
Stanovisko/vyjadrenie relevantných zainteresovaných strán 
 

Spätná väzba absolventov 
 

 

Identifikácia posudzovateľa/hodnotiteľa/zainteresovanej strany: Absolventi študijného 

programu politológia II. stupeň  

 
Počet oslovených absolventov: 460 

Počet respondentov: 175, t.j. 38 % 

Počet respondentov – II. stupeň: 114 

 

Absolventi boli oslovení prostredníctvom ich e-mailových adries, dostupných v systéme 

AIS2. Mnohé e-mailové adresy sú však už deaktivované, najmä v prípade študentov, ktorí 

končili pred viac ako 10 rokmi.  
 

Základné údaje o študijnom programe: 
Názov študijného programu: politológia  

Stupeň vysokoškolského štúdia: II. stupeň 

Forma štúdia: denná, externá 

Štandardná dĺžka štúdia: 2 

Jazyk, v ktorom sa študijný program uskutočňuje: slovenský 

Miesto uskutočňovania študijného programu: Trenčín 

Udeľovaný akademický titul: Mgr. 
 

Vyhodnotenie: 

 

Keby ste mali možnosť znova sa rozhodnúť, išli by ste študovať ten istý študijný odbor 

politológia? 

 
 

Z celkového počtu respondentov (114) by znova študovalo alebo skôr študovalo ten istý 

študijný odbor 57,89% absolventov (66). Ak by bola možnosť znova sa rozhodnúť o štúdiu 

politológie na Katedre politológie, 31,57% (36) respondentov by študijné programy 
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politológia nevolilo alebo skôr nevolilo, avšak približne 69,45% z nich ukončilo štúdium pred 

rokom 2017 (25 z 36).  

 

Ako by ste ohodnotili kvalitu vzdelania poskytovaného Katedrou politológie, na ktorej 

ste študovali? (s ohľadom na potreby praxe) 

 

 
95 (83,33%) respondentov považovalo výučbu na Katedre politológie za veľmi alebo skôr 

dobrú. Až 7 zo 9 respondentov, ktorí označili výučbu na Katedre politológie za skôr zlú alebo 

veľmi zlú, končilo štúdium ešte pred rokom 2015.  

 

 

Poskytovala Vám Katedra politológie počas štúdia možnosti odbornej praxe v 

študovanom odbore alebo výskume? 

 
 

42,11% (48) absolventov si myslí, že Katedra politológie poskytovala počas štúdia možnosti 

odbornej praxe v študovanom odbore alebo výskume. Až 34 z 64 (53,13%) respondentov, 
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ktorí sa vyjadrili k nedostatočnej podpore Katedry politológie v otázke odbornej praxe, 

končilo štúdium ešte pred rokom 2015. Odvtedy Katedra politológie napríklad uzavrela 

zmluvu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí o zabezpečení odborných 

stáži pre študentov politológie na ministerstve.  

 

Ovplyvnilo štúdium politológie Vaše postoje a názory v politických a spoločenských 

témach? 

 
81,57% (93) respondentov sa vyjadrilo, že štúdium politológie ovplyvnilo ich postoje a 

názory v politických a spoločenských témach, čo naznačuje úspech katedry nielen pri 

odovzdávaní vedomostí, ale tiež pri budovaní prenositeľných spôsobilostí (napr. kritické 

myslenie, výchova k občianstvu a demokracii, všeobecný prehľad atď.) 
 
Ktoré nadobudnuté zručnosti ste pri uplatňovaní na trhu práce využili? (možné vybrať viac 
odpovedí) 
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Ste momentálne zamestnaná/ý? 

 
 
94,73% respondentov je aktuálne k januáru 2022 zamestnaných.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak ste boli nezamestnaná/ý, ako dlho trval tento stav? 
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Zo 102 respondentov, ktorí boli istý čas po štúdiu nezamestnaní, bolo až 69,6 % (71) 

nezamestnaných kratšie ako 6 mesiacov (33,33 % absolventov dokonca menej ako mesiac). 

 
Ak ste zamestnaná/ý, je to v odbore, ktorý ste vyštudovali? 

 

 
Prieskum ukázal, že hoci sa mnohí študenti neuplatnili v svojom študijnom odbore, 9 % 

absolventov pracuje v študijnom odbore, ktorý vyštudovali a až 46,85% absolventov vo 

svojom zamestnaní využíva nadobudnuté vedomosti a zručnosti. 

 

 

 

 

Aké problémy ste najviac vnímali po ukončení štúdia pri hľadaní zamestnania? (možné 

vybrať viac odpovedí) 
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Aké opatrenie by podľa Vás mala Katedra politológie prijať, aby zlepšila uplatnenie 

absolventov na trhu práce? 

 

V tejto otázke absolventi odporúčajú najmä viac odbornej a výskumnej praxe počas štúdia, 

väčší dôraz na výučbu, resp. prácu s cudzím jazykom a podporu mobility Erasmus. 

Absolventi tiež odporúčajú zriadenie kariérneho poradenstva, či už formou workshopov alebo 

spolupráce s firmami.  
 

 

Záverečné hodnotenie: 
Návrh úpravy študijného programu1 je spracovaný a predložený v súlade s požiadavkami praxe, 

a s jeho schválením v predloženej podobe: 

• súhlasím     

• len po opravách, doplnení    

• len po zásadnom prepracovaní  

• nesúhlasím  

 

Zdôvodnenie: 

 

Vedenie Katedry politológie prerokovalo výstupy zo spätnej väzby absolventov. Do návrhu 

úpravy študijného programu boli zapracované ich pripomienky a návrhy, ci už vo forme úpravy 

študijného plánu alebo informačných listov predmetov. Návrh študijného programu reaguje na 

slabé stránky študijného programu, ktoré vyplynuli zo spätnej väzby, najmä v prípade odbornej 

praxe a výučby cudzích jazykov. Do mnohých predmetov sa inkorporovala jazyková zložka. 

Predmet Odborná prax je súčasťou skladby povinne voliteľných predmetov. Na druhej strane, 

študijný program ďalej rozvíja silné stránky, ako napríklad budovanie praktických zručností a 

prenositeľných spôsobilostí pre uplatnenie v praxi aj mimo študijného odboru.  
 

 

 

Dátum:  8.3.2022 

 

 
1 Nehodiace sa prečiarknuť 


