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SPRÁVA Z REALIZOVANÉHO PRIESKUMU: 
 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM NA FMK UCM V TRNAVE –  
HODNOTENIE ZIMNÉHO SEMESTRA V AR 2020/2021 

 
 
Zber údajov: január 2021 (AR 2020/2021) 
Respondenti: 102 študentov externého bakalárskeho a magisterského štúdia 
Otázky: 9 otázok, z toho: 

 2 klasifikačné otázky,  

 2 uzavreté otázky,  

 5 otvorených otázok.  
 
Cieľom dotazníka bolo zistiť spokojnosť s priebehom a kvalitou výučby počas zimného 
semestra akademického roka 2020/2021 a takisto aj celkovú spokojnosť s externým štúdiom 
na FMK UCM v Trnave. 
 
 
1. Vyberte ročník, ktorý navštevujete: 

 
 

 

2. Vyberte študijný program, ktorý študujete: 
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3. Ako ste vo všeobecnosti spokojná/ý s výučbou POČAS ZIMNÉHO SEMESTRA AR 
2020/2021? 

 nespokojný - 1 

 veľmi spokojný - 5 

 
 

4. Ktorý predmet by ste označili V UPLYNULOM SEMESTRI ako NAJVIAC PRÍNOSNÝ  
a prečo? 

 

Otvorená otázka, študenti externého štúdia sa slovne vyjadrovali k predmetom v rámci 
svojho študijného programu. Ich úlohou bolo ohodnotiť predmet, ktorý ich počas zimného 
semestra AR 2020/2021 zaujal najviac a svoj výber zdvôvodniť. Je potešujúce, že 
v odpovediach sa viac krát objavovali odpovede ako: „všetky“, „každý predmet mi niečo dal“. 
Presné odpovede študentov vzhľadom na ich osobnú povahu fakulta nezverejňuje.  

 
 

5. Ktorý predmet by ste označili V UPLYNULOM SEMESTRI ako NAJMENEJ PRÍNOSNÝ 
a prečo? 

 
Rovnako išlo o otorenú otázku, v ktorej študenti externého štúdia mali označiť predmet, ktorý 
bol z ich pohľadu najmenej prínosný, resp. ich obohatil najmenej. Študenti sa vyjadrovali 
k predmetom v rámci svojho študijného programu. Presné odpovede študentov vzhľadom na 
ich osobnú povahu fakulta nezverejňuje.  
 
 
6. BOLI STE SPOKOJNÁ/Ý S ÚROVŇOU VYUČOVANIA POČAS UPLYNULÉHO 
SEMESTRA? (Boli pedagógovia na hodiny pripravení, informovali vás dostatočne o 
cieľoch predmetov a podmienkach hodnotenia, vysvetlili vám učivo zrozumiteľne, 
preukázali dostatočné vedomosti vo svojom odbore, boli ochotní odpovedať na Vaše 
otázky? Prosím, stručne zhodnoťte). 
 

Cieľom otázky bolo zistiť, ako sú študenti externého štúdia spokojní s úrovňou výučby počas 
zimného semestra AR 2020/2021, aký bol prístup pedagógov, ich fundovanosť v danom 
odbore, ochota k diskusii. Aj v tomto prípade išlo o otvorenú otázku. Po prečítaní a 
vyhodnotení odpovedí však možno konštatovať, že viac ako 90 % študentov boli s úrovňou 
vyučovania v priebehu zimného semestra AR 2020/2021 spokojní. 
 



          FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 
       UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 

       Námestie Jozefa Herdu 2,  917 01 Trnava 

 
                           

 

 

7. Vyhovuje vám celkovo externé štúdium na FMK? 

 nevyhovuje – 1 

 vyhovuje – 5 

 
8. Kde vidíte SILNÉ STRÁNKY v rámci externého štúdia na FMK? 
 

Otázka bola zameraná na určenie silných stránok exerného štúdia na FMK UCM v Trnave vo 
všeobecnosti. Medzi najčastejšie odpovede patrili: 
 

 Časová flexibilita. 

 Možnosť práce popri štúdiu. 

 Výučba iba v sobotu. 

 Naberanie vedomostí aj skúseností. 

 Kvalitná a výborne zvládnutá dištančná výučba. 

 Profesionalita. 

 Online Archív FMK. 

 Otvorenosť, ochota, profesionalita pedagógov. 

 Dobrá komunikácia na sociálnych médiách. 

 Moderný prístup. 

 Spektrum predmetov, ktoré fakulta ponúka. 

 Možnosť sebarealizácie. 

 Výborná informovanosť študentov. 
 

9. Kde vidíte SLABÉ STRÁNKY v rámci externého štúdia? Máte nejaké PRIPOMIENKY, 
NÁVRHY NA ZLEPŠENIA v externom štúdiu? 
 
Posledná otázka bola zameraná na určenie slabých stránok exerného štúdia na FMK UCM 
v Trnave vo všeobecnosti. Medzi najčastejšie odpovede patrili: 

 

 Dĺžka štúdia. 

 Jednotná čiastka za školné. 

 Väčší počet víkendových termínov na skúšky v skúškovom období.  

 Väčší počet praktických predmetov a ich realizácia v prezenčnej forme. 

 Problém so sústredením sa počas dlhšieho výučbového bloku. 

 Absencia osobného kontaktu kvôli pandémii. 

 Obmedzený výber povinne voliteľných predmetov. 

 Príliš teoretický obsah niektorých predmetov. 


