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Způsob hodnocení dotazníků 
 

U každého předmětu byli studenti tázáni na souhlas s následujícími 5 výroky: 

1. Přínosnost obsahu předmětu. 

2. Student měl příležitost se do výuky aktivně zapojit. 

3. Forma výuky studentovi vyhovovala. 

4. Na svoji práci v kurzu získal student dostatečnou zpětnou vazbu. 

5. Celkové hodnocení kurzu. 

Tyto výroky studenti hodnotili čísly 1 – 4 podle toho, jak moc s výrokem souhlasí. Stupeň číslo 1 

znamená, že žák jednoznačně souhlasí a stupeň číslo 4, že jednoznačně nesouhlasí s daným tvrzením. 

Uvedené grafy zobrazují průměrnou známku jednotlivých výroků. Tato průměrná známka nabývá 

hodnot od 1 do 4 (1 = jednoznačný souhlas, 4 = jednoznačný nesouhlas). 

Hodnocení jednotlivých předmětů mohli respondenti doplnit i krátkým komentářem. Byly zde zahrnuty 

všechny komentáře, které se v hodnocení vyskytly. 
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1. ročník 
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Angličtina  
Vyučující: Ing. Lucie Lišková 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

 Denní počet respondentů: 5, kombi počet respondentů: 20 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Srozumitelný a jednoduše vysvětlený výklad, který mi dal dostatečnou zpětnou vazbu. 

Všechno mi naprosto vyhovovalo. 

kombi 

Paní Ing. Lišková měla velmi profesionální přístup, vstřícná a milá. 

Oceňuji snahu naučit jazyk i studenty, kteří jsou úplní začátečníci. 

Vzhledem k tomu, že jsem na první hodině udělala test, který mi umožnil na zbytek vyučování 

nedocházet, nemůžu tento předmět zhodnotit. Co se týče angličtiny spjaté s naším oborem mi kurz 

nic nepřinesl. A to je možná škoda. 

Na angličtinu jsem nemusela docházet. 
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Obecná psychologie 
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 26 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Přátelský přístup. Bez zpětné vazby, špatná komunikace po emailu. 

Výuka mi nevyhovovala a nebavila mě. 

kombi 

Přednášky pana Kučírka jsou skvělé!!!! 

Oceňuji podrobný výklad. 

Pan doktor Kučírek velmi poutavě a zajímavě vedl své hodiny. Přednáška byla motivující a 

uspokojující. Vysoké odborné znalosti v této oblasti. Hodnotím velmi pozitivně. 

Pan doktor Kučírek je skvělý člověk a líbí se mi jeho přístup k psychologii. Bohužel moc nemá kapacitu 

nám dodat potřebné materiály k nastudování a sdělit nám datum zkoušky. Nereaguje na naše dotazy. 

Chyběla včasná komunikace termínu zkoušky i přes několik urgencí. 

Velmi pěkně vedený kurz.  

Pan doktor poutavě přednáší. 
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Pana doktora Kučírka je zážitek poslouchat, ocenila bych více předmětů s ním. Někdy je těžké držet 

nit nebo se jakkoli zapojit. Pro to tam úplně necítím prostor. 
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Psychologie osobnosti 
Vyučující: PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

 Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 26 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Přátelský přístup, příjemná forma výuky a atmosféra. 

Rychlejší tempo při výkladu, i přesto hodnotím velmi pozitivně. 

Paní doktorka je velmi příjemná 

kombi 

Zkoušky paní Jiřišťové hodnotím jako nejlepší způsob jak se daný předmět opravdu naučit. 

Kurz velmi zajímavý, paní doktorka Jiřišťová vyprávěla formou komunikace a zapojení s námi. 

Hodnotím velmi pozitivně. 

V rámci kurzu jsem získala spoustu informací, které prolínají do ostatních. Paní doktorka je velmi milá 

a za všech okolností ochotná pomoci 

Paní doktorka Jiřštová je skvělá! Výuka byla velmi přínosná, přednáška obohacující. Srozumitelně 

nám dala zadání k ukončení předmětu. 

Velmi pěkně vedený kurz. 
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Nejméně stresující vyučující s krásným přednesem. 

Velmi rychlá zpětná vazba na odevzdanou práci; velmi příjemná vyučující 

Zařadit více témat ze života, z praxe. 
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Sociální a kulturní antropologie 
Vyučující: Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D., PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 25 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Příliš monotónní výuka. Těžké soustředění po delším čase výuky. 

Hodiny mě nebavily a nijak nezaujaly. 

kombi 

p. Lorencová mi práci několikrát vrátila s tím, že je nedostačující (jako jediná z kantorů). Podle mě na 

nás má příliš vysoké a zbytečné nároky. Navíc výklad nikdo nepochopil.  

Téma seminární práce nevhodný v rámci oboru, velmi vysoké nároky. 

Doktorka Lorencová je velmi trpělivý člověk. Zpětné vazby a hodnocení prací jsou v jejím podání na 

veliké úrovni. 

Přístup paní doktorky byl nevyhovující. Předmět byl prezentován formou čtení ze studijních 

materiálů. Málo komunikace a zapojení do tématu. Co se týká konečné práce, původně byla 

přednesena s jinými požadavky, než které se požadovaly při zpětném vracení seminárních, špatně 

provedených prací.  



11 
 

Pro mě osobně velmi zajímavý kurz, vedený odborníkem v oboru. Požadavky na ukončení předmětu 

nutí studenty přemýšlet a pracovat tak, jak se na VŠ má, nutí hledat zdroje a zapojuje praktickou 

stránku.  

Paní doktorka Lorencová má velmi poctivý přístup k výuce. Často jsme však nikdo nerozuměli jejímu 

výkladu, jelikož informací bylo příliš mnoho a byly nesystematické. Její nároky na seminární práci se 

podobaly nárokům na práci bakalářskou, nebo spíše byly ještě vyšší.  

Ne úplně dobře srozumitelný výklad látky. Nejasné zadání seminární práce.  

Zajímavý předmět.  

Nevyhovující požadované téma pro seminární práci  

Velmi dobrý a individuální přístup od paní doktorky.  

Ráda bych využila tento dotazník, abych dala pozitivní zpětnou vazbu na výuku doktorky Lorencové. 

Mnozí spolužáci si na její styl výkladu a zadávání seminárek stěžují, ale já s tím nesouhlasím. Paní 

doktorka k nám přistupuje s nároky jako na vysoké škole na rozdíl od jiných profesorů, kteří se nám 

snaží ve všem ulevit až do takové míry, že si na to někteří zvykli a zneužívají toho. Paní doktorka 

Lorencová si vždy dala práci s vyčerpávající zpětnou vazbou, která nás skutečně někam posouvala. 

Bylo vidět, že tomu věnovala hodně osobního času a snažila se nás něco naučit.   
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Sociální psychologie 
Vyučující: PhDr. Jan Gruber, Ph.D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 25 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Velice mě potěšila forma výkladu. Teorii jsme si vyzkoušeli také prakticky. 

Velmi se mi líbilo uspořádání zasedacího pořádku do kroužku a pan doktor mě svými přednáškami 

velice zaujal, byly velmi přínosné. 

kombi 

Jedny z nejlepších přednášek! 

Oceňuji přístup, spojení teorie s praxí 

Naprostá spokojenost. Velmi pozitivní člověk, se skvělým zapojením nás všech studentů do jeho 

přednášky. I jeho reakce k seminární práci velmi věcné a objektivní. Přednášky na vysoké úrovni 

znalostí, skvělých argumentů a přátelského přístupu. Hodnotím velmi pozitivně. 

velmi poutavě vedený kurz a požadavky na ukončení přimějí studenty opravdu studovat 

Pan doktor Gruber je kvalitním vyučujícím. Přednáška byla přínosná, a jeho požadavky byly únosné. 

Velmi pěkně vedený kurz. 
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Vyučující Dr. Gruber umí zaujmout a prakticky podat výuku. Předmět mě bavil. 

Pan doktor Gruber je kvalitním vyučujícím. Přednáška byla přínosná, a jeho požadavky byly únosné. 

Zajímavá aktivní výuka, zajímavá témata; velmi rychlá zpětná vazba na odevzdanou práci 

Poutavé přednášky. Pan doktor vyučuje na základě zkušeností a praktických příkladech. 

Výklad doktora Grubera je super, skvěle srozumitelný a navíc záživný. Sociální psychologie je pro mně 

jeden z nejzajímavějších předmětů. Opět bych ocenila více hodin s panem doktorem. Jediné, co by se 

dalo zlepšit a co je neduhem více kantorů, je zvyk věnovat neúměrné množství času ústnímu zadávání 

seminárky. Když mám za semestr jeden víkend sociální psychologie, nechci půl dne řešit, co mám 

napsat do seminárky. Vždy bylo opakováno přesně jen to, co bylo v sylabu. Jen se na to někteří 

doptávali neustále dokola a pan doktor neřekl "Tak dost, jdeme něco dělat!".  Méně vodění za 

ručičku. Více zajímavého výkladu! :) 
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Úvod do studia, práce s informacemi 
Vyučující: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

1. ročník ZS denní 

  

Denní počet respondentů: 7 
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Základy andragogiky 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Vladimír Svoboda 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 8, kombi počet respondentů: 25 

 

Komentáře studentů: 

denní 

I když ve zkratce, okamžitá zpětná vazba a rychlá komunikace po emailu. 

kombi 

Skvělá a bohatá přednáška v poddání p. Svobody!  

Naprostá spokojenost. Jen mi chyběla reakce na odeslanou seminární práci. Pouze obdržení zápočtu. 

Čekala jsem vyjádření. Jinak ale přednáška zajímavá, motivující k dalšímu vzdělávání v této oblasti. 

Hodnotím velmi pozitivně.  

Pan doktor Svoboda je dobrý přednášející.  

Velmi pěkně vedený kurz.  

zajímavý obsah výuky z praxe; na seminární práci žádná zpětná vazba  

Poutavé přednášky. Pan doktor vyučuje na základě zkušeností a praktických příkladech.  

Pan doktor Svoboda je taky super zajímavý speaker. Taky za mě věnoval příliš mnoho času zadávání 

seminárky. Tady to bylo asi nejmarkantnější. Z dopoledního vyučování nezbylo mnoho. Zpětnou 

vazbu na dost rozsáhlou a propracovanou seminárku jsem bohužel nedostala vůbec. To je 
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nebezpečné, protože práce je v průběhu semestru spoustu a jeden může snadno vyhořet, kdyby bylo 

víc takových kantorů, kteří jen zapíší zápočet do Moggisu.   
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Základy didaktiky 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 

1. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 9 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Přátelský přístup, příjemná forma výuky. 
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Základy filozofie I. 
Vyučující: doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 24 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

p. Maturkanič je skvělý! Lidský. Přednášky jsou jedna radost.  

Pan docent Maturkanič velmi pozitivní, ochotný, přívětivý a vyjadřuji naprostou spokojenost s jeho 

přednáškami. Přednášky byly zajímavé, moudré a profesionální. Velmi příjemné, zajímavé a naprosto 

originální zapojení do komunikace na těchto přednáškách. Hodnotím velmi pozitivně. 

Poutavé vedení kurzu, spousta předaných praktických příkladů a rad za strany pana doktora, který 

navíc působí jako velký motivátor k dalšímu studiu  

Velmi přínosná přednáška pana docenta Maturkaniče! A pan docent je velmi ochotný a snaží se nám 

pomoci k úspěšnému dovršení studia, což velmi oceňuji.  

Velmi pěkně vedený kurz.  

Hodnotím velmi kladně rychlou zpětnou vazbu vyučujícího na zaslané seminární práce.  

Velmi rychlá zpětná vazba na odevzdanou práci  



19 
 

Pan docent vždy ochotně vysvětlí zpracovávání závěrečných prací a poukáže na nedostatky, 

popřípadě navede, jak je máme opravit. V prvním ročníku je to velmi přínosné, zvláště pro nás starší 

ročníky.   
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Základy managementu 
Vyučující: Mgr. Valery Senichev, Ph. D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 24 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Příjemná atmosféra, energetický přístup, komunikace se studenty a přátelský přístup. 

kombi 

Přednáška super. Test byl podle mého názoru zákeřný. 

Opožděné reakce, nedodržování slíbených termínů, sylabus se liší od prezentace. V prezentaci 

informace navíc, které se již v sylabu neobjevily (které nakonec byly použity v testu)  

Kurz byl velmi přátelský, zajímavý, naprostá spokojenost s panem doktorem Senichevem. Hodnotím 

velmi pozitivně. 

Z mého pohledu kurz velmi přínosný především z důvodu největšího přínosu pro moje povolání, jen 

poměrně obsáhlá teorie o historii. To k tomu ovšem patří :-) 

Nevyhovoval mi příliš velký rozestup mezi kurzem (říjen), dodanou oporou (prosinec) a samotnou 

zkouškou (únor). 

Zklamání ze závěrečného testu. Studijní podklady formou prezentace nevyhovující. Celý den trávím 

na počítači a ocenila bych test ze studijní opory, kterou jsem si mohla vytisknout.  
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Velice zajímavé přednášky.  

Zajímavý obsah výuky; aktivní výuka  

Pozdě vložený sylabus k předmětu.  

Management není to, proč jsem se pustila do studia. A po pravdě představa, že se budu učit teorii a 

historii toho, jak vést lidi mi nahánělo hrůzu. Nepovažuju to obecně za nijak zvlášť přínosné. Pan 

doktor Senichev se toho ale zhostil perfektně. Díky němu to vlastně bylo fajn.   
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Základy výzkumných metod ve společenských vědách 
Vyučující: Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D. 

1. ročník ZS denní, 1. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 9, kombi počet respondentů: 24 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Hodiny mě nebavily a nijak nezaujaly 

kombi 

Na přednášce jsem toho moc nepochopila. Možná kdyby tento předmět učil pan Šimsa, výsledky by 

byly daleko lepší.  

Nedostatečné vysvětlení k seminární práci předem, jinak zpětná vazba na práci velmi podrobná, 

vyhovující. 

Paní doktorka byla velmi laskavá a muselo být velmi vysilující napsat ke každé práci komentář, který 

byl objektivní a velmi přínosný pro další opravu k odevzdané práci. Hodnotím velmi pozitivně přístup, 

pomoc a ochotu. Díky vyjádření paní doktorky, jsem pochopila, jak a čím jsem měla při vypracování 

práce začít a jak se dopracovat k očekávanému výsledku. Hodnotím velmi pozitivně. 

Bohužel byl tento předmět nejhorší z I. semestru. Je mi paní doktorky Lorencové líto, protože 

dostane asi víc takových hodnocení. Paní doktorka nemá drive a hodiny byly uspávací. Na hodnocení 

seminární práce se čekalo měsíc a déle a ne proto, že by se na to paní doktorka vykašlala, ale protože 
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byla tak moc náročná, že jí nestíhala opravovat. Myslím, že by mě pro příští roky zvolit maličko jinou 

formu zkoušky. 

Poměrně náročný kurz na pochopení, když není prezentován současně s matematicko-statistickými 

metodami. V tomto případě bych doporučovala spojení těchto kurzů pro lepší představivost a 

pochopení. Paní doktorka je velmi ochotná pomoci při hodnocení prací a odborně posouvá studenty 

vpřed 

Převážně teorie, žádné ukázky - přednáška by měla obsahovat i praktickou část 

Paní doktorka Lorencová má velmi poctivý přístup k výuce. Často jsme však nikdo nerozuměli jejímu 

výkladu, jelikož informací bylo příliš mnoho a byly nesystematické. Její nároky na seminární práci se 

podobaly nárokům na práci bakalářskou, nebo spíše byly ještě vyšší. 

Neporozuměla jsem dobře zadání úkolu výzkumné práce. 

Paní doktorka je jistě odbornice, ale ne pedagog. 

Hodnotím kladně zpětnou vazbu vyučujícího, který v případě, že se nám zaslaná práce nepovede, 

rozepíše dopodrobna, co v opravené práci požaduje. Ulehčí tak práci sobě, ale i nám - studentům. 

Podrobná cenná zpětná vazba na odevzdanou práci; nevýhodou je dlouhé čekání na schválení práce 

Velmi dobrý přístup paní doktorky. Vše krásně vysvětlí. Děkuji 

Jak už jsem psala. Zpětná vazba paní doktorky je nepřekonatelná. Doslova krok za krokem nás 

navedla, jak výzkum správně zpracovat. Jsem přesvědčená, že pokud měl se seminárkou někdo 

problém, byla chyba na její straně jen minimální. Rozčilují se spolužáci, kteří nejsou ochotni 

akceptovat, že studují vysokou školu a jejich výkon by měl mít odpovídající úroveň. 
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Základy etiky 
Vyučující: doc. ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D. 

1. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 25 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Zajímavě pojatá přednáška. 

Naprostá spokojenost s panem docentem Maturkaničem. Příjemný, ochotný, vtipný a na jeho 

přednáškách jsem se cítila naprosto uvolněně a spokojeně. Hodnotím velmi pozitivně. 

Pan docent Maturkanič je skvělým vyučujícím! Velmi prakticky popisuje i filosofická témata.  A pan 

docent je velmi ochotný a snaží se nám pomoci k úspěšnému dovršení studia, což velmi oceňuji. 

Velmi pěkně vedený kurz. 

Velmi rychlá zpětná vazba na odevzdanou práci 

Pan docent vždy ochotně vysvětlí zpracovávání závěrečných prací a poukáže na nedostatky, 

popřípadě navede, jak je máme opravit. 
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2. ročník 
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Asertivita, meditace a facilitace v personalistice 
Vyučující: PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský 

2. ročník ZS denní, 2. ročník ZS kombi 

 
Denní počet respondentů: 6, kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

denní 

Přínosné pro mně bylo zapojení asertivity do praxe a následné sepsání těchto situací. Malinko mi 

vadil přístup pana rektora, který byl v některých případech (např. odpověď na seminární práci) možná 

i laxní. Odpovědi se několika studentům nedostalo i přes upozornění skrz email. 

kombi 

Velmi příjemná vyučující a zajímavé téma 

Doktorka Mejtská měla velmi příjemný projev. Výuka byla zajímavá, nechyběly ani praktické ukázky. 
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Interkulturní komunikace 
Vyučující: Mgr. Ivana Vrátníková 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Koučing a mentoring 
Vyučující: Mgr. Alena Jáchymová 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Krizové řízení 
Vyučující: doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  



30 
 

Multikulturalita a společnost 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  



31 
 

Řešení konfliktů 
Vyučující: Mgr. Alena Jáchymová 

2. ročník ZS denní 

  

Denní počet respondentů: 6  
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Seminář k ročníkové práci II. 
Vyučující: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Sociální a kulturní antropologie 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Sociální interakce v multikulturním prostředí 
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Základy podnikové ekonomiky I. 
Vyučující: Ing. et Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6  
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Základy práva 
Vyučující: JUDr. Eva Čermáková 

2. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 6 
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Etnicita v multikulturní společnosti 
Vyučující: Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D. 

2. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Vyučující měla přehled a uměla zaujmout 

Vyučující měla dobře zpracovanou oporu. Je vidět, že je zkušená ve svém oboru. Její ústní projev však 

spočíval v předčítání opory. Žádné další informace nad rámec opory, jsem se během výuky bohužel 

nedozvěděla. :(   
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Projektové řízení 
Vyučující: Mgr. Jan Zadražil 

2. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Výborný přednášející! 

Výborný vyučující, výborně podané téma - zatím pro mě nejlepší kurz 

Vyučující uměl zaujmout, výuka byla velice zajímavá a uměl vše vysvětlit 

Pan magistr poutavě a srozumitelně vysvětluje, zjištěné poznatky ráda využiji ve své praxi. 

Magistr Zadražil má velmi příjemný projev. Jeho přednáška obsahovala kromě faktických informací 

příklady z vlastní praxe. Během zkoušky se choval velmi lidsky a přátelsky. Výuku tohoto předmětu 

hodnotím jako nejlepší ze všech předmětu v daném semestru.  

Výborný učitel, velice srozumitelný výklad předmětu. 

Výuka u pana Zadražila byla velice přínosná, byly uváděny i příklady z praxe, což je vždy v 

přednáškách zajímavé 

Naprosto nejlepší předmět semestru. Nebylo úplně jednoduché zpracovat zadaný projekt hned na 

výbornou, ale pan magistr Zadražil poskytl perfektní a konkrétní zpětnou vazbu. Velice oceňuji jeho 

styl přednášení, kdy dokázal, aby se přednáška nestala nudnou. Více takových přednášejících. 
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Psychologie zdraví a psychické poruchy 
Vyučující: PhDr., Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. 

2. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Vyučující vybral zajímavá témata a celý předmět pojal dobře, vysvětlil, zapojil nás 

Velmi přínosné - v uváděných poruchách jsem poznávala spoustu konkrétních lidí. 

Škoda neuskutečněného plánovaného workshopu, snad se podaří v budoucnu. 

Doktor Svoboda má vždy velmi dobře zpracované přednášky. Kromě přijímání důležitých informací, 

jsme měli možnost vyzkoušet si psychologické testy. Velmi kladně hodnotím workshop, který nad 

rámec výuky uspořádal. 

Uvítala jsem následný workshop. Děkuji 
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Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce 
Vyučující: PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský 

2. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Vcelku zajímavé 

Poměrně dost se prolínaly vědomosti získané z ostatních, již absolvovaných předmětů - což může být 

přínosné v uvědomění, nicméně moc ne v získání nových poznatků.  
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Sociologie sociálních problémů 
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 

2. ročník ZS kombi 

 
Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Stále není k dispozici hodnocení ukončení předmětu. Zároveň se domnívám, že k tématu kurzu jsme 

se za celou přednášku nedostali. (19. 2. 2020) 

Pan doktor přišel na přednášku o půl hodiny později, pak nám v rámci sociologie skoro hodinu 

povídal o mikrobiomu. Po upozornění, že jsme na sociologii alespoň sdělil svoje požadavky na 

ukončení předmětu. Nadále byla přednáška chaotická. Nyní již několik týdnů čekám na vyhodnocení 

eseje a stále nevím, jestli budu muset, v případě nepřijetí práce, nastoupit na ústní zkoušku. (19. 2. 

2020) 

Velmi chaotická přednáška bez držení se rámce, nic mi to nepřineslo, skákalo se z tématu na téma a 

pak zase zpět, přitom téma mohlo být velice přínosné, ale bohužel se tak nestalo. Zpětná vazba stále 

žádná, stejný problém jako v prvním ročníku. (19. 2. 2020) 

Doktor Kučírek má velmi zajímavé názory, se kterými se mnohdy ztotožňuji. Občas mi však přijde, že 

během výkladu úplně nerespektuje ohraničení daného předmětu a mizí myšlenkami do jiného 

vyučujícího předmětu. 

Bohužel jsem prozatím zpětnou vazbu na mou práci neobdržela (20. 2. 2020) 
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Bylo by vhodné, aby se přednášející držel tématu. Poté by bylo žádoucí odpovídat včas na seminární 

práce.  



43 
 

Sociální aspekty globalizace 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 

2. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Vyučující skvělý, umí zaujmout, přednáška zajímavá, u zkoušky také příjemný 

Srozumitelné podání aktuální problematiky, poutavý výklad. 

Pan doktor Kuška má vždy velmi zajímavé přednášky. Je vidět, že je odborníkem ve svém oboru. Umí 

své vědomosti předat studentům tak, že nemají problém s pochopením učiva. 

Pěkné a přehledné  
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Základy psychologie práce a organizace 

Vyučující: PhDr. Jan Gruber, Ph.D. 

2. ročník ZS denní 

 

Kombi počet respondentů: 19 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Opět velmi kvalitní kurz s množstvím cvičení a příkladů, pan doktor výborný, přínos pro praxi! 

Vyučující umí posluchače vtáhnout do přednášky, zajímavé téma a velice komunikativní, vstřícný 

člověk 

Možnost výběru tématu, které nás zajímá, zodpovězení otázek, poutavá a zajímavá přednáška. Velmi 

dobrá komunikace s vyučujícím, aktuální témata současné doby. 

Doktor Gruber, má vždy velmi obohacující přednášky, na které se vždy velmi těším. Ani tentokrát mě 

pan doktor nezklamal. Výuka probíhala velmi interaktivně a pan doktor uzpůsobil výklad našim 

potřebám a zájmu. Dávám mu 1*.  

Opět poutavá přednáška  
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3. ročník 
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Asertivita, meditace a facilitace v personalistice 
Vyučující: PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

  

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

denní 

Na první hodině nám bylo sděleno, že předmět bude zakončen seminární prací. Na poslední hodině 

se podmínky změnily a pro zápočet byl nutný také test. Test byl zrušen v den, kdy se měl konat bez 

udání důvodu a bez omluvy vyučujícího. Někteří studenti již byli na cestě. 

kombi 

Seminární práce bez zpětné vazby 

Dovednosti použiji jak v soukromém tak v pracovním životě. (lépe se mi komunikuje s mým 

adolescentním synem) 

Velmi přínosné. 

7 hodinový kurz je nedostačující.  
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Interkulturní komunikace 
Vyučující: Vyučující: Mgr. Ivana Vrátníková 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

7 hodinový kurz je nedostačující.  
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Koučing a mentoring 
Vyučující: Mgr. Alena Jáchymová 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 15 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Ještě nemám zpětnou vazbu na seminární práci (19. 2. 2020) 

Poznatky jsem začala používat v pracovním i soukromém životě. 

Výborná zpětná vazba a prezentace. Osobní posun. 

Oceňuji zpracovanou zpětnou vazbu na seminární práci 

Byl jsem nadšen. 

7 hodinový kurz je nedostačující. 

Ocenila bych více hodin, k předmětu, který je spíše o technice a praxi nežli teorii 

  



49 
 

Krizové řízení 
Vyučující: doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D. 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Uvědomila jsem si, že ho každodenně používám. 

Velmi zajímavý a praktický výklad 

7 hodinový kurz je nedostačující.  
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Multikulturalita a společnost 
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D. 

3. ročník ZS denní 

 

Denní počet respondentů: 2 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.)  
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Řešení konfliktů 
Vyučující: Mgr. Alena Jáchymová 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

  

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Pomohlo mi to vyřešit soukromý konflikt, přineslo mi to zmenšení stresu. 

Obě dámy byly super, uvítala bych více hodin 

Super prezentace, opět zpětná vazba a osobní posun. 

Oceňuji zpracovanou zpětnou vazbu na seminární práci 

7 hodinový kurz je nedostačující. 
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Seminář k bakalářské práci I. 
Vyučující: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D. 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Nemyslím si, že je nutné tento předmět absolvovat povinně v každém semestru 

Vše aplikuji ve své práci. 

Velice mi pomohlo, že jsem mohla zaslat panu doktorovi Lepeškovi ke kontrole text práce 

Velmi nápomocné. 
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Sociální interakce v multikulturním prostředí 
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Zatím nemám odpověď na seminární práci (19. 2. 2020) 

Jako vždy byla přednáška moc zajímavá. 

Skvělá a bohužel poslední přednáška od pana doktora Kučírka 

7 hodinový kurz je nedostačující. 

Hodiny pana doktora Kučírka jsou vždy velkým přínosem  
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Základy podnikové ekonomiky I. 
Vyučující: Ing. et Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. 

3. ročník ZS denní, 3. ročník ZS kombi 

 

Denní počet respondentů: 2, kombi počet respondentů: 16 

(Jeden z denních studentů odpověděl na všechny předměty známkou 4 – nejhorší možnost, ale na 

závěrečnou otázku, zda by studium doporučil přítelovi či kolegovi, odpověděl číslem 10 – nejvyšší 

možnost. Tento student nikde neuvedl žádný komentář. Je proto možné, že se student v hodnocení 

spletl a výsledky za denní studenty tak nejsou vypovídající.) 

Komentáře studentů: 

kombi 

Jen vím, že mám zápočet, nevím, jaké jsem měla chyby v testu 

Rozšířila jsem si své znalosti. 

7 hodinový kurz je nedostačující.  
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Firemní vzdělávání a firemní kultura 
Vyučující: Ing., Mgr. Irena Konečná 

3. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 12 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Uvědomila jsem si, jak to máme v naší společnosti a co je potřeba zlepšit. 

7 hodinový kurz je nedostačující. 
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Komunikační kompetence v personálním managementu 
Vyučující: Ing., Mgr. Irena Konečná 

3. ročník ZS kombi 

 

Kombi počet respondentů: 12 

 

Komentáře studentů: 

kombi 

Oceňuji zpracovanou zpětnou vazbu na seminární práci 

7 hodinový kurz je nedostačující.  
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Workshop v angličtině 
Vyučující: Ing., Mgr. Irena Konečná 

1. – 3. ročník ZS denní a kombi 

 

Počet respondentů: 16 

 

Komentáře studentů: 

Velmi pěkně vedený kurz.  

Výborný nápad, velmi příjemné a přínosné setkání 

Přestože anglicky nemluvím, tak vyslechnutí přednášejících bylo zajímavé a velice přínosné, krásné 

slyšet cizí jazyk a rozumět nebo naučit se nová slovíčka. 

Super nová aktivita jak pro procvičení angličtiny, tak prezentačních dovedností 
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Doplnění vět 
 

Uvítal/a bych, aby na VŠAPs bylo méně ... 

1.ročník ZS denní 

Předmětů a přednášek, které se psychologie netýkají. 

Výzkumných metod a antropologie. 

Nemám co vytknout. (stejná odpověď 2 x) 

1.ročník ZS kombi 

Matematických předmětů 

Matematiky 

Seminárních prací v rozsahu 8-10 stran. V prvním ročníku je to velmi náročné. Ale pokud je to v 

požadavcích vedení školy....respektuji. 

Seminárek :) 

Poplatků. 

Jednotlivých předmětů. Bylo by potom možné více přednášek na každý předmět. 

Stresu, jeden celý víkend trávíme výukou, ten další psaním seminárek...…. 

Neaktuálních opor 

Seminárních prací; méně předmětů v jednom semestru 

2.ročník ZS denní 

Nepotřebných předmětu 

2.ročník ZS kombi 

Semináře k RP a BP 

Přednášek pana doktora Kučírka 

Managementu 

Nic mě nenapadá, chválím činnost studijního oddělení - velmi dobrá komunikace, velká vstřícnost. 

Děkuji 

Seminárních prací. (stejná odpověď 2 x) 

Výzkumné metody 

3.ročník ZS denní 

Požadavků na ukončení předmětů neshodujících se s tím, co doopravdy požaduje vyučující 

3.ročník ZS kombi 

seminárních prací a videí, na kterých člověk stráví spoustu volného času a nedostane zpětnou vazbu 
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Vše je zajímavé a nic bych nerušila. 

Seminárních prací (stejná odpověď 3 x) 

Opětně seminárních prací a to především ve 3. ročníku, nemám časový prostor na bakalářku 

Studentů při výuce. 

Spíše více učiva - nežli méně. Studuji proto, abych toho více věděla a získala inspiraci od těch, co mají 

co předat. 

 

  



60 
 

Uvítal/a bych, aby na VŠAPs bylo více ... 

1.ročník ZS denní 

Projektové práce ve skupině. 

Hodin u některých předmětů, které se blíže zabývají psychologií. 

Předmětů a přednášek z oblasti psychologie. 

Psychologie  

To není nic ke VŠAPs jako takovému, ale uvítal bych, kdyby kolegové z jiných ročníků a z kombi studia 

nebyli prasata a začali si po sobě uklízet v kuchyňce. 

Nemám co vytknout. 

1.ročník ZS kombi 

Praktických cvičení 

Psychologie (stejná odpověď 2 x) 

Všech druhů psychologií, praktických seminářů na různá témata psychoterapie 

Předmětů psychologického zaměření. Očekávala jsem více předmětů tímto směrem. I z tohoto 

důvodu jsem se Vysokou školu aplikované psychologie vybrala. 

Kurzů - například bych velice rád uvítal kurz ECDL, pokud by to bylo možné. Myslím, že by se nám 

mohl do budoucích zaměstnání hodit. Jinak všechno velice dobré. 

Přednášek pro studenty kombinovaného studia k jednotlivým předmětů. Alespoň dvě pro každý 

předmět by bylo ideální. Dále by bylo fajn možnost lepšího občerstvení :-) 

Praktických ukázek 

Pitné vody :)... Děkuji! 

Více by mi vyhovovalo, kdyby každý dvoudenní kurz byl v jednom víkendu, ne odděleně ve dvou 

termínech. A každý kurz hned další víkend zakončený zkouškou nebo termínem odevzdání práce. Celé 

mi to přijde moc roztažené do semestru a na konci je pak velmi náročné skloubit zaměstnání s tolik 

učivem. 

Předmětů v jeden den.....Nyní jsme absolvovali statistiku a již výuka nebude. Máme odevzdat práci, 

kterou musím zahájit samostudiem...….Uvítala bych tento předmět absolvovat v prvním semestru a 

ve druhém základy výzkumných metod. 

Aktuálních opor, včasné určení termínů zkoušek, informace z čeho studovat (opory na disku jsou 

staré a je jich mnohdy i více než jedna, nevíme co je aktuální a doporučená literatura je někdy 

nesehnatelná) 

Času na výběr tématu pro ročníkovou práci ve 2. ročníku! (nechat letní prázdniny na prostudování 

zdrojů, ujištění správného výběru tématu a odevzdání formuláře s tématem až září/říjen - začátek 2. 

ročníku); v předmětech více poznatků co v současné době funguje v praxi; Možnost náhledu na 

bakalářské práce minulých ročníků v elektronické podobě on-line! 

Studijní opory v dřívějším datu. Naplněný automat s občerstvením na víkend :-) 
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2.ročník ZS denní 

Možností využít psychologii  

2.ročník ZS kombi 

Psychologie a sociologie (do větší hloubky) 

Praktických předmětů i informací pro obor personální management 

Cvičení a praktických příkladů pro praxi. 

Psychologie (stejná odpověď 2 x) 

Odborných seminářů 

Velmi přínosná by byla úprava kuchyňky. Dvě mikrovlnné trouby by zajistily rychlost ohřevu obědů, 

když se studenti nahromadí. Naopak bych řekla, že se zlepšila kvalita úklidu toalet, po které jsme 

volali. Děkuji 

Workshopu, přednášek, aktivit, které se týkají psychologie. 

Praktických dovedností 

Aktivní zapojení do výuky v každém předmětu, aby přednášky byly doplněné o příklady ze zažité 

praxe 

Jsem se studiem velmi spokojena, velmi pozitivně hodnotím více workshopů. Komunikace a podpora 

studijního oddělení je perfektní. 

Workshopů nebo dalších navazujících přednášek. Myslím tím např. Balbinův test. Velice přínosné. 

3.ročník ZS denní 

- 

3.ročník ZS kombi 

Osobní a konkrétní zpětné vazby na odvedenou práci 

Všechny semináře mi vyhovují, nenapadá mě, co bych přidala. 

Aktivní výuky. Referencí na vedoucí bakalářských prací. Jak vedou práce? Jak bude vypadat 

spolupráce? Každý to má úplně jinak. Dále prodlužováky k zapůjčení na výuku - nebo zásuvky v 

lavicích. Dále nevím, jak bude probíhat sice předmět Seminář k bakalářským pracím II, ale dával by 

smysl ho dát co nejvíce na začátek semestru. V druhé polovině března chtějí mít většina již skoro 

hotovou práci :-)... Ale to jen názor, obsahově semináře byly vždy v pořádku. 

Praktické výuky z oblasti psychologických metod v personálním managementu 

Asi ústních zkoušek. Pro mě jako introverta a emočně nestabilního studenta jsou velmi přínosné. 

Praktických cvičení, trénování jednotlivých metod 

Psychologie (stejná odpověď 2 x) 

Času na přednášky. 

Psychologie, větší prostor k diskuzi a workshopů - ačkoliv na tom se již pracuje 
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Pravděpodobnost doporučení studia na VŠAPs svému přítelovi 

či kolegovi 
 

- Hodnocení na škále od 1 do 10 

 

1. ročník ZS denní 1. ročník ZS kombi 

 

 

 

2. ročník ZS denní 2. ročník ZS kombi 

Počet respondentů 6 

Průměr 8 

Medián 8 

 

3. ročník ZS denní 3. ročník ZS kombi 

Počet respondentů 2 

Průměr 9 

Medián 9 

 

Cekem 

Počet respondentů 77 

Průměr 8,51 

Medián 10 

 

 

Počet respondentů 9 

Průměr 6,56 

Medián 7 

Počet respondentů 25 

Průměr 9,12 

Medián  10 

Počet respondentů 19 

Průměr 9,21 

Medián 10 

Počet respondentů 19 

Průměr 7,94 

Medián 8,5 
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Pravděpodobnost doporučení – hodnoty od 1 do 10

Pravděpodobnost doporučení studia - celkové výsledky


