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Vyhodnocení evaluačních dotazníků
za jednotlivé předměty
VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE
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Způsob hodnocené 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
Počet respondentů denní: 6
Počet respondentů kombi: 24
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Základy didaktiky
Vyučující: PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24
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Vedení lidí a leadership
Vyučující: Mgr. Alena Jáchymová
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 23

Komentáře studentů:
kombi
Paní magistra Jáchymová je velmi vstřícná a vážím si jejího přístupu ke studentům.
Ne úplně šťastným se mi zdál formát zkoušky. Velmi mnoho psaného textu, velmi mnoho obecných a
otevřených otázek, nejasný systém hodnocení a nakonec zbytečné vysvětlování si. Bylo by lepší v
tomto případě mít ústní zkoušku.
Moc přísné hodnocení
Velmi pěkné vedeny kurz, přínosný, zajímavý, obsahově velmi naplněný.
Paní magistra je velmi vstřícná, je vidět, že jí výuka baví.
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Matematické a statistické metody
Vyučující: Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Tento předmět nepatří k mým oblíbeným, nicméně pana doktora Šimsu hodnotím velmi pozitivně.
Jen bylo škoda, že jsme se více věnovali základům v Excelu a méně pak statistickým metodám. Ale
bohužel to odpovídalo průměrné úrovni znalostí práce v Excelu. Asi mělo tento předmět smysl rozdělit
do menších skupin a mít tak více prostoru pro konzultace jednotlivců a výklad látky.
Dr. Šimsa vstřícný i při zkoušce.
Z mého pohledu nejtěžší předmět, ale pan doktor Šimsa se snažil vše velmi dobře vysvětlit a i zpětná
vazba byla perfektní.
Mohu jen doporučit, sice náročné, ale výborný vyber literaturu, zajímavá forma výuky i seminární
práce
U většiny nepopulární předmět, ale potřebný.
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Psychologie kultury
Vyučující: PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 5

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Paní doktorka, opět velmi pěkně a zajímavou a poutavou formou přenesla teorii do praxe.
Paní doktorka super.
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Základy personálního managementu
Vyučující: Mgr. Antonín Slabý, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Předměty pana doktora Slabého byly jedny z nejlepších. Jeho příklady z praxe jsou navždy
zapamatovatelné. Zpětná vazba perfektní a velice mě potěšilo, když mi po zkoušce dodal povzbuzení a
motivaci do dalšího studia.
Je velká škoda, ze pan doktor odchází, jeho zkušenosti se dají jen těžko nahradit. Byt přísný a náročný,
presto dokáže předat spoustu let zkušenosti. Přeji mu v jeho další cestě vše dobré.
Pan doktor je svůj, ale mám ho rád, škoda, že končí.
Je mi upřímně líto, že takový odborník, jakým je pan doktor Slabý je, odchází z naši školy.
Dr. Slabý je sice "svůj", ale je škoda, že končí.
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Základy sociologie
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Pan doktor Kucirek je proste famózní, studnice moudrosti, pokory a neuvěřitelný zdroj inspirace.
Na zkoušku moc jmen na zapamatování, mohlo by se více týkat jen sociologie samotné.
Opora ke kurzu, oproti jiným tragická. Také nebylo úplně v pořádku nutnost odevzdat seminární práci
přesně v jeden jediný den.
Kniha, kterou bylo potřeba použít k seminární práci, nebyla předem zapsána v povinné literatuře, což
hodnotím negativně z důvodu obtížného shánění.
Nějaké ty zmatky, nevěděli jsme, jak se nejlépe na test připravit. Informace, že z toho co se probíralo
při výuce a z opory je asi ok pro denní studenty, ale pro kombinované ne. Chtělo by to dát například
60-80 otázek, které se mohou v testu objevit a z nich pak do testu třeba 15-20. To by se dalo
koncepčně uchopit, jinak byla příprava na test velmi těžko uchopitelná, více správných odpovědí
nadměrně test ztěžovalo, ale snad jsme všichni udělali, takže ve výsledku ok, i když....
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Seminář k ročníkové práci I.
Vyučující: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Pan doktor Lepeška je velký odborník, ochotný a výborný lektor.
Velmi prospěšný seminář.
Bezvadné vedeni od pana Lepešky, profesionální jako vždy, presto věcné a k tématu, s pochopením a
pokorou.
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Angličtina
Vyučující: Ing. Lucie Lišková
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 21

Komentáře studentů:
denní
Na první hodině se píše test. Ten kdo má dostatečný počet bodů, získává automaticky zápočet a
nemusí již na hodiny chodit. To je pro mně vyhovující.
kombi
Pí Ing. se snaží dostat do nás všechny základy gramatiky a umí to opravdu skvěle
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Základy filozofie II.
Vyučující: ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Spolupráce s panem Docentem Maturkaničem je více než výborná. Domnívám se, že je ohromným
přínosem pro tuto školu a je mi ctí pod jeho vedením studovat.
Jsem rád, že doc. Maturkanič dává rady a doporučení také k závěrečným pracím. Na druhou stranu
bylo trochu nešťastné míchat konzultace k ročníkovým pracím spolu se zkouškami.
Pan docent Maturkanič je velice vstřícný, forma výuky mi vyhovovala, velmi kladně hodnotím emailovou komunikaci.
Pan docent naprosto úžasný člověk i pedagog.

12

Ontogenetická psychologie
Vyučující: Mgr. David Karel, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Nejlepší předmět druhého semestru.
Škoda, že tomuto semináři nebyl dán větší prostor.
Zajímavý předmět, hodil by se dříve než na konci semestru
Zatím čekám na hodnocení seminární práce. (komentář z 1. 7.)
Prozatím jsem na svou práci nedostala zpětnou vazbu (odesílala jsem 28. 6. 2019), proto nehodnotím
zpětnou vazbu.
Zpětnou vazbu na seminární práci zatím nemám. (komentář z 1. 7.)
Škoda, že tento kurz byl jako poslední - motivace k sepsání poslední seminární práce po ukončení
všech zkoušek byla velmi malá. A stále ještě nemám na seminární práci zpětnou vazbu (asi dva týdny).
(komentář z 2. 7.)
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Kulturní studia
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
1. ročník LS denní

1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Pan doktor Kuška má charisma a dovede věci velmi poutavě a zajímavě předat. Vypíchnout to, co je
důležité.
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Sociální a kulturní antropologie II
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
1. ročník LS kombi

Počet respondentů: 24

Komentáře studentů:
kombi
Skvělý vyučující
Vyhovuje mi styl dr. Kušky, jak výkladu, tak zkoušení.
Jestli má někdo talent pro to, probudit zájem o to, co učí, pak je to pan doktor Kuška i Kučírek, jsem
rada, že právě takoví kantoři se na škole potkali a dávají mi tak příležitost pochopit víc, ať už studiem
antropologie, kultury, psychologie anebo filozofie. Dekuji.
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2. ročník
Počet respondentů denní: 3
Počet respondentů kombi: 20
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Základy práva
Vyučující: JUDR. Čermáková
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Celková spokojenost, pouze čas pro napsání závěrečného testu byl krátký, otázky byly dlouhé a
odpovědi též, často šlo o slovíčkaření ... a uvítala bych více času na závěrečný test.
Uvítala bych více hodin.
Předmět ani vyučující nebyli špatní. Jen bylo mnoho látky v jednom krátkém úseku, což zrovna v
případě práva je vražedné.
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Psychosociální dovednosti
Vyučující: PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Moc fajn seminář s panem doktorem Michalem Svobodou! Ale překračování mé osobní komfortní
zóny, bylo náročné.
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Seminář k ročníkové práci II.
Vyučující: PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 21

Komentáře studentů:
kombi
Myslím si, že pro velký počet předmětů nebyl dostatečný čas na tento předmět.
Seminář jako takový byl přínosný ... se záměrem se dostatečně připravit nejen na RP, ale také na BP.
Jen bych při takové porci předmětů zvažovala upustit od psaní RP. Více času bych věnovala přípravě
na BP jinou formou. Je náročné psát RP a ještě se připravovat na BP a vykonávat zkoušky z tolika
předmětů.
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Řízení lidských zdrojů
Vyučující: Ing. et Mgr. Irena Konečná
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Forma mi vyhovovala, opět bych brala více času na předmět.
Velmi přínosné.
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Současné etnické a kulturní procesy
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kvalitně pojatá výuka
Velmi přínosné.
Pan docent Uherek má neuvěřitelný rozhled a výuka byla zajímavá, nicméně kdyby probíhala v menší
skupince, určitě by to bylo zajímavější a interaktivnější!
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Sociální patologie a prevence soc. patologických jevů
Vyučující: PhDr. Miloslav Čedík
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kurz byl přínosný.
Doktor Čedík, další úžasný přednášející, přednáška měla tempo, dynamiku a byla velmi přínosná!
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Sociální projevy interkulturních rozdílů
Vyučující: PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
Kombi
Kurz byl přínosný.
Pan doktor Kučírek je stálice, jeho přednášky jsou zajímavé a vždy se dozvíme něco navíc.
Rozdílný obsah výuky a závěrečného testu
Tento předmět byl vyučován Dr. Kučírkem, předpokládám, že se na pana doktora snese vlna kritiky
kvůli jeho "nesrozumitelným" testům. Pana doktora jsem osobně požádal o ústní zkoušku, která byla
pro mě skutečně obohacující. Pan doktor rozhodně nepůsobil, že by měl potřebu si na mě dokazovat
svojí nadřazenost, naopak zkouška se nesla v přátelském duchu a následně jsme se společně dohodli
na další mimoškolní spolupráci.
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Interkulturní psychologie
Vyučující: PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kurz byl přínosný.
Seminář byl velmi přínosný a "dopodtrhl" předchozí semináře obdobného zaměření.
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Didaktika osobnostně sociálního rozvoje
Vyučující: PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kurz byl přínosný.
Opět prima s panem doktorem Michalem Svobodou
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Aplikovaný výzkum ve společenských vědách
Vyučující: PhDr. Dita Mejtská
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kurz byl přínosný.
Tento seminář jsem si představovala, že proběhne více aktivněji, a doufala, jsem, že proběhne i
"nácvik" nějakého dotazníku, například.
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Kulturní studia
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
2. ročník LS denní

2. ročník LS kombi

Počet respondentů: 3

Počet respondentů: 20

Komentáře studentů:
kombi
Kurz byl přínosný.
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3. ročník
Počet respondentů denní: 0
Počet respondentů kombi: 7
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Občanské obchodní a pracovní právo
Vyučující: JUDr. Radka Šumerová
3. ročník LS kombi

Počet respondentů: 7

29

Základy podnikové ekonomiky I.
Vyučující: Dr. Kutáč
3. ročník LS kombi

Počet respondentů: 7
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Základy podnikové ekonomiky II.
Vyučující: Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
3. ročník LS kombi

Počet respondentů: 6
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Multikulturalita a společnost
Vyučující: PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D.
3. ročník LS kombi

Počet respondentů: 7
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Doplnění vět
Uvítal/a bych, aby na VŠAPs bylo méně ...
1.ročník ZS denní
Účtování poplatků za neodevzdání seminární práce včas
1.ročník ZS kombi
Seminárních prací (stejná odpověď 3x)
Zkoušek v jednom časovém období a seminárních prací, které se v podstatě překrývají.
Managementu, statistiky, seminárních prací nebo jejich menší rozsah.
Neuvítal bych nic méně, ale není tady jiná kolonka - chtěl bych moc pochválit dámy ze studijního
oddělení, s jakou péčí a ochotu se o nás starají. Takže tady v žádném případě méně, i když laťka je
velmi vysoko. Velké díky za jejich práci!
2.ročník ZS kombi
Zkoušek mimo Terezín.
Předmětů v semestru.
Předmětů. Nebo alespoň nepsat RP, je to velmi náročné a zatěžující, zkoušky a zápočty z tolika
předmětů a přitom ještě napsat RP. Někde trošku ubrat.
Zmatku
Asi ničeho...jen tento semestr byl pro nás velmi náročný, nejvíc předmětů a do toho ještě ročníková
práce. Možná toto nějak upravit pro budoucí studenty by bylo fajn (například dát více předmětů do
zimního semestr a letní nechat volnější...)
Seminárních prací
3.ročník ZS kombi
Administrativních záležitosti
Seminárních prací
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Uvítal/a bych, aby na VŠAPs bylo více ...
1.ročník ZS denní
Klimatizace, přestávek
Možnosti udělat si certifikát
1.ročník ZS kombi
Praktické výuky
Automatů se zdravou výživou (stravou) 😊
Možností občerstvení, papírových ručníků na toaletách, lepší signál wifi (to je opravdu tragédie!)
Psychologie a praxe
Praxe
Psychologie (stejná odpověď 2x)
Moznosti prakticky procvičit, například příprava prezentaci by se mi líbila vice anebo cvičeni jako ve
Statistických metodách. Také bych uvítala vice prací ve skupinách, diskuze o daných tématech, tak
abychom se jako studenti naučili vice komunikovat a prezentovat své názory před ostatními.
Možností konzultací s vyučujícími. .....termínů zkoušek.
Psychologie, aplikace. WIFI, papírové ručníky na WC.
2.ročník ZS kombi
Vše mi vyhovuje, nenapadá mi co zlepšit.
Komunikační dovednosti
Ústních zkoušek
Předmětů zaměřených na psychologii
Času na jednotlivé předměty.
Praktických nácviků získaných/naučených vědomostí.
Praktické výuky
Interaktivní výuky viz didaktika osobnostně soc. rozvoje a řízení lidských zdrojů.
Praktické psychologie
Psychologie a sebezkušenostních cvičení
3.ročník ZS kombi
Praktické výuky
Vice přednášek mimo výuku (s hosty)
Praktického výcviku v psychologických dovednostech
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Uvítali byste možnost přihlásit se na předmět vyučovaný v angličtině?
1. ročník denní
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 3x
Ano 2x
Ne 1x
1. ročník kombi
Ne 11x
Ano 6x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 6x
Jen s hodnocením zápočtu za účast pro rozvoj angličtiny 1x
2. ročník denní
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 2x
Ano 1x
2. ročník kombi
Ne 11x
Ano 4x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 5x
Asi ani ne, nevidím jediný důvod, proč zrovna psychologie a podobně by měli být přednášeny v AJ. I
když kdyby nějaký cizinec předával své zkušenosti, pak ANO:) 1x
3. ročník kombi
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 3x
Ano 2x
Ne 1x
Celkem – 60 respondentů

Zájem o předmět vyučovaný v angličtině
3%
25%
32%

NE

40%

Záleží na
vyžadované úrovni
ANO
Jiné
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Uvítali byste možnost přihlásit se na předmět částečně vyučovaný v
angličtině?
1. ročník denní
Ano 5x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 1x
1. ročník kombi
Ne 9x
Ano 7x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 7x
Jen s hodnocením zápočtu za účast pro rozvoj angličtiny 1x
2. ročník denní
Ano 2x
Ne 1x
2. ročník kombi
Ne 10x
Ano 8x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 2x
Asi ani ne, nevidím jediný důvod, proč zrovna psychologie a podobně by měli být přednášeny v AJ. I
když kdyby nějaký cizinec předával své zkušenosti, pak ANO:) 1x
3. ročník kombi
Ano 3x
Ne 2x
Záleží na tom, jaká úroveň angličtiny by byla vyžadována 1x
Celkem – 60 respondentů

Zájem o předmět vyučovaný v angličtině
3%
18%
37%

ANO

42%

NE
Záleží na vyžadované
úrovni
Jiné
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Jak pravděpodobné je, že byste doporučili studium na VŠAPs příteli nebo
kolegovi?
Na škále od 0 do 10, kde 0 je zcela nepravděpodobné a 10 zcela pravděpodobné.

Průměr: 8,45

Pravděpodobnost doporučení VŠAPs ostatním
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Počet respondentů
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Známka pravděpodobnosti doporučení
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