Výťah z evalvačnej správy pozostáva z výsledkov viacerých použitých výskumných metód –
dotazníkových prieskumov, fokusových skupín a zaznamenávaných neštruktúrovaných rozhovorov
zo stretnutí so študentmi.
Okrem naratívnej časti obsahuje aj obrazovú prílohu. Verejná časť je stručným výťahom neverejnej
evalvačnej správy, ktorá slúžia ako spätná väzba vyučujúcim, expertom a predstaviteľom Katedry
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Predmet Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov aj táto evalvačná správa vznikli vďaka finančnej
podpore SlovakAid v rámci rovnomenného projektu, na ktorom sa podieľala nezisková organizácia
Človek v ohrození, Katedra žurnalistiky FiF UK a Hospodárske noviny.

1. Očakávania a motivácie študentiek a študentov pred kurzom
Najčastejšie sa opakovali očakávania ohľadom potrebných zručností pre novinársku prax, najmä pri
písaní článkov, nielen spravodajských, ale aj analytických. V oblasti vedomostí a prehľadu zaujali
ponúkané témy a študenti očakávali všeobecný prehľad a základnú orientáciu v daných témach. Pri
zvolení kurzu pomohla aj pozitívna referencia p. Krížovej, ktorej predmet Politický zemepis bol dobre
hodnotený u 4 študentiek.
V oblasti postojov očakávali absolventi kurzu istú reflexiu vlastných stereotypov a objavovanie
diskurzu „medzi riadkami“.
Ako motivačný faktor pôsobil tiež organizátor kurzu Človek v ohrození n.o. a tiež možnosť spolupráce
s Hospodárskymi novinami a teda priamy kontakt s novinárskou praxou.
„Mňa tento kurz zaujal tým, že sa naozaj dotýka tých širších tém a očakávala som, že aj sama na sebe
nejakým spôsobom popracujem, že zmením svoje zmýšľanie a zároveň sa aj niečo naučím zo širších
súvislostí. Myslím si, že to aj bolo splnené.“
2. Zmeny v oblasti vedomostí v porovnaní s očakávaniami
Väčšina študentov vyzdvihla najmä schopnosť hľadať a pomenovať súvislosti medzi jednotlivými
témami na lokálnej i globálnej úrovni a to, ako sa jednotlivé javy navzájom ovplyvňujú.
„Vnímala som, ako štáty ovplyvňujú jeden druhý, napríklad v rozvojových krajinách. Že aj tie štáty
majú dlhy voči iným krajinám, čo som si neuvedomovala až tak. Veľmi veľa informácií bolo
o globálnych zmenách, napríklad o tom, čo všetko ovplyvňuje globálnu klímu, že sú tam aj ľudské
faktory. Čo sa týka chudoby, rozprávali sme sa o relatívnej chudobe a skutočnej chudobe, že je rozdiel,
keď niekto nemá prístup k základným ľudským potrebám, ako je pitie, voda, strava a potom je tá
relatívna chudoba, kde ide o to, že oni sú nejakým spôsobom ekonomicky znevýhodnení atď. Bolo tam
strašne veľa tém. Z každej som si niečo zobrala.“
Vzhľadom k tomu, že kurz pokrýval rôzne témy, absolventi sa zhodli, že jednotlivé hodiny neponúkli
vyčerpávajúce odpovede, ale minimálne kurz podnietil k premýšľaniu, reflexii vlastných poznatkov.
Najčastejšie v odpovediach objavila reflexia vlastných stereotypov a s tým spojené jasnejšie
vnímanie iných perspektív v globálnych javoch a ich pomenovanie v konkrétnych príkladoch.
„Napríklad stereotypy. To bolo super. Nezamýšľať sa nad témami stereotypne, že takto a takto to je.
Čo je na tom všetkom ťažké, je to, že vlastne aj tie zdroje, ktoré my máme, už sú písané stereotypne.
Ja so si to uvedomila trebárs, keď sme sa rozprávali o Kolumbovi, kde je vidieť, že už od malička máme
tie stereotypy v učebniciach."
„Čo mi ešte zarezonovalo v pamäti bola perspektíva Američanov na Krištofa Kolumba. Nikdy som
nerozmýšľal nad tým, že my ho vnímame ako hrdinu, ktorý niečo objavil, ale inak ho vnímajú ľudia
inom kontinente.“

(Pozn. V rámci tretej lekcie študenti pozerali video s výpoveďami pôvodných obyvateľov Ameriky,
ktorí nelichotivo hodnotili Krištofa Kolumba. V diskusii sa tieto výpovede porovnávali s heroizáciou
Kolumba v západnej civilizácii).
Študenti v odpovediach tiež ocenili nové vedomosti o aktuálnych témach, ktoré boli pre nich často
prekvapivé, „podprahové“, teda také, ktoré si dovtedy neuvedomovali. Vyzdvihli tiež, že získali
kritickejší pohľad na články a iné mediálne výstupy, teda, že sa zamýšľajú nad tým, ako autor rámuje
svoj text.
Zmeny v oblasti zručností
Študenti najviac pomenovali zmeny v zručnostiach potrebných pri príprave svojich mediálnych
výstupov (v prípade projektu publicistických článkov). Pri posudzovaní iných článkov si viac všímajú
ako autor uvádza zdroje, vnímajú tiež vo väčšej miere používanie jazyka a tým aj rámovanie
špecifických tém (študenti uvádzali príklady najmä pri téme migrácie) autormi článkov.
„Ja si konkrétne už dnes dávam pozor, keď si niečo čítam, viac vnímam vyjadrovanie samotných
autorov a viac vnímam využívanie zdrojov.“
Túto zručnosť sa u niektorých študentov podarilo preniesť aj do samotnej tvorby vlastných článkov.
„..keď som potom písala, tak som si potom uvedomovala, že si musím dávať pozor, aké používam
prídavné mená – nechtiac môžu citovo zafarbiť slová a text. Snažím sa používať skôr neutrálne.“
V odpovediach vo fokusových skupinách sa všetky tri skupiny zhodli v tom, že pre vlastnú novinársku
prax boli najzásadnejšie posuny v týchto zručnostiach:



práce s primárnymi zdrojmi, vyhľadávanie relevantných zdrojov (absolventi kurzu tiež
často uvádzali, že táto téma by si zaslúžila samostatnú hodinu, viac v Odporúčaniach)
vyhľadávanie relevantných respondentov a formulovanie otázok k vybraným témam

„Napríklad, keď som robila interview, už som nad tými otázkami rozmýšľala tak, že to nebolo len
vymieranie zvierat, ale aký to bude mať dopad alebo čo tomu predchádzalo a tak. Myslím si, že toto
čitateľa zaujme viac, keď sa ho to dotýka ako nejaký odborný článok.“


schopnosť vystavať, zjednodušiť a editovať článok tak, aby bol téma zrozumiteľná pre
čitateľa

„Trochu sebavedomia v tom, že keď dostanem nejakú tému, nezľaknem sa jej – kontakty a vedieť si
zvoliť postup, ktorým sa vydať a dostať tú tému medzi ľudí tak, aby tomu porozumeli, ale aby aj ja
som tomu rozumela – pracovať na veciach bez strachu, logicky“

Zmena postojov u študentov
V tejto oblasti kompetencií mal kurz najvýraznejší dopad na vnímanie vlastných stereotypov
u študentov. Študenti boli na konci kurzu schopní pomenovať konkrétne príklady, v ktorých
reflektovali vlastné postoje.
„Pamätám si, keď sme mali článok o utekajúcich Rómkach z nemocníc – pokiaľ to niekto podá tak, že
utekajú, ale nevysvetlí prečo, tak to hneď znie šialene a máme tendenciu odsúdiť tých ľudí. Ale pokiaľ
sa naozaj snažíme nazrieť do hĺbky, možno zistíme, že pravda je úplne niekde inde. To som zbadala aj
sama na sebe – jednoducho všetko ma ovplyvňuje, okolie s ktorým som v kontakte...“
Zároveň však skupina absolventov poukázala na fakt, že niektoré postoje sú hlbšie zakorenené
a semestrálny kurz nie je dostatočný, aby sa kriticky pracovali so „všetkými“ stereotypmi. Aj v tejto
skupine študentov však prišlo o k reflexii a posunu postojov v niektorých témach (pomerne nemenné
postoje k rómskej téme vs. zmeny postojov v téme migrácie.)
„Neviem sa zbaviť niektorých stereotypov (rómska tematika – jedna hodina nestačila, okolie a jeho
názory tiež sú negatívne), ale len v jednom prípade, inak som otvorená prijať iný názor ALE pozitívny
posun v témach migrácie, povedala som si, áno, niektorým treba pomáhať určite.“
Výrazný dopad mal kurz aj na posilnenie motivácie študentov k novinárskej práci. Študenti sa
zmienili o tom, že kurz ich interaktívnym spôsobom motivoval premýšľať nad jednotlivými témami
a nad spôsobom ich sprostredkovania čitateľom.
„Kurz ma zmenil v tom, že som dostala znova chuť písať, tú som na tejto škole stratila.“
„Chcem sa týmto témam venovať naďalej, dobrý pocit a silu mi to dalo.“
Zmeny v postojoch študentiek a študentov je možné dokumentovať aj v konaní mimo kurzu
a novinárskej práce. V oblasti postojov sa teda podarilo docieliť aj zmeny v konaní, správaní.
„Keď diskutujem s kamarátmi alebo rodičmi, tak kedysi to bolo tak, že povedali „migrácia je zlá“ a ja
ako dobrá dcéra alebo kamarátka som pritakala, že je to zlé. Teraz je to, že nie, nie – nie je to zlé
a z týchto dôvodov... Netvrdím, že ich názor zmením, ale možno im dám nejaký iný pohľad, možno sa
zamyslia, možno to posunú ďalej. Tým, že budem písať články a venovať sa takejto problematike, tiež
možno niečo zmením, takže v tomto je to super.“
„Naposledy, keď sme boli u babky v záhrade, tak som odmietla kosiť trávu, lebo pestujem kvetinky
pre včely.“ (Pozn. Študentka písala článok o včelách)
Hlavným cieľom kurzu bolo: „lepšie porozumieť globálnym súvislostiam, prepojenosti sveta a rôznym
perspektívam tých istých problémov z pohľadu ľudí žijúcich kdekoľvek na našej planéte. Študenti
nadobudnú schopnosť adekvátne o týchto súvislostiach informovať, respektíve aplikovať uvedomenie
si týchto súvislostí do praxe (či už po metodologickej stránke využitím schopnosti základnej

diskurzívnej analýzy, alebo po obsahovej stránke znalosťou súvislostí a zdrojov a schopnosťou ich
uvedomelého využitia.“
Najvýraznejší posun nastal v týchto oblastiach:





Vnímanie globálnych súvislostí
Premýšľanie o stereotypoch – ukázalo sa to napríklad pri Rómoch, kde sa obrusovali
predsudky voči Rómom
Základy diskurzívnej analýzy a čítanie „medzi riadkami“
„Remeselné“ novinárske zručnosti – zdrojovanie (to pomenovali aj editorky a editor ako
výrazný posun), oslovovanie respondentov (taktiež), vnímanie viacerých perspektív,
schopnosť zúžiť text a vybrať to podstatné, vkladanie osobných príbehov do článkov a pod.

„Získala som sebavedomie v tom, že keď dostanem nejakú tému, nezľaknem sa jej – viem nájsť
kontakty a vedieť si zvoliť postup, ktorým sa vydať a dostať tú tému medzi ľudí tak, aby tomu
porozumeli, ale aby aj ja som tomu rozumela – pracovať na veciach bez strachu, logicky.“
„Naučili sme sa pracovať sami na sebe, pracovať na svojich článkoch a vnímať rôzne témy v širších
súvislostiach.“
„Dostala som prax a reakciu k článkom, kurz mi dal všeobecný rozhľad a naučil som sa pozerať sa na
danú problematiku z rôznych pohľadov.“
„Naučila som sa pozerať na „bežné“ veci inak. Páčilo sa mi, že na prednášky chodili odborníci
z praxe.“
„V úplnej, pretože sa teraz pozerám na bežné témy inak, presne to som od tohto kurzu očakávala.“
„Práveže som očakávala oveľa menej ako mi tento kurz dal. Úplne mi zmenil pohľad na svet.“

Odporúčania ku kurzu
V záverečnom hodnotiacom dotazníku a fokusovej skupine prevládalo pozitívne hodnotenie. Študenti
oceňovali, že kurz bol jedinečný v kontexte iných predmetov najmä, čo sa týka využiteľnosti pre
novinársku prax, inovatívnosti v metódach a formách (oceňovali najmä diskusné formáty
a interaktívne hry) a taktiež v obsahovej oblasti, v poskytnutí inej, globálnej perspektívy na témy,
ktoré sa bezprostredne týkajú každého.
„Ďakujem, že ste presadili tento kurz na našej katedre.“
V návrhoch na zlepšenie na budúci rok sa objavovali skôr námety na zlepšenia v jednotlivých lekciách
či sprievodných úlohách.
Hlavné odporúčania by sa dali zhrnúť do týchto bodov:













Určite pokračovať v kurze
Vyššia časová dotácia – návrh napríklad, že hodinu a pol venovať teoretickému úvodu
a hodinu a pol venovať analýze článkov a iných mediálnych výstupov k danej téme a písaniu
článkov alebo rozšíriť kurz na dva semestre
Viac článkov počas semestra, pričom je vhodné začať s nimi skôr (napr. už od začiatku
semestra, aby to nebolo nahustené na zápočtový týždeň), prípadne ponúknuť možnosť viac
písania a zohľadniť to v záverečnom hodnotení
Ponechať súčasný výber tém (prípadne nejaká doplnková možnosť venovať sa vybranej téme
hĺbkovejšie – bonusové hodiny)
Ponechať možnosť exkurzie (OSN vo Viedni), ale zvoliť termín mimo zápočtového alebo
skúškového obdobia
Poslať základné tézy k jednotlivým hodinám vopred, aby boli študenti trochu pripravení
a oboznámení s témou (nie však celé skriptá)
Do výberu tém zaradiť aj „remeselné“ hodiny, najmä – práca so zdrojmi, výber a dotazovanie
respondentov, schopnosť zúžiť príliš široké témy
Viac do hodín zapojiť novinárky z praxe
Vybrať iný deň pre kurz (nie piatok)
Zlepšiť organizáciu času pri niektorých hodinách (zúženie témy – napr. pri téme ľudských
práv)
Ešte intenzívnejšie pracovať s témami ako stereotypy, etnocentrické vnímanie a podobne

V ďalších návrhoch sa vyjadrovali študenti jednotlive, preto nie je možné ich zovšeobecniť. Niektorí
študenti kritickejšie zhodnotili úvodný dotazník, ktorý mal slúžiť na zistenie východiskových
vedomostí a zručností. Odporúčania smerovali k skráteniu dotazníka alebo jeho spoločnému
vyhodnoteniu priamo na hodine. Celkovo študenti oceňovali základné otázky diskurzívnej analýzy
a navrhovali ich častejšie využitie pri viacerých témach a rozboroch článkov aj na iných hodinách.
Pri dvoch témach (migrácia a ľudské práva) navrhovali študenti kritickejšiu reflexiu, niektorí študenti
hodnotili najmä lekciu venovanú ľudským právam ako jednostrannú. Šlo o tému operacionalizovanú
cez rómsku problematiku, pri ktorej sa výrazne prejavovali stereotypy a predsudky samotných
študentov. Ich kritická spätná väzba je tak do istej miery znakom, že o téme začali kriticky uvažovať.
Pri týchto „citlivejších“ témach preto sa odporúča venovať sa viac diskusii, práce so stereotypmi
a zúženie témy – napríklad pri téme Rómovia sa viac zamerať na ich zobrazovanie v médiách,
prevládajúce naratívy a z toho plynúc predsudky.

Obrazová príloha
Obrazová príloha v prvej časti ponúka niekoľko grafov zobrazujúcich sebareflexiu študentov pred
pilotným semestrom a rok od jeho začiatku. V druhej časti sa venuje grafickému vyhodnoteniu
jednotlivých prednášok.
1. Sebereflexia študentov a študentiek

2. Hodnotenia jednotlivých prednášok v semestri

Študenti ocenili, že na začiatku boli predstavené hlavné ciele kurzu a pomenované základné
očakávania z ich strany. Rôzne názory boli prezentované k použitiu úvodného dotazníka. Ten bol
lektormi kurzu zaradený pre potreby tejto evaluačnej správy. Časť študentov hodnotila jeho
zaradenie ako pozitívne – pomohol na konkrétnych cvičeniach načrtnúť základný rámec kurzu

a zároveň umožnil zamyslieť sa nad čítaným textom a poskytol tak úvod k ďalším lekciám, ktoré sa
venovali základom kritickej analýzy diskurzu.
Zároveň však niektorí študenti poukázali na to, že dotazník bol stresujúci a zdĺhavý. Návrhom zo
strany študentov bolo to, aby sa dotazník mohol priamo na hodine vyhodnocovať (konkrétne časti,
v ktorej študenti analyzovali novinové články) a tým sa stal už súčasťou obsahu kurzu. Dôležité je tiež
vyjasniť jednoznačnejšie ciele dotazníka a jeho úvodnú časť (zisťovanie vedomostí o jednotlivých
témach kurzu) poslať študentom v online forme po prvej lekcii.

V hodnotení lekcie bola takmer jednotná zhoda okrem jedného priemerného hodnotenia, ktoré sa
týkalo prílišného zamerania na teóriu. Aj v tomto hodnotení sa ale vyzdvihlo použitie rôznych textov,
ktoré boli zaujímavé a praktické. Okrem toho zaujala samotná téma aj jej prínos do budúcej
novinárskej práce.
„Niečo, čo na škole inak, bohužiaľ, chýba.“
„Začala som si uvedomovať čo a ako ja sama píšem.“
Z hľadiska foriem a použitých metód oceňovali študenti interakciu v skupine aj zameranie sa na
otázky, ktoré pomáhajú analyzovať text. Študenti odporúčali pracovať s nimi intenzívnejšie aj na
iných hodinách kurzu.

Študenti vyzdvihli najmä zaujímavé prepojenie lokálnych a globálnych tém a posunutie témy
mediálneho diskurzu do globálnej perspektívy. V tejto oblasti vyzdvihli špeciálne video a diskusiu,
ktorá mení eurocentrický pohľad na tému objavenia Ameriky. Zároveň hodina podľa respondentov
poskytla priestor na rozšírenie úvodnej témy diskurzívnej analýzy a možnosť jej aplikovania na ďalšiu
prácu s textami. Ako kľúčové zistenie sa tiež objavila v odpovediach reflexia vlastných stereotypov
v globálnych témach.
„Búrajme stereotypy, predsudky, pozerajme sa na veci v globále, prepájame súvislosti a budeme
šťastnejší.“
Z pohľadu foriem a metód ocenili študenti použitie diskusie, názorovej škály a videí. V odporúčaniach
sa objavilo len požiadavka na väčší časový rozsah, ten podľa niektorých nestačil pokryť dostatočne
tému mocenských a globálnych perspektív.

V hodnotení rezonovala najmä atraktivita témy, ktorá podľa študentov ukázala všetky dôležité
aspekty udržateľného rozvoja. Zaujímavá téma, ocenili aj pohľad do budúcnosti
„Naučila som sa vnímať problémy rozvojových krajín v širších súvislostiach.“
Aj napriek tomu, že niekoľkí študenti zmienili opäť nedostatok času (objavujúca sa pripomienka,
ktorú je však možné vnímať v kontexte hodnotenia ako pozitívnu), oceňovali aj praktickú časť hodiny
s aktivitami v skupinách s využitím zážitkovejších metód ako napríklad grafické spracovávanie
globálnych prepojení na flipchartových papieroch či práca so smartfónom.
V odpovediach rezonovali najmä vedomosti o udržateľných cieľoch OSN a o rôznych problémoch,
ktoré dokázali študenti v odpovediach pomenovať (u jednej študentky to dokonca viedlo
k postojovým zmenám).
„Na palmový olej nezabudnem a odvtedy nejem nutelu.“

Spoločne s klimatickými zmenami najlepšie hodnotené lekcia. Študenti oceňovali najmä kreatívne
cvičenia, hľadanie globálnych súvislostí doplnené výbornými štatistikami a prognózami.
„Páčila sa mi práca na hodine, keď sme sa delili na skupiny a mali sme na základe materiálov kresliť
závislosť jednotlivých subjektov. Ako sa krajiny navzájom ovplyvňujú, aký ma globálny dopad na
rozvojové krajiny.“
Výstupom danej lekcie bola schopnosť pomenovať súvisiace javy na príklade globálnych produktov
a ich prepojení.
„Bolo super uvedomiť si, čo a ako všetko od seba súvisí.“

Lekciu hodnotila väčšina študentov pozitívne, oceňovali najmä skúsenosti lektorky v danej téme
a poskytnuté poučné informácie. K tejto lekcii sa ale objavilo aj najviac kritických postrehov. Okrem
štandardného komentáru o nedostatku času sa niekoľko študentov zmienilo aj o prílišnej
„jednostrannosti“ prednášajúcej bez akceptácie kritiky zo strany študentov a študentiek.
„Prednáška mi prišla málo kritická a to, čo si z nej najviac pamätám je, že ženy na východe utekajú
z nemocníc a je to naša chyba, lebo nechápeme ich kultúru.“
„Veľmi zaujímavá hodina, ale hosťka to podala len z jednej strany, situáciu veľmi „zoptimizovala“.
Najmä, čo sa týka Rómov. Hovorila, akoby z nich robíme tých zlých a oni sú bezproblémoví..“
Jedna zo študentiek tiež poukázala na prílišnú teoretickosť prednášky a málo konkrétnejších príkladov
zo sveta.
„Príliš teoretické. Málo sme sa rozprávali o konkrétnejších, reálnych prípadoch zo sveta. Ale možno je
to len môj pocit, keďže som už mala viacero predmetov o ľudských právach. Ostatní mohli naopak
oceniť aj teóriu a úvod do ľudských práv.“
Aj napriek uvedeným výhradám sa väčšina účastníkov zhodla na tom, že lekcia umožnila otvoriť nové
témy a reflektovať náročnú tému Rómov v optike ľudských práv. Návrhy študentov na efektívnosť
smerovali k výraznejšiemu okresaniu tém a jasnejšiemu zameraniu na konkrétne vybranú oblasť –
vybrať len rodovú rovnosť v globálnom kontexte alebo len tému Rómov s dlhšou diskusiou.

Jednoznačne najlepšie hodnotená lekcia bodovým ohodnotením aj komentármi. Študenti oceňovali
realistický, i keď skeptický pohľad na danú tému a prognózy, ktoré boli podložené grafmi. Aj študenti,
ktorí neboli prítomní oceňovali písomné podklady k prezentácii (kapitola v skriptách).
„Naozaj výborná lekcia, ktorá úplne zmenila môj pohľad na svet, boli na nej predvedené poznatky
o tom, čo má na svet až taký bytostný vplyv.“
Prednáška mala veľmi silný dopad a asi najviac rezonovala u študentov aj pri záverečných fokusových
skupinách.
„Prednáška ma asi ovplyvnila najviac a mala na mňa najväčší vplyv. Dodnes premýšľam o tom, čo pán
Mesík rozprával...“

Táto lekcia bola špecifická tým, že bola prednášaná cez skype, čo bolo aj najviac zmienené
v hodnotení študentov. Niekoľko študentov ocenilo možnosť skypovať s niekým priamo v Keni, ale
občasné výpadky znamenali menšiu plynulosť prezentácie, čo znamenalo mierne negatívnejšie
hodnotenie u zopár študentov a pokles vnímania pozornosti počas hodiny. Napriek tomu bola lekcia
hodnotená pozitívne, študenti vyzdvihovali dobrý výber témy, použitie konkrétnych príkladov,
rezonoval najmä rozdiel medzi environmentalistikou a ekológiou.

Téma migrácie a jej venovaná lekcia bola okrem ľudských práv najrôznejšie hodnotenou. K téme
zazneli aj veľmi pozitívne, aj kritickejšie hodnotenia. V pozitívnych hodnoteniach prevládalo to, že
lekcia poskytla zaujímavú tému, posunula vedomosti v oblasti migrácie, lektorka dobre vysvetlila
súvislosti a ponúkla fakty. Študentom sa páčilo, že tematicky sa prezentácia zamerala aj na príčiny
migrácie a v oblasti metód a foriem ponúkla prácu s článkami a kreatívne úlohy, v ktorých sami
študenti hľadali možnosti iných jazykových prostriedkov na pokrytie danej témy.
„Naozaj super! Lektorka vysvetlila problematiku úplne geniálne.“
V kritickejších hlasoch zaznelo to, že prednášajúca príliš presadzovala svoj pohľad a argumenty, ktoré
by s ním polemizovali neboli akceptované. Študenti navrhovali otvorenejšiu formu diskusie
a vyjasňovanie si rôznych pohľadov. Kritickejšie hodnotené bolo taktiež časté porovnávanie Slovenska
a Nórska, lektorka podľa niektorých študentiek prezentovala príliš „idealizovaný“ pohľad.

Táto téma vyvolala veľa otázok a veľmi živú diskusiu, preto stanovený čas nestačil a nestihli sa všetky
aktivity, odporúča sa preto zúženie témy alebo vyhradenie viac času. Študenti hodnotili prezentáciu
ako obsahovo zaujímavú, ale v oblasti metód a foriem menej dynamickú a chytľavú, chýbalo viac
energie. Odporúčali zaradiť pestrejšie aktivity, ktoré by predeľovali prednášku.
Čo sa týka zmeny v oblasti vedomostí či postojov, študenti pozitívne hodnotili jasné vysvetlenie
relatívnej a skutočnej chudoby, rôzne príčiny a cesty z cyklu chudoby a tiež odbúranie stereotypov
v téme sociálne vylúčených skupín.

