
Výsledky spätnej väzby absolventov študijného programu Šport a rekreácia  

za akademický rok 2018/2019 

V akademickom roku 2018/2019 úspešne ukončilo štúdium 14 študentov, z toho 64% 

absolventov vyplnilo anonymizovaný absolventský dotazník. V dotazníku sme sa absolventov 

pýtali na ich názory a dojmy o priebehu ich štúdia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ. 

Anonymizovaný absolventský dotazník pozostával z nasledujúcich otázok: 

1. Čo sa mi na mojom štúdiu páčilo? 

2. Čo sa mi na mojom štúdiu nepáčilo? 

3. Ktorý predmet bol môj najobľúbenejší? 

4. Ktorý predmet bol podľa mňa najnáročnejší? 

5. Čo by som navrhoval/a zmeniť na ÚTVŠ? 

6. Akou známkou by som ohodnotil/a štúdium na ÚTVŠ? 

Absolventi z roku 2019 sa v odpovediach na prvú otázku zhodli v 2 oblastiach štúdia. 

Pozitívne zhodnotili oblasť personálnu, kde sa vyjadrili ku kolektívu pedagógov a oblasť 

absolvovaných predmetov. V personálnej oblasti absolventi najčastejšie spomínali 

v pozitívnom zmysle prístup vyučujúcich, dobrú atmosféru, vzťahy medzi vyučujúcimi 

a študentmi ale aj ochotu vyučujúcich pri spolupráci so študentmi. V oblasti absolvovaných 

predmetov mali absolventi najviac pozitívnych ohlasov na kurzy (lyžiarsky, cykloturistický 

kurz, kurz prežitia). Pozitívna spätná väzba bola aj vzhľadom k možnosti reprezentácie 

univerzity a pracoviska v rôznych športoch. 

V druhej otázke študenti poskytli negatívnu spätnú väzbu. V odpovediach sa absolventi 

zhodli v 2 oblastiach a to v oblasti praktických predmetov a v oblasti materiálneho 

a technického zabezpečenia pracoviska. Absolventi by radi v priebehu štúdia absolvovali viac 

praktických predmetov v rôznych oblastiach športu a rekreácie. Podľa absolventov by mohli 

byť učebne, športoviská a zázemie pracoviska modernejšie a lepšie vybavené.  

Každoročne medzi najobľúbenejšie a súčasne najťažšie predmety zaradili absolventi 

anatómiu a kineziológiu. Okrem týchto predmetov medzi obľúbené patrili manažment 

a marketing, prvá pomoc, zimný a letný outdoorový kurz a netradičné športy.  

Absolventov sme sa v dotazníku pýtali, čo by navrhovali, aby sa na Ústave telesnej 

výchovy a športu zmenilo. Absolventi by najviac privítali na pracovisku možnosť pokračovať 

v druhom stupni vysokoškolského vzdelania s možnosťou získať magisterský titul a tiež by 



privítali viac praxe a praktických predmetov. Niektorí absolventi by boli radi, ak by predmety 

ako plávanie, atletika a gymnastika boli povinnými (A) predmetmi. 

V záverečnej otázke absolventi z roku 2019 ohodnotili štúdium na Ústave telesnej 

výchovy a športu známkami v rozsahu A – C s priemerom 1,50. 


