presuvat, a to z Jamy do Oka, nie je az taka tragedia, 
ale v nizsich rocnikoch sme mavali vyucovanie v Jame potom na Skladovej a este raz som 
sa musela vracat do Jamy, student bez auta, bez mhd, ktora chodi velmi sporadicky najmä 
na Skladovu ulicu a v skaredom pocasi, ktory sa musi premiestnovat non stop, to je hotova 
tragedia. Zaroven urcite rozsirenie ucebni. V Jame by sa nemalo vyucovat vobec, 
pripadam si ako na zakladnej alebo strednej skole, s tym rozdielom ze nas nie je v triede  
25, ale niekedy aj dvonasobne viac! neda sa tam dychat, hybat, nie je tam ani automat na 
napoje( len ten na kavu, aj na ten sme cakali niekolko rokov) a o socialnych zariadeniach 
ani nehovorim. 

· zlepšiť prepojenie stravovania v budovách (môcť si objednať jedno na Herdu aj orazením 
v jedálni na Skladovej a opačne), nájsť vhodnejšie priestory ako triedy v ZŠ 

· To, že študujeme na Fakulte masmediálnej komunikácie a je problém sa dostať k wi-fi 
sieti (ktorá keď je, je zaheslovaná spôsobom, že bežný študent so svojimi technickým 
znalosťami má problém, študent so smartfónom či tabletom nemá šancu) je veľkou, ale 
veľkou hanbou. Problém s ubytovaním je tiež obrovský, študenti častokrát musia platiť 
vysoké ceny za kadejaké podnájmy, aby mohli študovať.  

· Treba urobit nieco so socialnymi zariadeniami v JAME!!!je to tam v zalostnom stave, ani 
mydlo ani utierky, zachody su otrasne neda sa splachovat dvere pokazene, take otrasne 
wecka som este nevidela bohuzial... 



 
 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 
 
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 

    Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava 
 
 
 

 
 

Telefón Fax IČO   E-mail Internet 
033/556 51 11 033/556 54 21 360 789 13 fmukcm@ucm.sk www.ucm.sk 
    
 
 
   

· ked som nastupila na skolu tak skladova bola pre mna najvacsim prekvapenim, aj ked nie 
tak vybavenim ale umiestnenim budovy vo velmi nevyhovujucej lokalite a dalej a prave 
naopak umiestnenie jamy nie je take zle, ale vybavenie je katastrofalne - socialne 
zariadenia v hroznom stave, ziadny internet ani moznost stravovania 

· K otázke ohľadom pokrytia internetom. Prvým miestom, kde by sa mal wifi internet 
zaviesť, je študovňa na Skladovej. Pracovať na vlastnom notebooku a nemožnosť pripojiť 
sa na internet, veľmi to chýba. 

 
Okrem pedagógov sa na kvalite vzdelávania fakulty spolupodieľajú aj ďalší zamestnanci 
a informačné systémy... 
 
4. Študenti si myslia, že: 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

pracovníci na dekanáte FMK sú ochotní a
ústretoví pri poskytovaní informácií

pracovníci v knižnici FMK sú ochotní a
ústretoví pri poskytovaní informácií

pracovníci na študijnom oddelení FMK sú
ochotní a ústretoví pri poskytovaní

informácií

pracovníci na vrátnici sú ochotní a
ústretoví pri poskytovaní informácií

w eb stránka fmk.ucm.sk ako hlavný
informačný zdroj nie je na dobrej úrovni

(rýchlosť vybavenia nedostatočná,
zmätok v poskytnutých informáciách)

AIS nespĺňa nároky na takýto dôležitý
systém (celý systém je nejasný, chýbajú

vysvetlivky, nemožno ho otvoriť vo
všetkých prehliadačoch)

určite nie skôr nie ani áno, ani nie skôr áno určite áno
 

 
Vybrané komentáre študentov k vyššie uvedenému: 
· s informovanosťou na našej fakulte škole som 100% spokojná 
· Je nutné dodať, že študijné sa v tomto akademickom roku zlepšilo v prístupe k študentom. 

Možno je to novou polohou kancelárie... 
· systémy ako dôležitý prvok v vzdelávaní sa spĺňajú moje nároky:) 
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· ais nikto nevyuziva na 100%, cize ked tam raz za rok idem, mam s tym problemy, ako aj 
mnohi ini. to je podla mna normalne.  

· študijné odd. pracuje v dosť obmedzenom čase, ale chválim mailovú komunikáciu s nimi 
· ochote pracovníčok knižnice môžme polemizovať, nakoľko sú veľmi náladové, 

s dekanátom nemám skúsenosť, študijné - striedavo oblačno, pani vrátničky na Skladovej 
sú super, na Herdu nemám skúsenosť, web stránka FMK nie je v princípe zlá, len 
potrebuje doladiť, AIS - potrebuje kompletnú zmenu 

· AIS je veľký problém, je zložitý, neprehľadný, nekompatibilný. Nepomôžu mu žiadne 
vysvetlivky ani značky, treba ho od základov prerobiť. Tento systém je archaický a treba 
ho čo najskôr nahradiť. Web FMK patrí medzi tie lepšie medzi vysokými školami, no 
hľadanie starších informácií, či všeobecných informácií o štúdiu je zložité. Taktiež 
niektoré oznamy, hlave týkajúce sa štúdia sú písanie neprehľadne.   

· AiS funguje celkom v pohode, ale chýba v ňom možnosť e-mailových notifikácii. Príklad: 
niekto povie, že známky budú vtedy a vtedy (často sa stane, že nie sú) a študenti každých 
pár minút pozerajú, či už nepribudla známky (veď viete ako to je). Zbytočne to oberá o 
čas, ktorý by sa mohol venovať niečomu inému. E-mailová notifikácia by sa dala využiť 
aj na informovanie o pridaných termínoch zo skúšky na predmet, na ktorý je študent 
zapásaný. 

· vyucujuci nevedia pracovat s AIS, namiesto ulahcenia - zrusenia indexov, sa stale musime 
nahanat za vyucujucimi, ktorí  mnoho krat nie su tam, kde majú byt! 

· Štúdijné oddelenie je otvorené pondelok, stredu a piatok. Ja mám napríklad rozvrh v 
pondelok (ale celý deň na Skladovej, čiže nie je šanca stihnúť prísť na Herdu pri 
nedostačujúcich úradných hodinách od 8:00 - 11:00), utorok a štvrtok, čiže nemám kedy 
na štúdijné oddelenie ísť. Neochota pracovníčok je ďalším výrazným problémom. 
Napríklad keď som sa po úradných hodinách chcela len niečo spýtať, bolo mi povedané, 
že už nie sú úradné hodiny a ,,mám poslať mail." 

· Pracovníci na všetkých spomenutých oddeleniach sú pri poskytovaní informácií v 
podstate ochotný ich poskytnúť, ale skôr ide hlavne o ich prístup hlavne v knižnici a na 
študijnom oddelení som sa konkrétne stretla s drzým, povýšeneckým arogantným 
prístupom, keď napríklad keď si chce človek vytlačiť prácu do školy v knižnici 
pracovníčka začne doslova kričať že oni niesu copycentrum, ale v podstate je to školská 
knižnica, práca do školy a ešte si za to aj zaplatíme, tak kde je problém. ? 

· AIS  je  veľmi  zložitý.  tiež  mi  vadí,  že  človek  sa  až  bojí  ísť na  študijné,  lebo  tety  nanho  
budú kričať tak či tak. sú veľmi nepríjemné 

· Stretol som sa s viaverymi informacnymi systemami pre studentov ale tak neprehladny 
a nekompatibilny IS som nevidel. V 21. storoci sa ocakava, ze IS sa bude vyuzivat naplno 
a pomaly denne, kdezto AIS sluzi len na prihlasovanie na skusky. V zahranici funguje aj 
ako vzdelavaci prostriedok, ulozny priestor pre studentov a pod. Napriklad informacny 
system Masarykovej univerzity 
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Pedagógovia, administratívna podpora a infraštruktúra spoluvytvára kvalitu vzdelávania. 
Na jej konci sú absolventi, ktorí sa spoločne s fakultou podieľajú na budovaní imidžu tejto 
vzdelávacej inštitúcie... 
 
5. Študenti v správe referujú, že:  
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

imidž fakulty je veľmi dobrý (veľký záujem o štúdium na fakulte, študenti pracujú
počas štúdia, aby získali praktické skúsenosti, umiestnenie v prieskumoch, úspešné

projekty, získanie financií z fondov EÚ, informácie v médiách, dobrá povesť FMK)

aktivity študentov a fakulty podporujú budovanie dobrého imidžu (FMK na sociálnych
sieťach - Facebook, Tw itter, eventy organizované študentmi - UniCamp, Freezing

FMK, Show show ichka, pravidelné odborné konferencie, atteliér, charitatívne
podujatia)

absolventi fakulty majú veľkú úspešnosť pri hľadaní si svojho zamestnania
(nezamestnanosť absolventov je 0 %, pracovné stáže FMK podporujú uplatnenie

absolventov, zamestnanosť mimo odborov)

určite nie skôr nie ani áno, ani nie skôr áno určite áno
 

 
Vybrané komentáre študentov k vyššie uvedenému: 
· myslim  si  ze  v  tomto  bode  je  naozaj  fmk  top.  pred  par  rokmi  mala  fakulta  urcite  horsi  

imidz, nez dnes, a to vdaka samotnym studentom, ktori uz prostrednictvom hore 
spomenuteho dokazuju, ze studium na nasej skole ma zmysle, opodstatnenie a po jej 
ukonceni a i pocas studia na nej sa dokazu uplatnit v praxi  

· Študenti všetkých stupňov štúdia sú veľkou pýchou školy. Práve oni z nej robia atraktívnu 
školu pre štúdium. Študentský život tu funguje na výbornej úrovni a to aj s minimálnou 
podporou školy, čo svedčí o schopnostiach študentov. Je skvelé, že sa na škole dejú 
unikátne  a  kvalitné  odborné  eventy  ako  UniCamp,  Atteliér  event,  a  pod.,  a  rovnako  aj  
kultúrono-zábavné akcie typu Showshowicha, Insomnia. Veľkým plusom je aj skvelý 
akademický časopis Atteliér. 

· všetko sa uvidí, zatiaľ ma škola 100 percente napĺňa a rozhodne ju odporúčam :) 
· Podľa môjho názoru možnosti fakulty sú dobré len ich treba využiť .Mňa motivuje hlavne 

možnosť dostať sa do HD štúdia na Skladovej pretože sa aktívne zaujímam o grafiku a 
animácie a možnosti využitia tohto vybavenia sú obrovské a majú veľký potenciál pri 
správnom využití na výučbu. Tým pádom sa zvyšuje aj možnosť že absolventi fakulty 
budú dobre pripravený na prax a tým aj percento nezamestnaných sa môže držať na 
minime. Eventy na fakulte sú tiež zaujímavé a je ich podľa mňa dostatok.Len škoda že 
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ako externý študent ktorý pracuje a mimo svojej hlavnej pracovnej činnosti nemám čas 
aby som sa na nich  zúčastnil...čo ma mrzí. 

· Je faktom, že stáží je na výber požehnane a každý študent môže teda získať prax, ak chce. 
· Je pravda, že škola vytvára študentom veľa príležitostí na realizáiu (workshopy, 

organizácia podujatí, výstav..) avšak v prvom rade by mal bylo byť zvládnuté vyučovanie. 
· Myslim si, ze to, ci sa absolventi uplatnia, je predovsetkym na nich, zaklady dostanu, ale 

ked 5 rokov sedia na zadku a nepohnu prstom, nech si potom nemyslia, ze sa o nich budu 
zamestnavatelia trhat... 

· Ako absolventka vidím prínos, ktorý mi štúdium prinieslo. Na trhu práce nemám problém 
s umiestnením. Mrzí ma, že škola je negatívnejšie vnímaná ako iné vzdelávacie inštitúcie.  

· Podla statistiky uplatnenie najde zhruba 80-90 percent absolventov, ale asi nie v odbore v 
ktorom vystudovali. Poznam osobne asi 9-10 mladych ludi, absolventov a vsetci maju 
rovnaky nazor, ze skola im okrem diplomu nic nedala a pracuju ako recepcne v roznych 
firmach. Mozno je to len nahoda. Skola ma tiez zly imidz medzi posluchacmi z inych 
skol, o tom sa vsak nikde nepise, len hovori.  

 
6. Údaje o respondentoch: 
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Študijný program

35%

65%

KOMU MARK
 

Forma štúdia
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Spolu sa zapojilo 245 študentov.  
 
 
Vypracovali: Eva Vicenová, Veronika Pizano 


