
 

 

 

Výsledky dotazníku spokojenosti se současnou formou  

oboru Mediální studia 

 
Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s norskou univerzitou Oslo and Akershus University 

College of Applied Sciences (Department of Journalism and Media Studies) realizují projekt zaměřený 

na inovaci studijního programu Mediální studia na Metropolitní univerzitě Praha v bakalářském a 

magisterském stupni ( „Innovation of Media Studies Program at Metropolitan University Prague: 

Norwegian Inspiration, NF-CZ07-ICP-4-4602015“). Projekt byl podpořen v rámci programu 

Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP („Program CZ07“) a jeho výstupy jsou 

určeny široké veřejnosti na norské i české straně.  

Na dotazník spokojenosti odpovědělo: 

- celkem 136 studentů 

- 39 mužů a 97 žen  

- 51% z 1. Ročníku, 25% z druhého ročníku, 24% z třetího ročníku 

- 66% z Bc. Programu, 34% z Mgr. programu 

- 57% studentů v prezenční formě, 43% studentů v kombinované formě 

K nejvýznamnějším zjištěním patřilo, že 67% studentů, kteří na dotazník odpověděli, by si přálo 

více prakticky zaměřených předmětů, zatímco pouze 17% by si více těchto předmětů nepřála, 

ostatní studenti neměli na tuto problematiku názor. 

Studenti konkrétně zmínili tyto praktické oblasti, kterých by si přáli více: 

tvorba čehokoliv pro větší počet lidi, nejen pro spolužáky, více předmětů z oblastí PR, jak uspořádat 

tiskovou konferenci, jak komunikovat s novináři, více předmětů zaměřených na gramatiku, stylistiku 

psaní, rétoriku, možnost stáže v nějakém médiu, více žurnalistické práce, práce redaktora, tvorba 

reklamních kampaní, semináře s menším počtem studentů, více předmětů zaměřených na natáčení a 

následné zpracování, atd. 

K dalším významým výsledkům patří: 

- 67% studentů si nepřeje připravovat více prezentací ve vyučování, 16% ano 

- 45% studentů si nepřeje více přemetů zaměřených na psaní závěrečných prací, zatímco 

44% si takovéto předměty přeje 

- 52% studentů si nepřeje pracovat ve vyučování na více projektech ve skupině, 42% ano 

- 44% studentů si přeje více diskuzí s vyučujícími při výuce, zatímco 36% studentů ne. 

- 56% studentů si nepřeje více předmětů zaměřených na tvorbu webových stránek, 35% 

ano 

- 48% studentů si přeje více neformálních setkání se studenty na půdě univerzity, 31% 

studentů ne. 

S komunikací vyučujících se studenty během výuky i mimo výuku je většina studentů spokojena. 


































