EX ANTE A EX POST EVALUÁCIA KURZU GLOBÁLNE VÝZVY (NIELEN) PRE
ŽURNALISTOV
Globálne výzvy (nie len) pre žurnalistov je predmet na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského, ktorý bol spolu s touto evaluačnou správou realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie.

EX ANTE EVALUÁCIA – vstupný dotazník očakávaní
Na začiatku kurzu sme sa zúčastnených študentov opýtali, ktoré médiá sledujú a z akého dôvodu. Zároveň nás
zaujímalo, prečo si predmet Globálne výzvy zapísali a čo od predmetu očakávajú. Študentov sme sa tieto otázky
spýtali prostredníctvom nástroja Google Jamboard, výsledky sú zobrazené na Obrázku č.1.
Obrázok č.1 – Google Jamboard ex ante evaluácia

Online verzia
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EX POST EVALUÁCIA – výstupný dotazník na meranie kvality a dopadov vzdelávania
Po skončení kurzu sme študentov požiadali o vyplnenie online dotazníka, na základe ktorého sme chceli zistiť ich
nadobudnuté zručnosti a vedomosti, ako aj dojmy z predmetu.
1. Ktorá informácia z kurzu vo vás najviac zarezonovala, zmenila váš pohľad na svet?
Nenapadá mi nejaká "naj", zaujímavé informácie sme sa postupne dozvedali počas celého kurzu.
Napríklad celá prednáška o migrácii mi dala veľmi veľa. Na mnoho vecí som sa začala pozerať inak, hlavne na to, kto
to vlastne migrant je a čo všetko migrácia obnáša. Upratala som si v hlave pojmy ako utečenec, migrant, emigrant,
imigrant. Zistila som aj to, že Slováci najviac emigrujú spomedzi štátov Európy. Veľmi sa mi páčilo video s Nasi. Určite
sa mi zmenil pohľad na Afriku a videla som ju z iných uhlov, ako som bola zvyknutá. Video s ChmmandouNgoziAdicie
bolo jedno z najlepších videí, ktoré som kedy videla. Uvedomila som si, že aj ja vidím veci inak, ako sú a treba to
zmeniť. Tiež video ako sa musia ženy v Albánsku prezliekať za mužov, aby sa uživili.
Pohľad na výstup na reportáže a články v súvislosti s migráciou a chudobnými ľuďmi.
Pohľad na reportáže a výstupy z rôznych krajín o chudobe a celkovo čo si všímať pri takýchto informáciách.
Musím povedať, že pred kurzom som až tak presne nevedela rozdiel medzi pohlavím a rodom, teraz je to už lepšie.
Chudoba a sociálne vylúčenie - úplne iná je naša predstava v porovnaní s realitou, do ktorej sme nahliadli
Dominancia severu voči juhu, druhy chudoby s konkrétnymi príkladmi
Dominancia severu voči juhu, druhy chudoby s konkrétnymi príkladmi
Myslím, že celý ten opičí kvíz HansaRoslinga mi ukázal, ako nesprávnu som mala predstavu o svete, a že v skutočnosti
veci nie sú vôbec také ako sa zdajú.
Fakt, že Keňa je krajina, v ktorej sa najviac používa bezkontaktná platba, alebo mobilné bankovníctvo.
Oveľa viac som si uvedomila dôležitosť snahy korporácií o ekologickejší prístup.
Najviac vo mne zarezonoval moment, keď ste nám prednášali o globálnom otepľovaní a ich dôsledkoch a potom aj tá
užitočná a zároveň veľmi informatívna prednáška s panom Jurajom Mešíkom (expert Svetovej banky).
Nešlo ani tak o konkrétnu informáciu ako o to, čo sme sa počas celého kurzu snažili pochopiť a naučiť sa. Že
akákoľvek predstava o svete, v ktorom žijeme je len naša vlastná subjektívna predstava a moja kolegyňa alebo kolega
sediaci vedľa mňa môže rovnakú tému a rovnaké okolnosti chápať z úplne iného uhľa pohľadu. A preto je dôležité sa
za každých okolností pozerať na danú tému z viacerých uhľov pohľadov, dať priestor na vyjadrenie sa viacerým
stranám. Nie, že by som si tento rozmer neuvedomovala aj pred tým, ale po prvej hodine kedy sme sa venovali
globálnemu Severu a Juhu a o našich predstavách o svete som si uvedomila, že svet, ktoére sme súčasťou je založený
na predstavách, v ktoré veríme (menšia alebo väčšia skupina ľudí, ale po väčšine v spoločenskom diskurze dominuje
väčšinový názor), čo ale neznamená, že tieto naše predstavy sú správne len preto, že v ne veríme. A uvedomila som
si, akú skutočne silnú "moc" má v rukách novinár alebo novinárka, a že dokáže, či už k lepšiemu alebo aj k horšiemu,
meniť spoločenský diskurz.
Keďže toto bol môj druhý predmet v rámci tejto témy, mnohé informácie som už poznal, no rôzne poznatky aj
prehĺbil.
o feminizme hlavné, vedela som, že je to dobre, ale nikdy som neprestavovala, že feminizmus je výhodný pre
ekonomiku a pre štat, ako, taky.
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2. Ktorá informácia vo vás najviac zarezonovala, zmenila spôsob vášho vnímanie sveta (ako spôsobu jeho
vnímania a analýzy)?
Zaujalo ma napríklad rozdelenie sveta na Sever a Juh, o ktorom som predtým nepočul, ale aj informácie o rámcovaní,
rodovej (ne)rovnosti či migrácii.
Najviac určite zarezonovala vo mne informácia, ako ľudia vnímajú Nigeriu a celkovo Afriku a to, že z časti som medzi
nich patrila. To čo Chimmanda hovorila vo videu bolo smutné a zároveň kruto pravdivé. Som veľmi vďačná za túto
prednášku a aj za to video a ešte raz veľmi pekne ďakujem za knihu od Chimmandy.
Neveriť hneď všetkému čo čítam a vidím, ale pozerať sa na veci aj zo širšieho spektra.
Prijímať informácie s kritickým myslením.
Najviac vo mne zarezonovala informácia o uzavretom kruhu chudoby. Mám pocit, že odvtedy začínam chudobným
ľuďom rozumieť viac.
dominantný diskurz, skutočné krajiny, chudoba, Afrika, objavenie Ameriky, vnímanie ľudí inej rasy, mužskosťženskosť, rodičovská dovolenka
Myslím si, že hodina kde sme preberali druhy chudoby ma obohatila najviac, prednedávnom som navštívil východ
Slovenska a presvedčil som sa o tom na vlastnej koži
Myslím si, že hodina kde sme preberali druhy chudoby ma obohatila najviac, prednedávnom som navštívil východ
Slovenska a presvedčil som sa o tom na vlastnej koži
Asi ten dominantný diskurz. To, ako si myslíme, že krajiny "tam hore" sú väčšie a lepšie ako krajiny "tam dole".
Taktiež tá nesprávne daná mapa.
Že nie všade na svete sa používa rovnaká mapa sveta.
Mnohé firmy, ktoré sa vydávajú ako "eko" nimi nemusia byť.
Najviac vo mne zarezonovala téma delenie sveta, pretože, úprimne povediac, pred týmto diskurzom som sa tak
nezamýšľal a jednoducho nevediel, že tam nie je až taký zlý život, ako si to my, čiže Európania predstavujeme.
Uvedomenie si, že Afrika nie je jedná krajina, ale kontinent a krajiny v nej sú ekonomicky aj spoločenský rozdielne. A
práve tento rozmer v médiách často chýba – rozpáva sa o Afrike ako o krajine (takúto chybu som napokon aj ja sama
urobila vo svojej záverečnej anlýze, ale verím, že už si to navždy budem pamätať a budem sa podobným chybám
vyvarovať. V Afrike sa nachádzajú vyspelé aj chudobné krajiny (tak ako všade na svete). V tomto kontexte mi veľmi
pomohlo uvedomiť si tento rozdiel video ChimamandaAdichie, v ktorom rozpávala svoj príbeh.
Taktiež sa mi veľmi páčila hodina venovaná migrácii, ktorá sa sanžila poukázať na fakt, že migrácia nie je ani zlá, ani
dobrá – je normálna. Za mňa táto hodina určite splnila svoj účel :)
A taktiež musím podotknúť, že sa mi páčil Váš pozitívny prístup ohľadom témy "zmena klímy a čo bude ďalej" , ktorý
ste sa nám snažili odovzadať. Ak sa človek bližšie zaujíma o túto tému je niekedy ťažké nájsť aj svetlé miesta.
Uvediem to skôr všeobecne: všetky prípady prístupov k rámcovania nám stále otvárajú oči v kontexte toho ako sa
písať má a ako sa nemá. Je až prekvapujúce, akými rôznymi uhlami sa dá jeden príbeh podať.
téma o Afrike, o predstavách o nej a o realite, tiež o utečencoch.
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3. Môj pohľad na vzťahy vládnuce vo svete sa... (1 – úplne zmenil, 5 – vôbec nezmenil)

4. Môj pohľad na na zodpovednosť globálneho Severu (teda aj nás) za dianie na planéte, sa...
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5. Skúste prosím zdôvodniť predošlú odpoveď.
Úprimne som sa nad tým doteraz nejako nezamýšľal, ako som už spomínal, ani som nevedel o tomto rozdelení
planéty na Sever a Juh.
Hm. Myslím, že niektoré veci som nevedela a tiež som sa pozrela na veci inak, z iného uhla.
Týmto predmetom sa mi rozšíril obzor.
Rozšíril sa mi obzor.
Keďže sa o preberané témy zaujímam aj v súkromí, väčšinu info o zodpovednosti globálneho severu som vedela.
Pri globálnom Severa a Juhu som bola vždy na vážkach, prečo je tam radené napríklad aj Mongolsko, ktoré sa na juhu
ani trochu nenachádza, keď som to pochopila, začala som si psájať dve a dve dohromady, a vašimi skriptami,
prezentáciami a vysvetleniami, som si ešte aj uvedomila, že rozvojové krajiny sa vedia proti akejkoľvek klimatickej
kríze brániť ešte menej, ako Juh. Nerovnosť, ktorá sa medzi nimi nachádza je pre mňa až neuveriteľná. Neuverieľná, v
zmysle, že to takto naozaj funguje a vládnuci politici s tým nič neurobia, nakoľko ju (krízu) vždy (ako ste napísali)
prehlučia iné témy.
Už pred kurzom som ovládal určité vedomosti ohľadom aktuálnych globálnych problémov, no tieto hodiny moje
vedomosti obohatili a zároveň našli spôsob pre pochopenie problémov druhých
Už pred kurzom som ovládal určité vedomosti ohľadom aktuálnych globálnych problémov, no tieto hodiny moje
vedomosti obohatili a zároveň našli spôsob pre pochopenie problémov druhých
Myslím si, že som toho o zodpovednosti globálneho Severu za dianie na planéte vedela dosť, ale určite som sa
naučila aj iné veci, o ktorých som pred tým ani nepočula.
Nevnímala som pred tým, že my na globálnom Severe sa veľmi povrchne pozeráme na krajiny juhu.
Nakoľko som kurz absolvovala už minulý rok, veľa som si pamätala.
Zmizli mi z mojej hlavy hlúpe šablóny, že za to aké problémy máme na celom našom svete, napr. klimatické zmeny,
vôbec nenesú zodpovednosť iba štáty takzv. tretieho svetu, keďže sme takmer všetci boli zvyknutí na to, že keď
krajina je aspoň o trošku chudobnejšia ako nejaká iná krajina z EÚ, tak to znamená, že jej občania nie sú zodpovední,
nevedia sa normálne správať v spoločnosti a dodržiavať sa štandardných sociálnych noriem, pravidiel a preto kvôli
ním trpí celý svet, v danom prípade príroda, ekológia a vznikajú nové globálne problémy.
Už aj pred začiatkom kurzu som si uvedomovala zodpovednosť globálneho Severu za dianie na planého aj dôležitosť
vzťahov, ktoré vo svete vládnu. Avšak uvedomila som si, že novinár má moc veci meniť (ako som spomínala už aj
vyššie).
Keďže už som bol s väčšinou prístupov v kurze oboznámený, môj pohľad sa výrazne nezmenil, skôr to vnímanie sa
prehĺbilo.
vždy som vedela, že štáty prvého sveta zodpovední za skoro všetko, čo sa deje na planéte. Afrika ešte nikdy nie
začínala svetovú vojnu.
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6. Aký je rozdiel medzi zmenou klímy a zmenami klímy?

7. Aký podiel na zmene klímy nesie Slovensko a my ako jednotlivci v ňom?
Keďže sme malá krajina, v globálnom meradle je náš podiel na zmene klímy malý, no zdvíhajú ho napríklad naše
početné priemyselné závody a podobne.
Hm, myslím, že celkom veľký, pretože sa správame nezodpovedne - plytváme jedlom, produkujeme veľké množstvo
odpadu, najmä plastového, znečisťujeme prírodu, podporujeme fastfashion, a veľa iného.
Jednotlivci nemajú až taký veľký vplyv na klimatickú zmenu, keďže najväčšiu uhlikovu stopu majú veľké korporácie.
Avšak, niektorí Slováci patria k 10% najbohatším ľudí na svete, ktorí spôsobujú 50% všetkých emisií. Čo sa týka
Slovenska, problémom sú u nás najmä elektrárne, ktoré spaľujú fosílne paliva.
Spaľovanie nekvalitného hnedého uhlia, ktoré sa stále deje, a bane budú dotované až do roku 2030 nám k nejakému
zlepšeniue situácie vôbec nepomáha, akurát sa o to zrejme zaujíma málo ľudí, prípadne sa to nepovažuje za
katastrofu, avšak ono to katastrofou byť môže. A keďže sme zodpovední za zmenu klímy, nakoľko sme rozvojová
krajina, asi by nebolo úplne odveci, aj po podpísaní Parížskej dohody, aspoň niečo málo pre to robiť. Samozrejme, že
každý môže biť na poplach, ale to by sme asi museli žiť v inom storočí, aby si niekto kompetentný vôbec klímu ako
takú začal všímať, ale môžeme...
Myslím si, že Slovensko samo o sebe nenesie veľmi veľký podiel na zmene klímy. Avšak my Slováci ako jednotlivci, tak
ako aj zvyšok ľudí na tejto planéte by sme sa stále mali snažiť žiť čo najudržateľnejšie.
Jedným príkladom je to, že Slovensko pokračuje v dotovaní baní až do roku 2030. Tie sú však zdraviu škodlivé pre
pracovníkov a zároveň škodia aj životnému prostrediu. V skutočnosti je však mesačná podpora baníka viac ako jeho
mzda, takže vlastne všetci za to zaplatíme. Taktiež krajiny globálneho Juhu sú za zmenu klímy až desaťkrát menej
zodpovedné, než tie rozvinuté, medzi ktoré patrí aj Slovensko, vzhľadom na historické udalosti.
Slovensko nemá až taký globálny impakt, no určite závaži aj lokálny prístup korporácií a každého z nás.
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Podľa môjho názoru Slovensko nesie významný podiel aj napriek tomu, že nie je až take veľké.
Slovensko ako jedna z vyspelých krajín sveta má veľký podiel na zmene klímy. Pretože to, čo sa s klímou deje je to
odraz vyspelých spoločností, ktoré ju svojimi činnosťami zapríčinili a hlavne nič nerobia k zmene k lepšiemu. I keď
samozrejme, ak by sme prijali opatrenia, ktoré by výrazne napomohli k spomaleniu zmeny klímy, výsledok by nebol
rovnaký ako keby rovnaké opatrenia prijali USA alebo Čína alebo akákoľvek iná veľká a vplyvná krajina. Avšak to
neznamená, že sme bezvinní. Nakupujeme lacné oblečenie, ktoré cestuje cez pol sveta, naša verejná doprava nie je
taká vyspelá, aby ľudia mohli prestať používať autá a neovplyvnilo by to ich každodenné životy a mnoho iných vecí.
Preto aj ako samostatný štát ale aj ako jednotlivci máme obrovskú moc niečo zmeniť, buď "malými krokmi" akým je
napríklad zmena životného štýlu až po rozhodovanie sa, koho budeme voliť najbližšie volebné obdobie a či on alebo
ona budú myslieť aj na tento veľký spoločenský problém aký je zmena klímy.
A taktiež je dôležité si uvedomiť, že často sa stretávam s argumentami typu :"Aj tak je na vine Čína." Lenže ak by sme
si prerátali čísla na jedného obyvateľa zistíme, že sme na tom veľmi zle a Čína na tom nie je "až tak zle". A taktiež si
treba uvedomiť, kto tie veci z tej Číny kupuje.Bohužiaľ platí, že niekto za nás tútu daň zapltiť musí. A väčšinou sú to
chudobješie regióny sveta.
8. Aké typy migrácie poznáme? Stačí heslovito.
Napríklad migráciu kvôli práci v zahraničí, migráciu kvôli zlým životným podmienkam vo východiskovej krajine a
ďalšie.
Legálna a nelegálna
Krátkodobá - pendleri a dlhodobá
Dobrovoľná - za prácou, vzdelaním a nútená - kvôli konfliktom, nepokojom, vojne... a zmiešaná
Zahraničná - opustí krajinu a vnútorná - v krajine
Za prácou, kvôli vojne alebo klimatickej zmene
krátkodobá, dlhodobá, dobrovoľná, nútená, zahraničná, vnútorná, zmiešaná, legálna, nelegálna, ekonomická
(i)migrácia, (e)migrácia
dobrovolná, nútená, krátkodobá, dlhodobá
dobrovolná, nútená, krátkodobá, dlhodobá
Poznáme tieto typy migrácie: krátkodobá - dlhodobá, zahraničná - vnútorná, dobrovoľná - nútená - zmiešaná, legálna
- nelegálna, migrácia podľa pôvodu (napr. ekonomická atď.)
dobrovoľná, transnacionálna, ekonomická, nedobrovoľná, klimatická,
Ekonomická, ekologická, vojnová
Dobrovoľná a nútená; dlhodobú a krátkodobú; vnútorná a medzinárodná; regulárna a neregulárna;
Krátkodobá – dlhodobá, legálna – nelegálna, dobrovoľná – nútená, zahraničná – vnútorná, podľa konkrétneho
dôvodu (ekonomický dôvod, zdravotný atď) a dnes sa čoraz viac dostáva do popredia klimatická migrácia.
A taktiež v dnešnej "online" dobe sa vykryštalizoval ďalší typ (nespomeniem si ale na presný názov, ospravedlňujem
sa) – ide o to, že dnešné technológie dovoľujú ľudom, ktorí sa presťajuhú do inej krajiny byť v neustálom spojení so
svojou rodinou alebo priateľmi "doma", a tak akoby nikdy úplne neodídu preč.
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ekonomická, vnútorná, medzinárodná, dobrovoľná, nútená
ekonomická, pracovná, s dôvodu prenasledovania, či katastrofy
9. Je podľa vás Slovensko v migrácii čímsi špecifické? Ak áno, v čom? Ak nie, prečo?
Máme tu dosť veľa migrantov za prácou - mnohé Slovenky a mnohí Slováci migrujú za prácou či už do prihraničných
oblastí susediacich štátov ("pendleri"), ale aj na týždňové či dlhšie úseky do vzdialenejších kútov Európy (alebo aj
sveta).
Slovensko má najviac emigrantov spomedzi štátov Európy. Čiže najviac ľudí od nás odchádza za prácou a vzdelaním
do iných krajín.
Páči sa nám byť emigrantmi a neznášame imigrantov. Nepríde mi to spravodlivé.
áno, nemáme o migrantoch takmer žiadne dáta, len nejaké proxi dáta.. neradi si priznávame, že sme migranti, keď
teda chodíme do práce, do zahraničia, presedlávame mestá.
Špecifický sme možno v tom, že migrantov často vnímame ako vyvrhelov z krajín tretieho sveta, pritom nimi sami
sme, len si to neuvedomujeme
Špecifický sme možno v tom, že migrantov často vnímame ako vyvrhelov z krajín tretieho sveta, pritom nimi sami
sme, len si to neuvedomujeme
Myslím si, že Slovensko je v migrácii špecifické tým, že Slováci sú štatisticky najväčší migranti v Európe. Migrujú
najmä za prácou.
V tom, že odmietame prijať migrantov a taktiež nepriznávame veľa azylov
Na to, ako veľa samotný Slováci migrujú je tu nastavenie voči migrantom negatívne.
Špecifické je v tom, že sa samotní občania ako aj takmer každý občan iného štátu správajú k migrantom s bdelosťou,
čo je samozrejme normálne, avšak niekedy aj trochu negatívne aj keď sami si dokonca neuvedomujú, že tiež veľa
migrujú.
Slovenko je jednou z krajín, v ktorej je migrácia veľmi vysoká. Mnoho Slovákov a Sloveniek (predvšetkým z
chudobnejších regiónov) odchádza za prácou do zahraničia. A paradox je ten, že keď príde na Slovensko cudzinec,
ktorý sem prišiel iba za účelom lepšieho finančného zárobku, tak ako slováci do zahraničia, často sa nich pozeráme
"škaredo". A neuvedomujeme si, že robíme to isté.
ekonomická, študentská migrácia, na druhú stranu neudeľujeme takmer žiadne azyly
tu je veľa pracovných migrantov s Ukrajiny, Srbska a Ruska.
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10. Je rozdiel medzi pohlavím a rodom?

11. Ak je medzi nimi rozdiel, skúste ho prosím popísať. Ak nie je, skúste pouvažovať, prečo je to témou?
Pohlavie je dané biologicky, rod zas kultúrou populácie, do ktorej sa človek narodí.
Pohlavie človeka je určené jeho narodením a tým, aké pohlavné orgány má. Či je to muž alebo žena z hľadiska
biológie.
Rod je v podstate kultúrne pohlavie. Čiže ako je človek vnímaní v spoločnosti. Čo je mužské a čo je ženské. Čo by ženy
a muži mali robiť a čo zase nie.
Pohlavie je dané pri narodení. Rod sa s ním môže/nemusí zhodovať. Rod je o tom, ako sa daná osoba cíti a kam chce
patriť.
rod - nie je vrodený, je to kultúrne pohlavie a teda to, akoa sa k nám spoločnosť správa neručuje naše pohlavie, ale
istá predstava o ňom, teda o rode. A pohlavie - je vrodené, biologické pohlavie.
S pohlavim sa narodime - zena,muz s rodom sa identifikujeme ako jednotlivci - heterosexual, metrosexual,homosexual
S pohlavim sa narodime - zena,muz s rodom sa identifikujeme ako jednotlivci - heterosexual, metrosexual,homosexual
Hlavný rozdiel medzi nimi dvoma je, že pohlavie je biologické a rod je viac kultúrny. Takže v podstate pohlavie je nám
vrodené, zatiaľ čo rod je nám sociálne/spoločensky determinovaný (rodové role).
Pohlavie je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, rod
pomenováva sociálne konštruované rozdiely medzi ženami a mužmi. Je to súbor vlastností, charakteristík, činností a
znakov, ktoré mužom a ženám pripisujeme a s ktorými sa muži a ženy v rôznej miere (ne)stotožňujú
Pohlavie určujú genitálie, rod osobná identifikačná príslušnosť.
Rodová identita opisuje, ako človek vníma samého seba. A pohlavie je to ako nás vidi alebo identifikuje spoločnosť na
základe určitých orgánov, resp. genitálii alebo aj vonkajšieho výzoru. Napríklad: lekár identifikuje po narodení.
Pohlavie je biologické "členienie". Rod je kultúrne "členenie" – je determinované danou kultúrou a spoločnosťou.
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Pohlavie je biologické, rod sú roly
pohlavie je to biologicky vrodený súbor chromozóm, ktorý zodpovedá za rozvinutie pohlavných organov.
rod je to rola, ktorú nadobúda človek istého pohlavia, a ktorú v súčasnom svete môže neprijať, rola a pohlavie
nemusia byť totožne (cizgender- totožne a transgender- nie je totožne, nonbinarny- rod nezodpovedá ani mužskému,
ani ženskému a agender- bez rodu).
12. Trvalo udržateľný rozvoj sa týka...

13. Aké druhy chudoby poznáme? Vypíšte, čo vám napadne.
Poznáme napríklad chudobu spôsobenú nejakou živelnou katastrofou (tá je zväčša len dočasná), ale aj takú, do ktorej
sa už narodíme a "vymotať" sa z nej je oveľa ťažšie.
Situačná chudoba - do nej sa ľudia dostanú, keď im napríklad niekto zomrie alebo sa stane niečo nepredvídateľné. V
takýchto situáciách Vám však vedia pomôcť blízki alebo kamaráti.
Relatívna chudoba - chudoba, v ktorej sú ľudia, ktorí si napríklad nemôžu dovoliť kúpiť kvalitné oblečenie, ísť na
dovolenku alebo nechať ísť deti na výlet.
Absolútna chudoba - vtedy nemajú ľudia ani na základné potreby ako je jedlo, bývanie, vzdelanie, zdravotná
starostlivosť... Ľudia sa zväčša do nej rodia a v mnohých prípadoch to nevedia zmeniť a ovplyvniť.
Krátkodobá /dlhodobá
absolútna chudoba, relatívna, dlhodobá, situačná, objektívna, subjektívna,
absolútna, generačná, relatívna
absolútna, generačná, relatívna
Chudobu môžeme deliť na absolútnu alebo relatívnu a na situačnú alebo dlhodobú.
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subjektívna, objektívna, extrémna, relatívna,
Extrémna.
Absolútna a relatívna; situačná a dlhodobá;
Situačná, dlhodobná, extrémna, klimatická, sociálna.
Popravde neviem :/
absolútna, relatívna
14. Ako by ste definovali vzťah medzi postavením marginalizovanej menšiny a postavením/mocou
dominantnej väčšiny? Aký podiel zodpovednosti za daný stav nesie menšina a aký väčšina? Ako sa môže
menšina stať menej marginalizovanou?
V tomto vzťahu má dominantné postavenie, ako je to spomenuté aj v otázke, väčšinová časť populácie na danom
mieste. Menšiny sú často terčom rôznych predsudkov, znevýhodňovania a podobne - skrátka, sú vystrkované na
okraj spoločnosti. Sčasti si za to môžu samé, keďže niektorí príslušníci menšiny sa napríklad správajú presne tak, ako
si potom väčšina myslí, že sa správa celá menšina, ale sčasti za to môže aj väčšina, práve kvôli tejto svojej zbytočnej
predpojatosti. Väčšiu váhu "problému" by som asi prisúdil väčšine, ktorá častokrát ani nepozná celú podstatu
fungovania menšiny a napriek tomu sa jej snaží všemožne "zbaviť". Ako sa hovorí, všetci sme na jednej lodi, a preto
by sme sa (áno, aj vo vzťahu väčšiny a menšiny) mali snažiť byť jedným tímom, zohratými partnermi. Aj keď aj to sa
nie vždy dá, však áno...
Marginalizovaná, čiže okrajová menšina je utláčaná tou dominantnou väčšinou. Väčšina si myslí že je vo výhode
alebo má navrch alebo je niečo viac ako menšina, povyšuje sa nad ňou a môže ju aj diskriminovať. Napríklad môže to
byť v spojitosti s náboženstvom, rasou, pôvodom, atď. Menšina nemusí mať rovnaké práva ako väčšina, tiež môže
byť s ňou inak zaobchádzané ako s väčšinou. Myslím si, že za daný stav nesie väčší podiel zodpovednosti väčšina,
pretože k nej prislúcha viac ľudí.
Menšina môže skúsiť viac presadzovať svoje práva a dať väčšine pocítiť, že ich postoj, prístup a názory nie sú úplne
správne a vhodné. Určite by nemala žiť v strachu a nechať sa utláčať. Mohli by napríklad spraviť protest alebo petíciu
za svoje práva a tým na seba poukázať. Môžu sa k nim nakoniec pridať aj iní ľudia a tým získajú viac sily. To nie vždy
funguje, ale je to aspoň istý krok k lepšiemu alebo snaha o to.
.
.
Z toho čo pozorujem u nás na Slovensku, sú marginalizovame komunity diskriminované alebo sa o nich štát ani
občania z majority nezaujímajú. Väčší podiel viny na tom má samozrejme väčšina. A pre menšiny je ťažké stať sa
menej marginalizovanymi bez pomoci od zvyšku obyvateľov. A nemyslím si, že je to úplne ich úloha, štát by sa mal
starať o všetkých svojich občanov a občianky rovnako.
určite tu nastáva diferenciácia obyvateľstva, sociálna nerovnosť a marginalizovanie istej skupiny ľudí. Menšinu
odusdzujú politické mocnosti, ktoré dávajú menšine "riešenia" ako nebyť v menšine, avšak riešenia skutočne nič
nevyriešia, môžeme to vidieť na slovenskom príklade rómovia a politici. menšina sa stáva narginalizovanou vtedy,
keď ju spoločnosť istým spôsobom vyčlení z radu jej záujmov. Určite to nijako nezmôžu sami, teda tá konkrétna
menšina, musia sa na nich začať inak pozerať ľudia z väčšiny, inak ich vnímať, bez predsudkov a podobne...
Sebareflexia.
Na Slovensku napríklad rómovia ako marginalizovaná skupina a rodený slovák ako človek z dominantnej väčšiny.
Väčšina sa nesnaží pochopiť problém menšiny komplexne, miesto toho prichádza s krátkodobými riešeniami, ktoré z
dlhodobého hľadiska nič neriešia.
Na Slovensku napríklad rómovia ako marginalizovaná skupina a rodený slovák ako človek z dominantnej väčšiny.
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Väčšina sa nesnaží pochopiť problém menšiny komplexne, miesto toho prichádza s krátkodobými riešeniami, ktoré z
dlhodobého hľadiska nič neriešia.
Ich vzťahy sú určite napnuté. Podľa mňa majú obidve strany podiel na tomto stave, ale väčšina je viac zodpovedná.
Myslím si, že sa menšina môže stať menej marginalizovanou, ak sa aspoň z časti prispôsobí kultúre daného národa.
To neznamená, že má zabudnúť alebo opustiť svoju vlastnú kultúru, ale ak sa napríklad Sýrijčan žijúci vo Švédsku
odmietne prispôsobovať švédskym zvykom a tradíciám, tak sa tam nikdy nebude cítiť doma a bude sa cítiť vytláčaný
zo spoločnosti. Na druhej strane by sa mala dominantná väčšina snažiť pochopiť kultúru menšiny, neutláčať ich a
nechať ich vyjadrovať svoje názory a tradície.
Dominantná väčšina je stále viac zvýhodnená, štát taktiež realizuje jej práva v jej prospech, napríklad právo na
zdravie by malo byť premietnuté do zákonov, vyhlášok a postupov, ktoré upravujú poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, prístup k pitnej vode, ale aj ochranu zraniteľných skupín- menšín.
Najvýraznejším bodom v tejto problematike je, že väčšina príslušníkov tej a druhej skupiny sa do nej narodí a spočíva
v nej. Riešením je snaha oboch zotrieť tieto rozdiely, respektíve uvedomenie si majoritnej skupiny, že ak sa zlepšia
životné podmienky marginalizovanej skupiny, ich život to nezhorší a vzdelanie a trocha pomoci pre tieto skupiny je
cestou von.
Vzťah je veľmi zložitý, pretože dominantná väčšina nepomáha menšine a samotna menšina sa nesnaží vyjsť zo svojej
životnej situácie samostatne. Myslím si, že menšina a väčšina nesú rovnaký podiel zodpovednosti za daný stav.
Otvárať nejaké pomocné centra; prostredníctvom škôl a médií meniť ľudské názory o marginalizovaných menšinách,
aby tie bohatší pomáhali, podporovali nejakým spôsobom alebo aby sa deti tých bohatších správali k chudobnejším
lepšie a pod.
Dominantná väčšina má väčšiu moc, predpokladá sa, že ľuda v nej žijúci sú vzdelanejší, a tak by si mali byť vedomí ich
postavenia a zodpovednosti, ktorú nesú voči menšinám. Aj keď menšiny nemusia byť v danom konflitne nevinne
(poväčšine sú za konflit zodpovedné obe strany), ale väčšina by si mala byť vedomá jej dominantnejšieho postavenia
(či už ide o lepšie finančné zázemie, zdravotné vymoženosti, vzdelanie, všeobene viac možností...) a mala by si byť
tiež vedomá jej možnosti rozhodnúť sa ako bude konať (pretože menšiny často túto možnosť nemajú). A jej
postavenie voči menšinám by malo byť výsledkom racionálneho uvažovania a snahy nájsť riešenia ako daný problém
vyriešiť.
Raz som počúvala jeden podcast a bol v ňom spomenutý tento príklad: "Keď sa bijú dvaja súrodenci kde je jeden
starší a silnejší a druhý je mladší a slabší a aj v prípade ak by konflikt vyvolal mladší súrodenec, ten starší, silnejší, a
teda ten s väčšou mocou by si mal byť vedomý toho, akú moc má on v tejto "bitke" a aký dopad bude mať na jeho
mladšieho – slabšieho – súrodenca a aj na seba samého to, ako sa rozhodne ragovať.
Samozrejeme, že takého globálne problémy nie je možné prirovnať k "súrodeneckej bitke", ale myslím si, že pointa,
ktorú sa autor snažil dosiahnúť, je, podľa môjho názoru, veľmi presným prirovnaním. A pri tejto otázke som si
spomenula na tento príklad, preto som sa ho rozhodla použiť :)
Je to priepasť, ktorú sa darí neprehlbovať najmä v kultúrne rozvinutejších krajinách - nezáleží ani tak od bohatstva,
ako od vôle ľudí niečo s touto situáciou robiť.
dominantná väčšina považuje menšinu za neschopných a lenivých, ktoré nemôžu postarať sami o sebe. Pri tom
väčšina nedáva možnosť menšine otvoriť svoj potenciál, lebo oveľa ľahšie dávať nejaké sociálne poistenia a pomoc
bez toho aby integrovať ich do spoločnosti, učiť ich novému a dávať im pracovné miesta. Potom to vedie ku tomu, že
menšina nemá záujem rozvíjať a žije za sociálne dávky, čo vedie ku zatvorenému kolu. Teraz už bude ťažko niečo
zmeniť, keď menšina už zviknutá na bezplatnú pomoc, a väčšina neberie ich vážne.
15. Čo všetko ovplyvňuje to, ako vnímame a reflektujeme svet okolo nás?
Podľa môjho názoru predovšetkým to, aké vnímanie sveta nám vštepuje naše okolie (či už najbližší, alebo aj v širšom
zmysle región, štát,...), ale aj to, aký veľký všeobecný rozhľad si počas nášho života vytvoríme my sami.
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Napríklad to, v akej rodine vyrastáme, čo nás rodičia učia, čo nám hovoria, z akého uhla pohľadu pozerajú oni na
svet. To do akej školy chodíme, akí učitelia nás učia a čo nás učia. To v akej krajine žijeme. Aké náboženstvo
uznávame. Napríklad aj naše detstvo, ako sme vyrastali, čo sme prežívali, či sme mali dostatok všetkého alebo
naopak nedostatok. Aj to, v akom období, či režime sme sa narodili, vyrastali alebo teraz žijeme.
Okolie a naše vedomosti.
Okolie a naše vedomosti.
Výchova, vzdelanie, úroveň kritického myslenia, vplyv našej rodiny a priateľov, sociálnych sietí.
ovplyvňuje to našu myseľ, správanie, diskutovanie, argumentovanie, náš rozum, postavenie, začlenenie, schopnosť
ekonomickej, ekologickej, politickej, ľudskej, kultúrnej úrovne. A nás ovplyvňujú médiá, rodičia, škola, priatelia,
infrmácie, ktoré si priustíme, overovanie, fakty, ale aj hoaxy (pokiaľ vieme, že sú to hoaxy)...
Miesto kde žijeme, kde bývame, akú máme výchovu, či máme všetky základné životné potreby a z veľkej časti i to, či
sme schopný sa o problémoch v spoločnosti porozprávať a prísť s riešením
Miesto kde žijeme, kde bývame, akú máme výchovu, či máme všetky základné životné potreby a z veľkej časti i to, či
sme schopný sa o problémoch v spoločnosti porozprávať a prísť s riešením
Kultúra, normy, naše skúsenosti, odkiaľ pochádzame, rod, viera, sociálne siete, média, vzdelanie atď.
Naše vzdelanie, prostredie, v ktorom vyrastáme.
Prostredie, v ktorom sa nachádzame, výchova, médiá, to, aké informácie sme ochotní prijať.
Ľudia, ktorí nás obklopujú a ich názory; Stereotyp či šablóna, ktorá prevláda v spoločnosti; To, čo sa vysiela v
médiách; Aké knihy čítame; S akých zdrojov čerpáme informácie.
Naše predstavy o svete, kultúra, z ktorej pochádzame, spoločnosť, ktorou sme obklopení, vzdelanie, všetko čo sme v
živote zažili, naše myslenie...
Náš pôvod, lokalita, vzdelanie, finančné, kultúrne, rodinné situácie
naša spoločnosť, rodina, okolie a teraz aj média, okrem toho nesprávne by bolo zabudnúť vlastné skúseností.
16. Čo je to dominantný diskurz? Skúste vlastnými slovami - je to náročná otázka, takže nemajte obavy, ak ste
si nie istý, skrátka skúste popísať svoje porozumenie tomuto pojmu. Pomôcť si môžeme odlíšením od
nedominantného diskurzu.
Zjednodušene ide o uhol pohľadu na nejaký globálny problém, ktorý dominuje v určitej oblasti, v určitom
spoločenstve ľudí. Tento uhol pohľadu má ale nie vždy (mám až nutkanie povedať "málokedy") veľký súvis s realitou.
Dominantný diskurz je isté myslenie alebo vnímanie sveta, ktoré v našich hlavách prevláda, čiže dominuje. Napríklad
to, ako vnímame ľudí z Afriky, konkrétne z Nigérie. Myslíme si, že nevedia anglicky a že počúvajú kmeňovú hudbu,
nie pesničky, čo počúvajú aj v Amerike. Že nevedia zapnúť sporák. To v našich hlavách dominuje a nechceme to ani
zmeniť. Nie som si istá, či je to správne vysvetlenie.
.
.
Presvedčenie/záver/názor, ktorý v spoločnosti na danú tému prevláda.
Ak je určitá skutočnosť ľuďmi daná ako skutočná, tak môžeme povedať, že štruktúrovaním našej predstavy o svete,
diskurz ten svet formuje. Je to teda niečo, čo si myslíme ako vyzerá. Napríklad pri skutočnej veľkosti krajín. Kedysi
sme nevedeli sme, že krajiny na mape sú omnoho väšie znázornené, ako v skutočnosti vyzerajú. Pri dominancii
diskurzu, alebo nedominancii, je to podľa určenia hierarchie. Ak je teda niekto "šéfom", má fakty, má informácie, vie
ich podať, cez komunikáciu, napríklad cez médiá ideme hovoriť o menšinách tak, ako ich my vidíme, samozrejme, ako
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hierarchicky vplyvnej osobe to zrejme aj väčšina uverí, a tak bdueme vidieť tú menšinu rovnako. Pri nedominantom
diskurze je to teda naopak. Aj keď, neviem, či som to poňala úplne správne, každopádne, dominantný diskurz mám
zafixovaný ako pri porovnaní máp sveta - skutošná veľkosť vs. tá "falšovaná", takže v kontexte tomu určite
rozumiem.
Na určitý fakt sa dá nazerať z rôznych perspektív pričom to čo je pravdivé určuje ten, kto je v určitom mocenskom
postavení
Na určitý fakt sa dá nazerať z rôznych perspektív pričom to čo je pravdivé určuje ten, kto je v určitom mocenskom
postavení
Dominantný diskurz je vlastne severná časť našej Zeme a nedominantný je južná časť našej Zeme. Dávnejšie na
hodinách sme si ukazovali ako je mapa severnej pologule viac roztiahnutá, čo teda znamená, že krajiny "tam hore"
vyzerajú väčšie ako v skutočnosti sú a tým pádom sa berú dôležitejšie ako krajiny juhu. Okrem toho sme my ľudia
vždy brali "hore" (v tomto prípade sever) ako niečo lákavejšie a lepšie.
Je to "názor" spoločnosti, alebo postoj, ktorý väčšina ľudí spoločne zdieľa.
Rozumiem tomu ako väčšinovému vnímaniu, uchopeniu a podávaniu istého problému alebo témy, ktoré v
spoločnosti zväčša prevládajú.
Podľa môjho názoru dominantný diskurz je diskurz, ktorý je vytvorený z nejakej perspektívy alebo aj z nejakého uhla
videnia sveta, čo v našom prípade znamená, že dominantný diskurz je vytvorený z pohľadu mocenskej elity či vlády,
ktorá v daný čas, na danom mieste panuje.
Dominatný diskurz je spôsob myslenia a vnímania sveta, ktorý je v danej krajine najviac rozšírený. I keď to
neznamená, že je pravdivý.
Je to všeobecný kontext, v ktorom sa šíria správy na o konkrétnej téme. Je závislý na čase a priestore.
je to hlavná problematika nejakej sociálnej tematickej oblasti, ktorá vplyva na cely svet v nejakom konkrétnom
časovom úseku.
17. Uveďte prosím príklady rámcovania, ideálne s krátkym vysvetlením. Čokoľvek vám napadne.
Príkladom na dva odlišné spôsoby rámcovania jedného obsahu by mohli byť napríklad obrázky zo zaplaveného New
Orleans, ktoré boli súčasťou jednej z prednášok v rámci tohto kurzu. Tieto obrázky jedna tlačová agentúra
okomentovala ako "Mladík sa brodí vodou po tom, čo vyraboval potraviny", druhá zas ako "dvaja ľudia sa brodia
vodou po tom, čo našli tovar z potravín". Prvý titulok sa snaží tancovať situáciu tak, aby čitatelia zaujali nenávistný
postoj k menšinám (jednej z ktorých príslušníkom mladík evidentne je), prípadne k mládeži (kvôli slovu "mladík"),
druhý tak, aby čitatelia poľutovali ľudí zasiahnutých záplavou. Samozrejme, oveľa lepší je druhý spôsob, ale mnohí,
bohužiaľ, stále používajú aj ten prvý...
Rámcovanie je pozeranie sa na niečo len z určitého uhla pohľadu. Napríklad rámcujeme tému migrácia a utečenci.
Ako sme pozerali jedno video českého novinára, ktorý bol v oblasti, kde utečenci stanovali a rozprával len o tom, ako
robia neporiadok a nevážia si to, či dostali. Vôbec neukázal tému z ich pohľadu, prečo vlastne utiekli zo svojej krajiny
a prečo pália karimatky, čo dostali.
.
.
Ako sme si ukázali na videu s českým novinárom o migrácii - tému ramcoval tak (teda aspoň mne to tak prišlo) ako ju
chce majorita vidieť. Že migranti sú nevdacni, robia bordel a od nudy pália karimatky alebo stany alebo čo to tam
bolo, lebo si ich nevážia. Redaktor nedal priestor druhej strane, neoslovil jedineho migranta, aby sa ho spýtal na
dôvody ich konania. Takéto ramcovanie vie byť nebezpečné, vyvoláva nenávisť.
rámcovať = vymedziť niečo tak, aby to bolo viditeľné práve v tej téme a nie inak. Príklad: Prečo by sme si o
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feministkách mali myslieť, teda rámcovať ich, že sú to ženy, ktoré neznášajú mužov. Toto je rámcovanie žien do
niečoho, čo tak vôbec nie je. prípadne druhý príklad, ktorý ste nám ponúkli s tými fotografiami - pár sa brodí vodou
po tom, čo našli chlieb a vodu, žena sa brodí vodou po tom, čo vybrakovala obchod. (každý z nich je rámcovaný do
určitej témy a morálne hodnotený.)
Tu fakt netuším ;(
Tu fakt netuším ;(
Napadlo ma napríklad to, ako médiá často rámcujú Afriku. Hovoria o nej akoby to nebol kontinent, ale jedna krajina,
že sú tam všetci chudobný a žijú v slamených chatrčiach atď. Kvôli takémuto reprezentovaniu a stereotypom potom
ľudí, ktorí konzumujú médiá nikdy ani len nenapadne, že v Afrike žijú aj ľudia ako my, strednej triedy, ktorý žijú v
meste, majú trvalé zamestnanie, auto atď. Je to nebezpečenstvo jediného príbehu.
Napríklad pojem utečenec- vs. človek na úteku- výberom jazyka a prostriedkov, ktoré použijeme nasmeruje publikum
k určitému spôsobu uvažovania o predmete informácie.
Podobne ako diskurz, je to uchopenie nejakej témy, čo tým chceme povedať, ako ju chceme spracovať a na čo sa vo
výstupe chceme sústreďovať.
Podnikanie v Keni je podľa mňa dobrým príkladom ramcovania. Je to ramcovanie, pretože väčšina ľudí si predstavuje,
že sa v Keni nedá podnikať pre nejaké zlé podmienky, či už pre nekvalitnú internetovú sieť alebo aj pre chudobu,
ekonomickú nestabilitu, krádeže alebo ešte nejaké iné nebezpečenstva. Toto ramcovanie nie je spravodlivé, pretože
internet tam môže byť v skutočnosti lepší ako v nejakej krajine EÚ.
Ak sa venujeme téme "migrácia" a dáme priestor na vyjadrenie sa len ľudom, ktorí žijú v mestách, kde sa veľké
množstvo migrantov sťahuje, dostaneme na danú tému určitý obraz. Ale ak by sme pridali aj, napríklad výpovede
migrantov (prečo sa sťahujú a pod.) dostaneme o téme zase iný obraz. Ak budeme rozprávať o Afrike ako o krajine,
vytvoríme rámcovanie, ktorým "hodíme do jedného vreca" všetky krajiny, ktoré sú v Afrike. Alebo aj príklad z hodiny
o pádu lietadla v dvoch odlišným číslach Nesweeku. V jednom to bolo prezentované ako "vražda vo vzduchu" a zase
na druhý prípad bol rámcovaný smerom "Prečo sa to stalo?" Prvé rámcovanie hneď na začiatku odsúdilo, ale druhé
sa snažilo analyzovať danú skutočnosť.
Rámcovanie je konkrétne uchopenie posolstva novinárom. Vo svojej analýze som sa stretol s rámcovaním z pohľadu
katolíckej dobrovoľníčky v Afrike, ktorá situáciu opisovala nanajvýš povýšenecky, z pohľadu sebastrednej Európanky spasiteľky.
minimalná mzda= zamestnanec-zamestnavateľ, zamestnaný-nezamestnaný. Pri riešeniminimalnýmzsý vždy
ramcujuproblem, ako zamesnavateľ proti zamestnancom, a nikto nespomina na nezamestnaných, ktoré
kvolizvyšeniuminimalný mzdy sú vylučení s trhu práce.
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18. Zadania v rámci predmetu boli...

19. Spätná väzba k analýze bola... Ohodnoťte prosím kvalitu či nekvalitu spätnej väzby. V oboch prípadoch kvality aj nekvality - prosím skúste odpovedať konkrétne (čo sa vám páčilo a prečo, čo sa vám nepáčilo a
prečo, ako by sa to dalo spraviť inak, lepšie a pod).
Bola kvalitná, páčilo sa mi vysvetlenie chybných formulácií, ako aj pochválenie tých dobrých.
Spätná väzba k analýze sa mi páčila. Bolo v nej vysvetlené, čo by som mala písať a čo zase radšej nie, ako sa mám na
veci pozerať a akým slovám alebo vetám sa vyhýbať. Tiež tam bolo doplnené to, čo som si ja nevšimla. Pri niečom ma
aj zamrzelo alebo prekvapilo, že som to naozaj nepodala správne alebo teda vhodne. Určite mi táto analýza a k nej
spätná väzba veľa dali a som rada, že som ju mohla robiť.
Bola veľmi kvalitná, všetky komentáre boli konkrétne e úplne pochopiteľné.
Spätná väzba bola kvalitná, veľmi si vážim konkrétnosť a vysvetlenie prečo to je tak. Celkovo váš prístup je úžasný,
ďakujem.
Ja som veľmi spokojná so spätnou väzbou k analýze. Páčil sa mi osobitý prístup pána Ivaniča, ku každej analýze
napísal niečo iné, konkrétne veci z rozoberanych textov. Neposlal len hromadný mail s popisom O.K., ako sme
zvyknutí.
Veľmi si vážim, že ste písali komentáre, ku konktrétnym častiam našej analýzy, pretože keby sa jednalo len o takú
"neúplnú" spätnú väzbu (teda len e-mail, napr.), tak by som možno veľa vecí nepochopila tak, ako ste ich vysvetlili
podrobnejšie v danom texte. A ste jeden z mála pedagógov, ktorí spätnú väzbu k nejakej našej práci vôbec dávajú,
takže to bolo pre mňa viac než super, vidieť, čo mám zlepšiť, ako sa na text pozerať, prípadne ako sa naň nepozerať,
za čo veľmi pekne ďakujem.
So spätnou väzbou na článok, ktorý som si vybral som bol spokojný, i keď som svoje zadanie nesplnil na 100%, článok
na obohatil a čítanie ma bavilo. Čo sa týka celkového feedbacku, veľmi sa mi páčili “zhrňujúce e-maily”, kde boli
všetky informácie z hodiny zhromaždené :)
So spätnou väzbou na článok, ktorý som si vybral som bol spokojný, i keď som svoje zadanie nesplnil na 100%, článok
na obohatil a čítanie ma bavilo. Čo sa týka celkového feedbacku, veľmi sa mi páčili “zhrňujúce e-maily”, kde boli
všetky informácie z hodiny zhromaždené :)
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So spätnou väzbou som bola spokojná. Páčil sa mi spôsob hodnotenia aj názory a komenty vyučujúceho k práci.
Spätná väzba bola pre mňa prínosná a kvalitná.
Veľmi sa mi páčil otvorený prístup a priestor pre priateľskú diskusiu. Bolo vidno, že si hodnotiaci si dával záležať na
tom, aby obsah pochopil a nie len mechanicky opravil, ako sme na to zvyknutí.
Súhlasím so všetkými postrehmi a názormi. Do budúcnosti sa budem snažiť lepšie :) páčilo sa mi, že ste mi povedali
konkrétne, čo som urobil správne a čo nie veľmi. Taktiež sa mi páčilo, že ste poukázali, čo môžem zlepšiť a akým
spôsobom. Ďakujem ;)
Páčilo sa mi, že sme dostali k odpovedi presné vypracovanie aj toho čo bolo zlé, a aj toho čo bolo dobré. Takto do
budúcna vieme, na akým myšlienkách môžeme stavať naše dalšie texty alebo jedoducho vieme, že sme danú tému
pochopili správne. Taktiež sa mi páčilo, že sme nedostali len odpovede "Toto je dobré a toto je zlé.", ale aj
vysvetlenie prečo náš postreh nie je správny a vysvetlenie ako inak by sme sa na daný problém mohli pozrieť.
Spätná väzba bola kvalitná a popravde ma aj potešila, vypichla tiež veci, ktoré som si pri analyzovaní nevšimnol.
spätná väzba bola vždy rýchla a zrozumiteľná. Každý problém bol dopodrobna vysvetlený.
20. Používané metódy - diskusia, otázky, spôsob komunikácie boli...
Výborné :)
Správne, kvalitné, dobré.
Kvalitné
Kvalitné
Super
V porovnaní s ostatnými predmetmi, ktoré som v tomto semestri mala, bol tento predmet pre mňa najpútavejšie
podávaný. Striedanie videí, s diskusiou, prezentáciami, nejakými krýtkymi dotazníkmi a podobne oživovalo celých 90
minút.
Mrzí ma, že sme niekedy boli všetci až moc tichí, ale i napriek tomu si myslím, že toto bol jeden z najprínosnejších
predmetov tento semester a vyučovanie ma veľmi bavilo
Mrzí ma, že sme niekedy boli všetci až moc tichí, ale i napriek tomu si myslím, že toto bol jeden z najprínosnejších
predmetov tento semester a vyučovanie ma veľmi bavilo
super
kvalitné
Výborne, také, ako si na vysokej škole predstavujem.
Super, pretože iba takýmto spôsobom človek začína rozmýšľať, premýšľať a zapájať všetky svoje mozgové gyri, čo
zlepšuje pamäť a rozširuje obzor.
Mne osobne sa veľmi páčil spôsob akým bol kurz vedený a určite by som ho odporúčila každému študentovi. Aj
všetky webináre, ktoré sme počas semstra mohli navštíviť boli, pre mňa osobne, obrovským prínosom.
Vhodné pre účely predmetu v tejto coronadobe
zaujímave, hlavné audiovizuálne prvky
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21. Čo vám v predmete chýbalo? Téma, metóda, úloha, hocičo, čo vám napadne a nám pomôže :)
Nič mi nenapadá.
Myslím, že nič, všetko bolo fajn.
.
.
Všetko bolo dostatočné, teda okrem dĺžky semestra. Kvôli Globálnym výzvam by som školu ochotne potiahla aj o
mesiac dlhšie, keďže to bol môj obľúbený predmet
určite chýbal osobný kontakt, ale to sa teraz zmeniť, vyriešiť veľmi nedalo, čomu rozumiem, ale možno by sa nejakým
konkrétnym témam, ako bola napríklad chudoba, ľudské práva mohlo povenovať aj dve prednášky, namiesto nejakej
ďalšej témy, aby sa išlo ešte viac do hĺbky aj pre lepšie pochopenie, a aj pre lepšie vysvetlenie, prípadne pre nás
lepšie orientovanie sa v danej téme. Rozumiem, že časová tiesnosť je asi to, čo Vás na tomto teší najmenej :D, že by
sa to teda malo dodržiavať a jeden semester tohto predmetu je ozaj málo, ale teda možno navhnúť na dekanát, aby
to nebol C-predmet (voliteľný), ale aby sa dal ako B-predmet pre žurnalistov, a samozrejme, nie len pre nich, pretože
sú to skutočne témy, o ktorých sa vie málo a tých tém je až príliš veľa.
Snáď len, keby tie hodiny mohli byť aj osobne. Som si istý, že i to by častokrát prelomilo ľady k pestrej diskusii
Snáď len, keby tie hodiny mohli byť aj osobne. Som si istý, že i to by častokrát prelomilo ľady k pestrej diskusii
Asi nič :)
Možno trochu viac diskusií, na predmete sa vyjadrovali stále tí istí ľudia, ale samozrejme bolo to aj pre online výučbu,
preto sa to ťažšie hodnotí.
Osobne sa aktívne zaujímam o tému LGBTI ľudí na Slovensku a celkovo a rada by som na hodinách načrtla aj to. Je to
všeobecne tabuizovaná téma, ale koniec koncov, názov predmetu obsahuje slovo výzvy a to je dobre.
Samozrejme, že chýbala tá práva prezenčná výučba… ale to od Vás nezáviselo, takže všetko bolo v pohode!
Možno viacero analýz aké sme mali na konci kurzu. Úplne rozumiem, že je to časovo náročné a taktiež dopobrodna
preštudovať a okomentovať všetky analýzy nie je jednoduché, ale pre mňa osobne to bolo veľmi zaujímavé zadanie a
určite, ak by ich bolo počas roka viac vôbec by mi to neprekážalo :)
Nič :)
viac respondentov s oblasti zaberanej témy.
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22. Splnil predmet vaše očakávania?

23. Zostali nám nejaké resty - chýbajúce knihy, nedodané odpovede a podobne? Ak vám nevadí strata
anonymity, tak to sem prosím uveďte aj s menom, inak mi prosím napíšte e-mailom. Inak sa vám za všetky
nedostatky ospravedlňujem, niekedy mám veľké oči a chcem stihnúť všetko - a potom to nestíham tak,
ako som si predstavoval. Ale vieme to dobehnúť, len by som potreboval prehľad.
Narýchlo mi nič nenapadá.
Myslím si, že bolo všetko dodané a osobne mám pocit, že sme všetko potrebné dostali, zistili a naučili sa.:)
Ja som pochopila, že tú knihu nie je povinné mať, a tak som sa na to neozývala, lebo som nejak nepochopila že čo je
tá kniha a na čo ju potrebujem, neviem možno som to iba prepočula, ospravedlňujem sa.
Ja som nejak nepochopila načo tu knihu potrebujem, možno som to iba prepočula na hodine, no pochopila som že to
nie je povinné a tak som sa neozývala.
Ja by som bola rada, keby ste nám dali vedieť, ak sa uskutoční akcia v Bratislave so slečnou/pani, s ktorou sme mali
seminár o životnom prostredí
:) Ďakujem veľmi pekne za každú vysvetlenú tému.
24. Ak by ste mali pomenovať jednu vec, prečo sa predmet oplatí absolvovať, čo by to bolo?
Celkové rozšírenie obzorov, získanie iného pohľadu na svet, než je ten zvyčajne zaužívaný.
No myslím, že tých vecí je viac. Hlavne zaujímavosť tém predmetu a to, že sa veľmi zídu do života a do praxe
hocikomu, nielen žurnalistom. Veľmi ochotný a priateľský prístup vyučujúceho, jeho široký obzor a špecializácia v
daných témach. A určite aj to, že prednášky boli obohatené o videá a nejakú aktivitu, aby sme mali lepšiu
predstavivosť a lepšie téme porozumeli. A aj odprednášane témy ľudí z danej oblasti. Bol to skvelý predmet a som
rada, že som ho mohla absolvovať.
Kritické myslenie
Kritické myslenie
Rozšírenie obzorov
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Určite Váš prístup, postoj a štýl výčby k takým ťažkým témam, ktoré by mala ovládať, respektíve takýmto spôsobom
vnímať väčšina populacie tak, ako ste nás to učili vnímať vy.
Osveta o globálnych problémoch
Osveta o globálnych problémoch
Rozšírenie obzorov
Nazeranie na globálne témy z iného uhla pohľadu, zamýšľanie sa do hĺbky nad podstatnými témami a taktiež to, že je
dôležité aký jazyk a štýl by mali novinári používať pri písaní článkov.
Je to niečo iné ako ostatné predmety na škole. Páči sa mi prístup vyučujúcich, laťka nie je nízko, ale je to
zvládnuteľné a s ľudským prístupom ľahšie.
Rozšírenie obzoru; nadobudnutie nových a užitočných poznatkov, resp. vedomostí; zaoberanie sa do hĺbky;
zjednodušenie, zaskrtnutie stereotypov, šablón; super učiteľ, ktorý všetko vysvetli a vo všetkom pomôže!
Všetko :) Skutočne, tento kurz bol pre mňa jedným z najprínostnejších aké som absolvovala. Vďaka nemu som sa len
presvedčila v tom, čo by som v budúcnosti chcela robiť. Ja Vám veľmi pekne ďakujem za všetky hodiny aj webináre,
za knihy, zaujímavé a prínosné informácie a aj celkovo za systém a komunikáciu akými bol kurz vedený :)
Iný pohľad na médiá a úlohu rozvinutejších krajín v informovaní o krajinách menej rozvinutých
hlavné zväčšiť svoju informovanosť o svete, a zmeniť názory na nejaké pálčivé otázky.
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