Výsledky spätnej väzby absolventov študijného programu Šport a rekreácia
za akademický rok 2019/2020
V roku 2020 úspešne ukončilo štúdium 20 študentov, z toho 70% 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 2020 sa v odpovediach na prvú otázku zhodli v 2 oblasti štúdia.
Rovnako ako absolventi z roku 2019 pozitívne zhodnotili oblasť personálnu, kde sa vyjadrili
ku kolektívu pedagógov a oblasť absolvovaných predmetov. V personálnej oblasti absolventi
najčastejšie spomínali v pozitívnom zmysle prístup a ochotu vyučujúcich pri spolupráci so
študentmi, rodinnú atmosféru ale aj vzťahy medzi vyučujúcimi a absolventmi. V oblasti
absolvovaných predmetov mali absolventi najviac pozitívnych ohlasov na športové aktivity,
kurzy (lyžiarsky, cykloturistický kurz, kurz prežitia), páčila sa im rôznorodosť predmetov,
získavanie nových a zaujímavých informácií a poznatkov, prepojenie teoretických poznatkov
z predmetov anatómia, fyziológia a kineziológia s praktickými predmetmi.
V druhej otázke študenti poskytli negatívnu spätnú väzbu. V odpovediach sa absolventi
zhodli v 3 oblastiach a to v oblasti praktických predmetov, v oblasti dištančnej výučby
a v oblasti materiálneho a technického zabezpečenia pracoviska. Absolventi negatívne
zhodnotili nízky počet praktických predmetov v priebehu ich štúdia. V tomto prípade však
hlavnou príčinou bola aktuálna pandemická situácia, ktorá zapríčinila redukciu praktických
predmetov v letnom semestri. Absolventi negatívne zhodnotili spôsob blokovej výučby
a ojedinelé prekrývanie predmetov, množstvo teoretických seminárnych či semestrálnych
prác, čo bolo spôsobené prechodom do dištančnej výučby z dôvodu opatrení proti šíreniu
ochorenia COVID-19. Podľa absolventov by tiež mohli byť učebne, športoviská a zázemie
pracoviska modernejšie.

Zaujímavosťou je, že niektoré predmety vyhodnotili ako najobľúbenejšie a zároveň aj ako
najťažšie. Príkladom sú predmety anatómia, kineziológia, ale aj praktický predmet a to
plávanie. V prípade plávania to mohlo byť spôsobené aktuálnou pandemickou situáciou,
vďaka ktorej sme praktické predmety realizovali blokovou formou štúdia, čo mohlo byť práve
v prípade plávania fyzicky náročnejšie. Okrem spomínaných predmetov študenti za obľúbené
predmety zaradili predmety tvorba pohybových programov, výživa a zdravie a fyziológia.
Medzi najnáročnejšie ešte patrili podľa nich predmety psychológia, história športu ale aj
basketbal. Absolventov sme sa v dotazníku pýtali, čo by navrhovali, aby sa na Ústave telesnej
výchovy a športu zmenilo. Absolventi by najviac privítali na pracovisku viac predmetov
zameraných na prax (napr. vo fitness centrách a pod.), viac praktického tvorenia pohybových
programov, prepojenie s tréningom. Tiež by privítali menej tvorenia prezentácií, swot analýz
a seminárnych či semestrálnych prác bez toho, aby mali možnosť prezentovať tieto práce,
alebo aby ich využili vo výučbe iným spôsobom. Znova bol tento fakt zjavne zapríčinený
dištančnou formou štúdia, keď sa učitelia snažili študentov viac zapájať do výučby práve
tvorbou seminárnych prác. Absolventi by tiež radi absolvovali viac kurzov či školení s
externými odborníkmi a tiež by sa chceli viac zúčastňovať na diagnostikách športovcov
v priebehu ich tréningu. Medzi ďalšie zmeny, ktoré by absolventi radi realizovali by zaradili
vylepšenie akademického informačného systému AiS a jeho užívateľské prostredie, rozvrh
hodín, zmodernizovali učebne a priestory pracoviska a tiež by privítali možnosť pokračovať
v druhom stupni vysokoškolského vzdelania s možnosťou získať magisterský titul. Niektorí
absolventi by radi zvýšili náročnosť štúdia.
V záverečnej otázke absolventi z roku 2020 ohodnotili štúdium na Ústave telesnej výchovy
a športu známkami v rozsahu A – C s priemerom 1,46.

