VÝSLEDKY ANKETY PRO ČERSTVÉ ABSOLVENTY 2019/20
Státní závěrečná zkouška je vrcholem studia a vystoupení před zkušební komisí provází většinou velká
nervozita a tréma. Než je ale čerstvý absolvent vypuštěn do víru oslav svého úspěchu, má ještě možnost
se v dotazníku podělit o své celkové dojmy ze studia, školy či vyučujících. Nejinak tomu bylo i při
státnicích akademického roku 2019/20. Celkem k nim přišlo 319 studentů a 195 z nich se do této
poslední evaluace výuky zapojilo.
A jak to dopadlo? Zde přinášíme ty nejzajímavější výsledky.
Z výsledků je jasné, že nejčastějším důvodem, proč si respondenti zvolili studium na Fakultě veřejných
politik v Opavě, je zájem o obor (40 %), za nímž s výsledkem okolo 25 % následují místo konání
výuky a možnost dobrého uplatnění na pracovním trhu. Velice pěkným výsledkem (zlepšení o 10 %
oproti minulému AR) je 70 % respondentů, kteří uvedli, že kdyby se dnes rozhodovali o studiu na vysoké
škole znovu, vybrali by si opět FVP a stejný obor studia.
Velká většina respondentů je spokojena s průběhem svého studia na fakultě, které pro ně bylo zajímavé
a Fakultu veřejných politik v Opavě by doporučili ostatním. Za největší přednosti fakulty považují
přátelskou rodinnou atmosféru (68 % respondentů), na druhém místě žebříčku si polepšili skvělí
vyučující (52 %) a třetí nejčastěji zmiňovanou předností fakulty bylo příjemné studijní prostředí
(47 %).
V otázce, kde se respondenti měli naopak vyjádřit k tomu, co jim na fakultě chybělo nebo co by se mělo
změnit, bylo nejvíce připomínek (17 respondentů) k možnostem stravování v budově fakulty. Druhá
největší skupina (15 respondentů) pak nebyla úplně spokojena s organizací, komunikací se školou a
předáváním informací. Další připomínky zazněly také ke komunikaci a vztahům s vyučujícími, k zázemí
a učebnám, k praxím, informačnímu systému a k malému počtu školních aktivit.
V další baterii otázek se mohli absolventi vyjádřit k předmětům, které je během studia nejvíce zaujaly,
a ke svým nejoblíbenějším vyučujícím.
Absolventi Ústavu veřejné správy a regionální politiky oceňují nejvíce (jak Bc., tak NMgr.) předměty
z oblasti práva, dále pak předměty Veřejná správa, Penologie, Probace a mediace (Bc. studium),
Psychopatologie, Psychologie a Právo obcí a krajů (NMgr. studium). Z vyučujících JUDr. Marii
Sciskalovou, Ph.D., doc. Ing. Ladislava Průšu, CSc. a doc. PhDr. Annu Václavíkovou, CSc.
Pro absolventy oboru Sociální patologie a prevence byly volbou č. 1 předměty psychologické, Sociální
patologie a Krizová intervence a nejoblíbenějšími vyučujícími doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., PhDr.
Edita Ondřejová, Ph.D. a Mgr. Petr Fabián, PhD.
Respondenti oboru Všeobecná sestra zmiňovali mezi oblíbenými předměty klinické obory, Chirurgii a
Ergoterapii a doc. PhDr. Yvettu Vrublovou, Ph.D., PhDr. Zdeňku Římovskou Ph.D. a Mgr. Bc. Hanu
Hozovou jako nejoblíbenější vyučující.
Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. je volbou absolventů Edukační péče o seniory a vedou u nich v
oblíbenosti psychologické předměty.
Historii, jako nejoblíbenější předmět, zvolili absolventi oboru Středoevropská studia, jejich oblíbeným
vyučujícím je Mgr. Lubomír Hlavienka, PhD.
Za nejlepší zážitky ze studia na vysoké škole považuje nejvíce respondentů (31) skvělý kolektiv
spolužáků a navázání nových přátelství. Druhým nejčastěji uváděným (14 respondentů) byl úspěch
při státní závěrečné zkoušce. 10 respondentů v tomto bodě vyjádřilo svou spokojenost s vyučujícími
i dalšími zaměstnanci fakulty. Absolventi dále oceňovali absolvování stáží v rámci ERASMUS,
společenské akce a nabytí nových vědomostí a dovedností.

Během studia pracovalo na plný úvazek celých 71 % respondentů ankety, čemuž odpovídá i fakt, že 53
% z nich již nyní pracuje v oboru, který vystudovali. Připočítáme-li k tomu, že 15 % absolventů se
chystá nastoupit do zaměstnání v absolvovaném oboru a 12 % v oboru blízkém, tak nám celkový
výsledek 80 % absolventů zaměstnaných ve vystudovaném/blízkém oboru sděluje, že naprostá
většina absolventů si svůj obor zvolila dobře a s perspektivou vůči současnému či budoucímu
zaměstnání.
Zbývající absolventi plánují buď pokračovat ve studiu, nebo nastoupit do zaměstnání mimo
vystudovaný obor. Pouze 3 respondenti zamíří na Úřad práce.

