Výsledky spätnej väzby absolventov študijného programu Šport a rekreácia
za akademický rok 2020/2021
V akademickou roku 2021 úspešne ukončilo štúdium 8 študentov, z toho 75%
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 2021 zhodnotili pozitíva na ich trojročnom štúdiu prvého stupňa
vysokoškolského štúdia. Pozitívne zhodnotili 3 oblasti svojho štúdia a to oblasť personálnu,
kde sa vyjadrili ku kolektívu pedagógov, oblasť absolvovaných predmetov a oblasť
infraštruktúry. Už tradične personálne zabezpečenie je podľa študentov na výbornej úrovni.
Absolventi najčastejšie spomínali v pozitívnom zmysle prístup vyučujúcich, príjemnú
atmosféru počas výučby, ľudský prístup, ale tiež možnosť štúdia individuálneho študijného
plánu a možnosť skĺbiť tak štúdium s profesionálnym vykonávaním športovej činnosti.
V oblasti absolvovaných predmetov mali absolventi najviac pozitívnych ohlasov na
zaujímavý výber predmetov, veľké množstvo športových aktivít, prepojenie teórie s praxou,
flexibilitu vo výbere predmetov, kurzy (lyžiarsky, cykloturistický kurz, kurz prežitia),
praktické ukážky predmetov. Pozitívna spätná väzba bola aj vzhľadom k vybaveniu
pracoviska (lezecká stena, posilňovňa, telocvične).
V druhej otázke študenti poskytli negatívnu spätnú väzbu. Rovnako ako absolventi z roku
2020 negatívne zhodnotili 3 oblasti štúdia a to oblasť praktických predmetov, oblasti
dištančnej výučby a oblasť materiálneho a technického zabezpečenia pracoviska. Podľa
absolventov bola vysoká náročnosť niektorých predmetov, veľké množstvo teoretických
a málo praktických predmetov ale aj nízka miera interaktivity vo výučbe. Tieto negatíva
absolventi odôvodnili najmä prechodom na dištančnú formu výučby počas pandémie, ktorú
tiež absolventi hodnotia negatívne.

Medzi obľúbené predmety absolventi z roku 2021 zaradili už tradične predmety anatómia
a kineziológia. Medzi najnáročnejšie predmety označili predmety anatómia, psychológia
športu a história športu.
Absolventov sme sa v dotazníku pýtali, čo by navrhovali, aby sa na Ústave telesnej
výchovy a športu zmenilo. Absolventi by najviac privítali na pracovisku zmodernizovanie
priestorov pracoviska, aby študenti mohli aktívne a efektívne tráviť čas medzi jednotlivými
seminármi, cvičeniami či prednáškami. Privítali by v priebehu štúdia väčší počet praktických
predmetov, zmodernizovali niektoré predmety, dokonca niektorí by aj sprísnili hodnotenie
predmetov.
V záverečnej otázke absolventi z roku 2021 ohodnotili štúdium na Ústave telesnej výchovy
a športu známkami v rozsahu B – C s priemerom 1,66.

