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Výsledky studentského hodnocení předmětu Akademické psaní na ESF MU v podzimním semestru 2020   

Jiří Poláček a Jaroslav Nekuda 

Celkem 503 respondentů 

 
 
 
VŠECHNY TEXTOVÉ KOMENTÁŘE K OTÁZCE: 

Poprosíme o vaše celkové zhodnocení a komentář k předmětu Akademické psaní – k obsahu 
kurzu, domácím úlohám, způsobu vedení výuky, k zajímavostem a legráckám, k čemukoliv, co je 
podle vás důležité. Co se nelíbilo, co byste změnili, doplnili apod. Pokud jste byli s předmětem 
AKAP zcela spokojeni a opravdu nemáte žádné výhrady nebo nápady, co zlepšit, vepište „OK“. 
Budeme ale rádi, když nám dáte jakékoli tipy na zlepšení kurzu a odstranění případných 
nedostatků. 

 
Celkem 503 odpovědí 
… z toho 202× – OK = zcela spokojení, bez výhrad a nápadů co zlepšit, tj. 40,3 % ze všech odpovědí. 
 
Komentáře jsou seřazeny podle abecedy na dalších stranách. 

 
Absolutní spokojenost, velmi mi vyhovoval průběžný způsob studia a otevírání/ uzavírání testů, které 
opravdu mě jako líného studenta nutí studovat pravidelně a věnovat se látce naplno učitelé jsou 
srandisté, bavil mě jejich smysl pro humor a zároveň odbornost výuky, jasné, stručné, srozumitelné a 
hlavně 200% praktické a využitelné, nejednou jsem se během tohoto semestru do jistých kapitol 
vracela Díky! 
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Ačkoliv bych velice rád pomohl s vylepšením kurzu a nabídnul pár zajímavých vylepšení, nenapadá 
mě nic takového. S kurzem jsem velice spokojený, vše vždy bylo krásně vysvětleno, odborně i 
humorně. Proto tedy píši prosté OK. 

Ačkoliv již mám za sebou úspěšnou obhajobu jedné závěrečné práce, tak i tak jsem se dozvěděl 
mnoho nových věcí. Předmět v této formě by podlé mého názoru měl být v prváku povinný pro 
každého začínajícího vysokoškoláka. V celém předmětu byla asi jen jediná věc, která se mi nelíbila, 
ale za kterou jsem si částečně mohl sám. Demoverze Dněprostroje. Byl bych rád, kdyby bylo pro 
budoucí studenty jednoduše dohledatelný přístup do Dněprostroje na googlu. Nelíbí se mi, že tam 
jako první odkaz vyskočí demoverze, ve které se nezaznamenávají hodnocení. 

Ačkoliv mám již jednu bakalářskou práci za sebou a myslel jsem si, že se toho moc nedozvím a bude 
to ztráta času, nebylo tomu tak. Příjemná forma, zpestřená lehkým humorem. Akorát mám dojem, že 
na některé otázky (co si pamatuji tak asi jedna dvě) v průběžném testu nebylo možno odpovědět 
čistě na základě studijních materiálů. Možná by se našly v těch nepovinných, ne všechny jsem 
procházel. Opravdu mi přišly naprosto cizí. Ale jinak dobrá práce! 

Akademické psaní by mělo být součástí každého studijního obory (možná tomu tak je). Bez informací, 
zejména k citacím a informacím jak koncipovat jakoukoliv práci, bych nebyl schopen správně citovat a 
napsat seminární práce. Načtené informace jsem využil nejen ke studiu na MU, ale i ke svému 
podnikání/zaměstnání. Při velkému množství informací během studia, studenti občas zapomínají na, 
byť by to banální, informace k dané látce. Osobně jsem se s tímto potýkal a žádal jsem o vysvětlení 
daného problému, přičemž se mi dostalo odpovědi ve formě odkazu na interaktivní osnovu. Ano, 
přečetl jsem si ji x krát, ale nebyl jsem schopen správně zhodnotit daný problém. Bylo by vhodné, 
kdyby lektor spíše napomohl svými myšlenkami k danému problému, než pouhým odkazováním na 
studijní materiál. 

Akademické psaní bylo pro mne občas náročnější, ale věřím, že přínos má velký. Myslím si, že 
materiály mně především poslouží při psaní bakalářské práce, kdy pro mne bude velmi aktuální a 
důležité vědět, jak napsat práci správně a bezchybně. Občas pro mě bylo náročné se v množství textů 
zorientovat a zůstat soustředěná, ale jak už jsem zmínila výš v budoucnu pro mě budou tyto texty 
určitě důležité. Akademické psaní bych tudíž za mě určitě doporučila. 

Akademické psaní hodnotím ako veľmi prínosný predmet nie len k úspešnému zvládnutiu štúdia 
(písanie prácí), ale aj k budúcemu zapojeniu na trhu práce, kde sa písanie akýchkoľvek testov 
významne hodí. Osobne by som predmet zaradil do jedného z nasledujúcich semestrov, nie do 
prvého, pretože niektoré vedomosti a pravidlá mi do písania záverečnej práce určite vypadnú :) 
Veľkým pozitívom je aj prístup profesorov zodpovedajúcich za tento predmet, ktorí sa snažili z každej 
látky (aj keď išlo o menej zaujímavé témy) spraviť čo najzaujímavejšiu pre široké publikum študentov. 

Akademické psaní je vysoce přínosný předmět, který by mě absolvovat každý, a troufám si tvrdit, že i 
několikrát za studium. Momentálně využiji jen část informací, ale až budu psát bakalářku, budou 
třeba všechny. Vím, že mi texty zůstanou i nadále přístupné, ale i tak.. Přiznám se, že číst si ty 
poměrně dlouhé texty mě až tak nebavilo, mnohem lépe by se mi učilo z videopřednášek, ale to je 
jen moje pohodlnost. Všechny narážky na cimrmanologii a další vědní disciplíny mi vracely víru do 
života, také trotltesty. Po této stránce jsem byla skutečně nadšena! Mám v sobě už třetí kafe, tak 
snad to dává trochu smysl. Předmět jsem si poměrně užila, při psaní toho textu jsem se dvakrát 
složila, což je asi v pořádku, akorát se teď bojím, co tam najdu za komentáře od kolegů, neboť vím, co 
jsem jim tam psala sama. Ale poslední poznámka je ke kreditovému ohodnocení, což nevím, jestli Vy 
můžete vůbec nějak měnit. Každopádně když to, kolik "času, úsilí.." mi zabral tento předmět (a to se 
přiznám, že jsem nebyla nejpilnější studentík), tak se nemohu ubránit pohoršení nad tím, že mám 
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zapsán předmět TI9007: E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy za tři kredity - které 
dostanu za to, že odevzdám recept s fotkami.. V tomto předmětu byl přecejen každý týden testík, do 
toho ten odborný text a ještě vzájemné hodnocení, které taky zabralo dost času. Ale to já jen tak. 
Ještě jednou moc děkuji lektorům a mějte krááásnéé vánoce <3 

Abych byl upřímný, předmět mě osobně příliš nezaujal, avšak nedá se tvrdit, že by nebyl přínosný. Z 
předmětu jsem si především odnesl absolutní základy o hledání informací v databázích a pár 
užitečných rad při psaní seminární/bakalářské práce, avšak i kdybych si z tohoto předmětu nic 
neodnesl, minimálně budu vědět, kde hledat případnou radu a informace, když budu v nesnázích. 
Osobně mi nevyhovoval způsob výuky jako samostudium, ale na druhou stranu si neumím nijak jinak 
představit výuku tohoto předmětu. Těch pár sešlostí přes Microsoft Teams považuji za příjemné a 
užitečné, za jiných okolností bych totiž neměl to potěšení se s Vámi potkat (pokud bych se ovšem s 
Vámi nedomluvil na konzultaci). 

Akademické psaní mi určitě dalo nové znalosti ohledně psaní textů, které v budoucnu ještě využiji. 
Líbila se mi možnost připojit se přes Teamsy k hovoru, které shrnovaly vždy určité kapitoly. Nenapadá 
mě nic, co bych změnil. 

AKAP bol ako predmet podľa môjho názoru dosť prínosný, čo by som na začiatku semestra určite 
nepredpokladal. Akademické texty, našťastie či bohužiaľ, budú hrať veľkú rolu v najbližších 
semestroch a rokoch (hoci sa to tak nemusí javiť- no predsa sa súčasný semester končí a na môj vkus 
to zbehlo príliš rýchlo). Príležitosť vyskúšať si dané náležitosti takto nanečisto bude mať pozitívny 
dopad na chaotický začiatok našich výstupov z bakalárskeho stupňa, keďže takáto skúsenosť je v 
súčasnosti už za nami a (snáď) si dokážeme zmanažovať čas o niečo lepšie a efektívnejšie. 
Samozrejme, najväčším prínosom boli TFT testy :-). Celý kurz je neočakávane obsiahly a voľný prístup 
k nemu zachráni nejedného študenta. Rovnako verím, že ste si aj Vy užili (či už seriózne, alebo aspoň 
v rovine tragikomédie) "odborné texty," ktorými sme Vás zahltili v posledných hodinách nášho 
deadlinu. Prajem Vám pokojné a bohaté sviatočné obdobie. 

AKAP bol zaujímavý predmet. Získané vedomosti určite využijem pri písaní ďalších mojich prác. 
Vynikajúce je, že materiály budú prístupné počas celého štúdia na MUNI. Nepáčili sa mi miestami 
veľmi nejednoznačne položené otázky v testoch. 

AKAP byl vůbec nejlepším předmětem, který jsem na MUNI zatím absolvoval. Otevírané lekce jsou 
vtipné, poučné a předmět nezabírá zbytečně moc času. Rovněž odpovědi vyučujících v diskuzních 
fórech byly velmi vtipné :) Neměnil bych nic, protože předmět je skvělý. Díky za něj :) 

AKAP je jeden z předmětů, u kterého zajisté není pochyb o jeho přínosnosti, jelikož si každý bude 
muset během studia projít psaním písemných prací. Co bych určitě uvítal, tak pokud by všechny 
materiály z tohoto předmětu byly k dispozici i v průběhu studia, aby do nich mohl student 
nahlédnout v případě, že by si nebyl jist některou z náležitostí akademické práce. 

AKAP je jeden z těch předmětů, na který se prostě (dle mého) student těší. Ví, že se díky novému 
týdnu opět dozví něco nového, zasměje se (plagiát ve stylu gangsterů nejde z paměti odstranit). Byly 
chvíle, kde jsem vyloženě na chvíli přestala číst a jen se snažila pochopit, jak je možné napsat každý 
text tak nenuceně, poutavě a čtivě. Časově nenáročné, úkoly splnitelné. Děkuji. 

AKAP je určite veľmi prínosným predmetom. Mne osobne dosť pomohol pretože som nemal poňatie 
ako písať akademický text. Myslím, že aj ľudia ktorým sa zdá, že tento predmet nie je prínosný neskôr 
ocenia informácie, ktoré tu získali. :) 
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AKAP nepatří k těm nejzajímavějším předmětem, které by studenty táhlo, je to spíš takový nutný 
předmět. O to víc obdivuju vyučující jak se do toho pustili. Velmi kladné hodnotím občané odbočení 
od témy a HLAVNĚ, konkrétní příklady. Dekuju vyučující, naučili jste mě jak psát akademický text. 
Jediné co mi vadilo byli občasné dlouhé texty, občas to bylo fakt dlouhé :) 

AKAP se mi líbil ale myslím, že by některé texty mohla oživit kombinace s videem. Část lekce by mohl 
být text a část video. 

AKAP se mi líbil, byla jsem překvapena, že ho nemají všichni studenti MUNI. Průběžné testy se daly 
zvládat. Myslím si, že jsem se hodně naučila a jsem ráda, že jsem měla možnost AKAP absolvovat. 
Možná bych se ale zaměřila trošku víc na citování, stále v tom mám zmatek a vím, že nejsem jediná. 

Asi by som lepšie rozprestrel učivo do týždňov - občas bolo učebného textu priveľa 

Asi jediná věc, která by mohla být zlepšena v tomto předmětu je způsob odpovídání na dotazy 
studentů. Já osobně jsem se nikdy nepotřeboval zeptat učitelů ohledně probírané llátky, ale párkrát 
jsem viděl odpovědi na dotazy ostatních studentů a způsob komunikace nebyl zrovna 
nejprofesionálnější. Myslím si, že mám smysl pro humor, ale některé odpovědi zněly dost povýšeně a 
zbytečně posměvačně, že i kdybych se někdy třeba chtěl zeptat, tak tento styl odpovědi by mě 
odradil. Chápu, že někteří studenti mají dost hloupé dotazy, ale takhle to odradí třeba někoho, kdo 
by měl třeba opravdu důležitý dotaz. 

Bylo fajn, že domácí úkoly byly povinné. Donutilo to tak člověka, aby každý týden něco udělal a 
nekupila se mu práce na zkouškové období. Zároveň to nebylo nic extrémně těžkého a závěrečná 
práce se dala v pohodě zvládnout. 

Bylo to fajn, určitě není na škodu naučit se hned na začátku studia veškeré náležitosti potřebné k 
sepsání závěrečné práce. Jednotlivé kapitoly kurzu byly dobře zpracovány a pěkně na ně navazovala 
příslušná cvičení. Věřím, že ten, kdo pilně kapitoly studoval a plnil každý odpovědník, neměl se svou 
prací žádný větší problém. 

Bylo to fajn, velice jsem ocenil připomínání zadaných úkolů v pondělí ráno. Děkuji 

Celá výuka probíhala dokonale. Jsem moc rád, že nás v průběhu výuky informujete prostřednictvím 
mailu, například o zpřístupnění nové lekce, na co si dát pozor a podobně. Nic bych neměnil, děkuji. 

Celkově hodnotím předmět Akademické psaní jako velmi přínosný. Mám dojem, že jsem dostala 
solidní základ informací ohledně toho, jak vytvořit akademický text a jak celkově pracovat s 
informacemi. Zvlášť mi vyhovovala i forma předmětu, teda to, že je celý online, mohu si jej kdykoliv 
projít podle svého rozvrhu a testy opravdu neobsahovaly velké složitosti. Z počátku jsem se obávala 
zadání hlavního písemného úkolu, ale teď mě velice těší, že jsem měla možnost si takovou práci 
vyzkoušet hned v rámci prvního ročníku "nanečisto" a věřím, že v nadcházejících pracích využiji 
znalosti z tohoto kurzu a psaní práce bude přeci jen o něco snazší. 

Celkově hodnotím předmět velmi kladně. Jediné co bych změnila je velké množství textu k 
prostudování. Určitě by to šlo zkrátit na to opravdu podstatné, co je potřeba si odnést. Čím delší text 
je tím méně si toho dle mého názoru čtenář odnese nebo neví, co je to nejdůležitější na co se 
zaměřit. 

Celkově jsem byla spokojená, domácí úkoly nebyly zdlouhavé a přesto jsem se něco naučila. Velmi 
oceňuji komunikaci ze strany profesorů, protože bez e-mailů, které mi chodily každé pondělí, bych 
byla asi úplně ztracená. Dle mého názoru je kurz veden velmi dobře a nemám asi co vytknout. 
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Celkově jsem s vedením předmětu velmi spokojená, témata byla probrána čtivou a do značné míry 
kreativní formou, která probíranou látku i osvěžila a zpříjemnila. Nedostatek bych viděla jen v 
některých otázkách na konci lekcí. Mně osobně totiž přišly některé víceznačné a tedy pro mě těžko 
zodpověditelné (myšleno tím stylem, že v některých situacích bych na otázku zvolila jinou odpověď 
než v situacích jiných, přičemž možnost šla zvolit pouze jedna. Bohužel si nejsem momentálně 
schopna vybavit konkrétní příklad), nejsem si ale jistá, jestli je to chybou otázky, nebo mé tendence 
nad věcmi příliš přemýšlet :D. Možná bych ještě přidala do trotlfest testu otázku typu "Jsem si 
vědom, že správná citace v Harvardském stylu vypadá..." (Vím, je to v předmětu všeobecně velmi 
probírané téma, ale však víte, pro jistotu). Nakonec bych jen ráda řekla, že jsem tento předmět s 
Vámi velmi ráda prošla a rozhodně nebudu váhat jej doporučit. P.S. Přeji příjemné svátky a šťastný 
nový rok! :) 

Celkově se mi líbí, jak je výuka tohoto předmětu vedena. Informací bylo spousta, vše mi bylo hned 
jasné a neměl jsem žádné otázky. Samotné studijní texty jsou více než dostatečné, líbí se mi i 
průběžné testy, kvůli kterým si spoustu věcí zapamatujeme. URČITĚ SE MI LÍBÍLY TROTLFESTY! 

Celý koncept AKAPu mi přijde velmi vydařený. Věřím, že poznámky posbírané během kurzu určitě 
využiji i u budoucího psaní vlastní práce. Zároveň hodnotím velmi kladně hlavní úkol. Jsem ráda, že 
jsem si mohla něco takového vyzkoušet "nanečisto". Text v některých lekcích byl na mě příliš 
zdlouhavý, ale chápu, že je to studijní materiál jako každý jiný. Celkově beru čas strávený nad tímto 
předmětem jako dobře využitý. :) 

Celý kurz a v něm probíraná látka mi přijde dost abstraktní a sama o sobě spíše nezáživná. Nicméně je 
mi jasné, že tenhle předmět se lepší formou asi vyučovat nedá. Pozitivum bych určitě viděl v tom, že 
se k daným textům můžu v průběhu studia vracet. Myslím si, že v budoucnu by mi některé z nich 
mohli hodně pomoct a za to Vám děkuji. 

Celý kurz hodnotím veľmi pozitívne a myslím si, že pre každého študenta bude ešte veľkým prínosom. 
Klamala by som keby tvrdím, že popri všetkých povinnostiach som úlohy plnila vždy s chuťou a 
nadšením, ale viem, že z nadobudnutých informácií budem v budúcnosti ešte čerpať. Avšak Trotlfest 
testy boli príjemným odľahčením a celkovo sa vôbec nebolo čoho obávať. Úlohy boli zadávané s 
dostatočným predstihom a nemám čo vytknúť. 

Celý kurz hodnotím veľmi pozitívne. Z hlavného písomného zadania som mala na začiatok obavy, ale 
teraz som rada, že sme dostali možnosť vyskúšať si to. Materiály z tohto kurzu určite plánujem 
používať aj po jeho ukončení a preto som rada, že nám budú neustále k dispozícii. 

Celý průběh výuky byl bezchybný. Jen bych chtěl vytknout hodnocení seminární práce, které bylo 
možná až příliš přísné. Přeci jen šlo o to, abychom si to vyzkoušeli a zjistili své slabé stránky. Beru to 
ovšem sportovně, z chyb se poučím a z komentářů “nad rámec” si přílišnou hlavu dělat nebudu. :-) 

Ďakujem za zaujímavý predmet, som rada, že sme si hneď na začiatku vyskúšali ako správne citovať a 
z čoho sa skladá akademický text. Lekcie boli kvalitne spracované, rovnako mi veľmi pomohli online 
prednášky na Teamse. 

Danou situací pro mě nebyla výuka zcela ideální. Měl jsem toho hodně a dvakrát jsem týdenní cvičení 
musel odkládat, až jsem na něj zapomněl... Jinak hodně cením zábavnou stránku vyučujících, hlavně 
při hodnocení prací. 

Dle mého může být předmět určitě užitečný. Já mám zkušenost s psaním odborného textu (SOČ), 
takže abych byl upřímný, nevěnoval jsem předmětu tak velké úsilí, jako mohli někteří jiní studenti. 
Nevím, jestli je tohle úplně výhrada, ale někdy na mě texty byly dlouhé, to bude ovšem spíš 
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zapříčiněno mojí leností :-D. Možná by šlo vytvořit nějaké videa, ale chápu, že v tomto předmětu 
může být obtížné to nějak smysluplně tímto způsobem popsat a shrnout. 

Dobrovolně bych si tento předmět nevybral, protože nemám rád psaní nějakých textů, ale na druhou 
stranu se to bude později hodit. OK 

Dobrý den, mně osobně nevyhovuje dlouhé čtení textů a následné vypracovávání cvičení. Přijde mi, 
že to nedá tolik. Je možné, že chyba je na mé straně a mám s tím problém jen sama osobně. Jiný 
problém s předmětem nemám. 

Dobrý den, s kurzem jsem velmi spokojen a musím přiznat, že mi mnoho dal. Určitě bych ho svým 
kamarádům doporučil. Jednak kvůli svému přínosu a druhak kvůli solidnímu základu do téměř všech 
předmětů. Nejvíce se mi líbilo přehledné uspořádání a přístup profesorů. Dotazy ve vláknu byly hned 
zodpovězeny a hodnocení bylo adekvátní. Opravdu nemám nic, co bych vytknul. Jde vidět, že s tímto 
předmětem už máte zkušenost. Děkuji za nově získané informace a zkušenosti, které si z tohohle 
kurzu odnáším. S pozrdravem Daniel Vašák 

Dobrý den, v první řadě Vám chci poděkovat za tento skvělý kurz, ve kterém jsem se toho naučil 
opravdu hodně. (Škoda že tento kurz není už na středních školách vzhledem k tomu, jak moc je 
důležitý pro akademickou činnost). Dozvěděl jsem se spoustu věcí a občas se i zasmál (zejména u 
trollfest testů a u trefného a nadneseného humoru mezi řádky jednotlivých cvičení). Nejvíc mě bavily 
trollfest testy a opravování textů ostatních spolužáků, i když si myslím, že ten můj text zas tak skvělý 
nebyl. Mnohokrát mě bavilo i čtení samotných lekcí. Co mě však mrzí je to, že jsem se nezúčastnil 
dobrovolných seminářů. Říkal jsem si, že to je zbytečné, ale příště už bych neváhal. Jinak jsem s tímto 
kurzem naprosto spokojený a nemám co vytknout. :) Ještě jednou Vám děkuji, přeji klidné a 
pohodové svátky a úspěšný nadcházející rok! Zdraví Adam Klásek 

Dobrý den, vybral jsem si kombinované studium protože se chci vylepšit znalosti z financí. 
Neočekávám a neplánuji v budoucnu nějaké větší písemné práce ani prezentace, které bych spisoval 
(i když jak se říká, když chceš pobavit boha tak mu řekni o svých plánech) a z předmětu jsem měl 
respekt. Forma jakou je pojat mě velmi mile překvapila. 1. Nesnaží se tlačit na pilu, přesto je množství 
předaných informací enormní. 2. Princip, kdy se ocitneme jak v kůži toho co základ práce píše, tak 
toho kdo to hodnotí je velice přínosný. 3. V pozadí je důraz na zodpovědnost každého z nás, 
informace máme a je na nás jak s nimi naložíme, nejde až tak o to jak budeme hodnoceni v tomto 
konkrétním předmětu, ale o to co si odneseme a jak to použijeme v budoucnu, koneckonců každá 
případná práce bude především naše vizitka. Děkuji za možnost absolvovat a přeji mnoho zdaru a 
trpělivosti ve vaší další práci. 

Doufám, že budu moct vidět recenze na moji písemnou práci, zatím jsem se k nim nedostal. Předmět 
mě velmi bavil a pevně věřím, že k materiálům z něj se ještě vrátím. Děkuji. 

Dřívější zpřístupnění lekcí by bylo užitečné. Dále by bylo dobré, kdybychom neviděli hodnocení 
ostatních hodnotitelů, dokud můžeme úkol hodnotit. Zpětné srovnání by bylo užitečné, ale 
domnívám se, že člověk automaticky bude hodnotit podobně, jako předcházející hodnotitelé. 

Hodně se mi líbíl kurz a myslím si že je velmi užitečný. Jsem cizinka a můžu říct že mi kurz velmi 
pomohl abych věděla jak psat texty a eseje, jak citovat a psat použité zdroje. Jsem velmi spokojená s 
kurzem. 

Hodnocení velkých domácích úkolů ostatních spolužáků mi přijde jako velice neobjektivní, protože 
neexistují žádná kritéria jak známky zadávat. 
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Chápu, že hlavní úkol (odborná práce) nemá působit odstrašujícími dojmy, jelikož se jedná jen o 
pokus jak odbornou práci napsat, a tak je téma libovolné. Já osobně vidím ovšem výhody v 
přiřazování témat (dát i třeba možnost výběru ze tří témat), aby pak hodnotící nemuseli číst práci na 
velmi špatně zvolené a těžko zpracovatelné téma nebo téma, které nikoho nezaujme. 

Chtěl bych poděkovat za zpracování učebních materiálů. Myslím si, že budou pro nás pro všechny 
velkým přínosem, přestože si to někteří ještě možná neuvědomují. Žijeme sice v době internetu, kdy 
je možné najít velké objemy informací za velmi krátkou dobu, ale mít spolehlivý zdroj, který v sobě 
obsahuje a shrnuje vše podstatné je vzácností a výsadou. Díky za tento předmět, přeji celému týmu 
AKAP hodně sil, zdraví a dobrou mysl do nového roku i do všech budoucích semestrů! 

Chybělo mi vysvětlení způsobu vyhledávání pomocí algoritmů, což ostatní učitelé předpokládají že se 
zde naučíme. Jinak oceňuji trotltest přístup, přeci jen každý máme někdy “trotl” den. 

já bych osobně byla radši, kdyby se celý předmět přesunul až do třetího semestru, aby nás lépe 
připravil na tvorbu bakalářské práce 

Já jsem byla naprosto spokojená. Asi bych nic neměnila. 

Já jsem velmi spokojená. Oceňuji, že jste přidali online dobrovolná setkání, kde jsme se mohli ptát a 
zároveň vidět. Jinak mě nenapadají žádné výhrady a chci Vám moc poděkovat. 

Jak jsem již psal v průběžné zpětné vazbě. Líbí se mi zpracování každé látky v interaktivní osnově na 
jednotlivé podosnovy. S kurzem jsem spokojený. Jediný, co se mi moc nelíbilo, bylo čekání na 
výsledky bodovaných cvičení. Hned po odevzdání bych chtěl znát počet bodů. Na druhou stranu 
chápu, že to nechcete umožnit, protože člověk to poté může otevřít ještě jednou. Děkuji za předání 
užitečných informací. 

Jak už jsem psala do předchozí zpětné vazby, bylo by pro mne asi výhodnější, pokud by to nebyla 
každotýdenní povinnost. Ačkoliv se mi povedlo vyplnit všechny úkoly včas, občas jsem je opravdu 
vyplňovala za pět dvanáct. Co se ale týče náplně předmětu, přišla mi velice přínosná a určitě 
potřebná. 

Jako je to fajn. Ale spiš až tak v 2. ročníku, nebo spiš doufám že to bude přístupny až budu psat někdy 
realně něco důležityho. Občas toho textu bylo moc. Co se týče toho textového úkolu. 6 citací je moc. 
To prostě pak snižuje kvalitu toho samotnyho textu. Ja napsala text, v pohodě, ale pak jsem musela 
vymyslet kam nacpu těch 6 citací. Ten dněprostoj je trochu divná aplikace a jedna věc, která byla 
trochu moc je hodnocení těch textu. Proč 8? To je moc. Tak max 4. Jako pokud chcete aby ty 
komentáře k pracím za něco stály, tak ale nemůžete dat 8 textů. Proste abych psala nějakej 
sofistikovanej komentář a fakt zhodnotila tu práci tak jo, ale ne u 8 textů. 

Je super že sú cvičenia a aj úlohy zadávané od pondelka do pondelka nakoľko nie vždy sa mi podarilo 
si cez víkend nájsť čas. Neviem nakoľko je tento predmet efektívny v prvom ročníku a možno by stálo 
za zváženie jeho presunutie do druhého ročníku keď už aj študenti budú viac zbehlý vo svojom 
študíjnom obore a mohli by si lepšie a efektívnejšie vybrať tému priamo súvisiacu s tým čo študujú, 
dokonca možno aj tému, ktorú na 99% použijú vo svojej bakalárke. To, že každý týždeň posielate mail 
aj včas odpovedáte na dotazy vo fóre bolo pre mňa veľmi prospešné a aj termíny stanovené na 
zadania boli dostatočne dlhé. All in all hodnotím tento predmet pozitívne :D 

Je veľmi ťažké hodnotiť predmet keď je v dištančnej forme, no samotné AKAP by som hodnotil 
pozitívne. Forma tzv. samo výučby kombinovaná so štandardnými seminármi, kde sa preberali 
problémy a otázky bola vcelku vyhovujúca. Každopádne tento predmet spoločne s dostupnou 
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knižnicou dokáže kvalitne pripraviť študentov na budúce práce. Možno by som pridal/pozmenil jeden 
poprípade dva semináre pred písaním záverečnej práce, ktoré by sa venovali priamo písaniu tejto 
práce. 

Jediné co bych změnil je jeden pevný termín nepovinných on-line setkání. Sám jsem se chtěl zeptat 
na pár maličkostí kvůli kterým mi přišlo zbytečné psát email, bohužel jsem však v době těchto setkání 
měl seminář z jiného předmětu a tak jsem se nikdy nemohl dostavit. 

Jediné, co by vytkl, tak že v programu Podnikové informatiky je předmět Ekonomika organizací hned 
v 1. semestru a tudíž se po studentech požaduje seminárka už třeba ve 4. týdnu semestru. A to je s 
informacemi prvních 4 lekcích AKAPu docela složité. Jinak se mi kurz líbil a myslím, že byl velice 
užitečný. Možná bych poukázal, na nejednoznačnost některých otázek v odpovědnících. Chápu, že 
nemohou být úplně jednoduché, jinak by to každý udělal i bez znalosti lekce, ale některé z nich jsem 
nebyl schopný jednoznačně rozhodnout i když jsem v textu našel místo, ve které se otázkou přímo 
zabývá. 

Jediné, co bych změnil, tak je častá spekulativnost otázek a správných odpovědí (časté 
"slovíčkaření"). Jinak OK. 

Jediné, co mi vadilo byly odpovědníky. Chápu, že je potřeba ověřit si, jestli studenti četli zadané 
téma, ale každý týden vše číst bylo někdy únavné. Kdyby bylo bodovitě vypsáno, co je u čeho 
potřeba, možná by to bylo lepší, než dlouhé texty, ve kterých byla podle mě spousta vět navíc. 
Nicméně jinak jsem neměla problém, myslím, že předmět byl velmi přínosný. 

Jelikož samotný kurz neměl žádné povinné přednášky či semináře, neměl jsem vůbec chuť se do 
předmětu připravovat. Kurz je ale sestaven velmi dobře a jsem si jist že se mi zkušenosti z něj budou 
v budoucnu hodit. 

Jsem ráda, že se na MUNI tento předmět vyučuje. Nikdy předtím jsem žádný odborný text nepsala, 
tudíž pro mě skoro všechny informace byly nové a myslím že do budoucna se mi budou hodit. Líbí se 
mi že všechny lekce zůstanou přínosné (protože si nejde zapamatovat vše co jsme se v tomto 
přemetu naučili), protože skoro vše potřebné se nachází na jednom místě a nemusím hledat na 
Několika zdrojí různé informace. Tento předmět pro mě byl velmi užitěčný. 

Jsem za tento kurz ráda, velice oceňuji práci, která stojí za všemi texty, i za humor, který usnadňuje 
učení. Tento formát bych uvítala i u jiných předmětů. Minimálně ty trotlfesty :-) 

K Akademickému psaní jsem byl ze začátku velmi skeptický, ale postupem času jsem si k předmětu 
našel cestu. Na předmětu se mi velmi líbí, že jeho interaktivní osnova bude dostupná i po celou dobu 
studia, může tedy sloužit jako studijní opora při psaní seminárních prací, jelikož nepředpokládám, že 
bychom si z "výuky" pamatovali všechno. Měl jsem také strach z písemného úkolu, na který je však 
spousta času a dá se zvládnout. Komentáře ostatních prací mě bavily hlavně z důvodu, že jsem se 
mohl inspirovat u kolegů jejich nápady. AKAP je také relativně lehký na zvládnutí a průběžná online 
setkání také vítám. 

K predmetu nemám žiadne výhrady. Vyhovoval mi spôsob výuky predmetu- jednotlivé lekcie 
zakončené krátkym testom, ktorý overoval zapamätané informácie. Predmet je podľa môjho názoru 
užitočný a verím, že som si z neho niečo odniesol. Jediná vec mi vadila pri prechádzaní si jednotlivých 
lekcií- neustále ma sprevádzal pocit, že keby mám tento predmet v neskorších semestroch tak by 
som si z toho odniesol viac. Pretože hlavný zámer je na bakalársku resp. diplomovú prácu, ktoré sú 
ešte celkom ďaleko. Okrem skutočne tých najdôležitejších vecí si už o dva roky nebudem pamätať 
veľa. Na druhú stranu k seminárnym prácam je to užitočné. 
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K tomuto predmetu nemám žiadne výhrady. Je podľa mňa jeden z najdôležitejších a najprínosnejších 
predmetov pre študentov. Spôsob výuky aj organizácia predmetu vedené super, materiály k lekciám 
veľmi kvalitné, jasné a prehľadné. Ďakujem. 

Keď som začínal v tomto semestri, pýtal som sa jedného staršieho spolužiaka, že ako bude prebiehať 
AKAP. On mi odpovedal, že "tento predmet bol online ešte predtým, ako to bolo v móde". Lepšie to 
nemohol vystihnúť. Samozrejme, že to musí byť online, prednášky z týchto vecí by boli pre študentov 
nudné a pre prednášajúceho strata času. Lekcie sú pekne štruktúrované, veľmi ma potešila slovenská 
verzia lekcie č. 9, v ten deň mi to priam vykúzlilo úsmev na tvári. Čo sa týka cvičení z jednotlivých 
lekcií, všetko fajn, až na niektoré otázky a spôsob ich kladenia. Podľa môjho názoru, cieľom 
odpovedníkov je overiť naše znalosti z predmetu a lekcie a nie znalosti z logiky, kde sa preberajú 
výroky, vyplývanie a pravdivostné hodnoty. Trotlfest testy mi prišli ako vtipné doplnenie, ale niekomu 
by možno mohli prísť mierne výsmešné, neviem. Páči sa mi rýchlosť odpovedí na dotazy a 
profesionálnosť učiteľov. Škoda len, že za tento predmet sú len 2 kredity, vzhľadom na ostatné 
predmety z iných fakúlt je v tomto predmete až príliš veľa roboty na 2 kredity, ale keďže na 
podnikovke to je povinné, mne to môže byť jedno :). Užil som si tento predmet! 

Koncept předmětu mi velmi vyhovoval, člověk mohl plnit úkoly, kdy se mu hodilo, což mi přišlo fajn. 
Předmět mi hodně pomohl, co se týče psaní odborných prací a často jsem se i zasmála vtipům, 
kterými byl učební materiál proložen. Děkuju. 

Kurz akademického psaní se mi líbil. Někdy se mi jednotlivé cvičení nechtěli dělat, ale vždy mě 
obohatily nějakými novými informacemi. Hlavně jsem ale zjistil, kde jsou mé nedostatky, co se psaní 
akademických textů týče. Taky vím, že si na takovéto texty budu muset vyhradit více času, aby se mi 
znovu nestalo, že ho budu psát na poslední chvíli a nebudu pořádně vědět, jak se takový akademický 
text píše. 

Kurz AKAP napriek počiatočnému nezáujmu bol pre mňa nakoniec neoceniteľne prínosným pri písaní 
seminarnych prác a určite bude veľkou pomocou aj v budúcnosti pri písaní diplomoviek. Teda moje 
negatívnejšie očakávania sa vôbec nenaplnili a lekcie AKAPu boli užitočnými a tiež niekedy aj 
zaujímavými. Písanie hlavného úkolu bolo pre mňa takisto spočiatku strašiakom, čo tiež po lepšom 
preštudovaní pokynov vôbec nebolo také ťažké a dalo mi to menší náhľad do štrukturovania budúcej 
diplomovky. Spôsob vedenia výuky mi vyhovoval, je to predmet ako stvorený pre takúto “nepriamu a 
nekontaktnú” formu. Významu trolltestov som spočiatku tiež nerozumela ale malo to svoj efekt - tie 
veci som si naozaj zapamätala. Vo všeobecnosti nemám predmetu čo vytknúť, naozaj ma postupom 
semestru presvedčil o svojom význame a texty boli napísané veľmi ľudsky a zrozumiteľne pre 
študentov, ktorí sa s akademickým textom ešte nikdy nestretli. 

Kurz bol celkovo veľmi prínosný, pretože som veľa poznatkov využil už v priebehu semestru, počas 
písania seminárnej práce. Myslím si, že výučba bola realizovaná kvalitne aj napriek týmto online 
podmienkam. Hodnotenie je férové a oceňujem pri tom flexibilitu, kde si môže študent vybrať, ktoré 
odpovedník urobí, ak náhodou nemá zrovna daný týždeň čas. 

Kurz bych velice doporučil. Bylo pro mě těžké stíhat úkoly. Většinou jsem si v pátek začal 
uvědomovat, že bych měl kapitolu prostudovat a že mám čas do neděle. Pondělní pracovní zátěž už 
by nedovolovala, popř. únava z daného dne, toho moc nastudovat a vypracovat. Myslím si, že 
předmět má větší kreditovou hodnotu než jaké je jeho současné ohodnocení. 

Kurz byl velmi přínosný. Jak z hlediska, že mi pomohl s různými náležitostmi u prací, tak především z 
něj budu čerpat do budoucna u Bakalářské práce. Jediné, co by podle mého zlepšilo tento předmět 
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by byly například 1 za 3 (nebo ty 4) týdny velmi krátké nepovinné úlohy s textem (100 slov, s 1 či 2 
bibliografickými odkazy), aby si člověk ty náležitosti lehce dostal pod kůži. Jinak za mě OK. 

Kurz byl velmi přínosný. Jako důležitou věc považuji seznámení s citováním, které je nedílnou součástí 
dalších prací na vš. Skvělé jsou řady tipů, jak psát, kde najít informace, vysvětlení důležitých pojmů při 
vypracování akademického textu. Bylo to velmi přínosné a moc děkuji vyučujícím za jejich práci se o 
tyto informace s námi podělit. 

Kurz byl zvladnut z hlediska vyuky celkove dobre, vice se asi dosahnout dalkovym studiem nedá. Jinak 
OK 

Kurz je přínosný a zajímavý. Líbí se mi, že má student týden na nastudování dané lekce a může si čas 
rozvrhnout podle sebe. Určitě bych kurz doporučil dalším studentům. 

Kurz je velice uživatelsky (studentsky) přívětiví. Doporučil bych jej všem studentům MU v prvním 
nebo druhém semestru jejich studia. 

Kurz je zajímavý a přínosný, ale mně osobně příliš nevyhovovala forma výuky. Se čtením z počítače 
mám trochu problém a v mnoha případech jsem se přistihl, že nevím, o čem čtu. Když jsem viděl, 
kolik textu mě čeká na čtení, tak mě to občas dost odrazovalo a musel jsem se nutit. Daleko více bych 
ocenil formu nahrané přednášky nebo jednoduše mluveného slova. Myslím si, že bych se tak věci 
naučil rychleji a efektivněji. Ale jak píšu, znalosti z tohoto kurzu se všem studentům budou hodit po 
celou dobu studia. Hlavního domácího úkolu jsem se trochu bál, protože jsem dost dlouho hledal 
vhodné téma, ale psaní mě překvapivě bavilo. Určitě tam mám nějaké chyby a text není stoprocentní, 
ale aspoň jsem si to zkusil teď, když nejde o tolik. Musím říct, že trotlfesty je dobrá forma toho, aby si 
studenti zapamatovali důležité informace. 

Kurz je zcela jistě přínosný, neboť k psaní bakalářské/diplomové práce se aspoň část z nás určitě 
dostane. Nemohu za sebe říct, že kurz by byl něco, co by mě nějak extrémně zaujalo, ale co se týká 
přínosu, tak k tomu nemám žádné výhrady. 

Kurz mi byl velkým přínosem do budoucna. Naučil mě kde hledat informace a jak správně citovat cizí 
text. Určitě bych doporučil i ostatním kolegům absolvovat tento lehký, ale přínosný kurz. 

Kurz mi přijde velmi dobře organizovaný. Nikdy se mi nestalo, že bych nevěděla, co, jak a kdy mám 
dělat, co se ode mě požaduje. Jednotlivé lekce byli srozumitelné a přínosné. Velmi pozitivně 
hodnotím závěrečný úkol - vlastní text. I když psaní pro mě nebylo vůbec snadné, jsem ráda za tu 
možnost a zároveň za možnost ohodnocení ostatních studentů. Pomohlo mi to si uvědomit a urovnat 
některé věci, co se psaní textů týče. 

Kurz nebyl špatný, sice nejspíš to bude kvůli online výuce, ale občas bylo těžké soustředit se na 
některé materiály. Některé pasáže byly zdlouhavé a při výuce ve škole by asi byly mnohem 
zajímavější. Možná bych ocenil více kratších úkolů než jeden delší. Celkově jsem byl spokojen. 

Kurz se mi líbil, akorát některé části byly složitě popsány a tím pádem byly složitější na pochopení. 
Jinak nemám co vytknout. Jsem vděčná za pondělní připomínání úkolů, tomu dávám velké plus. 

Kurz se mi líbil, myslím si, že je pro psaní např. závěrečné práce velmi užitečný, neboť v sobě skrývá 
spoustu užitečných rad a tipů. Já jsem například byla velice ráda za kapitolu citací, neboť jsem se 
konečně naučila správně citovat. Velmi originální mi přišlo i soubor testů zvaných "Trotlfest". Ač 
banální metoda, tak velmi efektivní. Jediné, co se mi nelíbilo byl fakt, že se tento kurz vyučoval v 
online režimu. Myslím si, že v prezenční formě by měl ještě daleko větší dosah. Celkově se mi ale kurz 
líbil :) 
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Kurz se mi moc líbil. Jsem ráda, že jsem ho absolvovala na začátku studia, jelikož měl pro mě přínos a 
ještě určitě bude mít. Vše OK. 

Kurz se mi velmi líbil, jak předanými znalostmi, tak i smyslem pro humor autorů kurzu. 

Lekce jsou napsané velmi přehledně a dobře se čtou. Testy dobře shrnují, co bychom si měli 
zapamatovat. Je fajn, že si můžeme zkusit text napsat takto "nanečisto", rozsah na to je myslím 
ideální. Zároveň se pak texty i dobře opravují, protože nejsou příliš dlouhé. Líbí se mi , že autoři 
předmětu mají smysl pro humor :) 

Lekcie mi prišli zbytočne zdĺhavé, viac krát sa mi stalo že som sa v texte stratil a unikla mi hlavná 
pointa. 

Líbí se mi fakt, že kurz je čistě v online prostředí. Týdenní úkoly nebyly moc časově náročné, což je 
velké +. Žádné výhrady nemám. 

Líbila se mi časová volnost v plnění úkolů a vtipně napsané texty. Oceňuji také trotl testy :) vždy jsem 
se moc smála . Také jsem si díky nim zapamatovala, že můžu v knihovně např. podat návrh na koupi 
knihy atd. 

Líbila se mi přehlednost v interaktivní osnově, náročnost kurzu, která odpovídá kreditovému 
ohodnocení, pravidelné pondělní maily, které upozorňovaly na termíny odevzdání a informovaly o 
nových úkolech. Důležitá pro mě však byla obsahová stránka kurzu, kde se student naučil důležité 
věci, které ho budou provázet nejen v rámci studia. Trochu jsem neviděl smysl v tom, proč v 
některých případech bylo možné odpovídat dvakrát v odpovědnících, když student nedostal 
ohodnocení - tudíž nevěděl, zda je potřeba něco opravovat. Nevím zda je potřeba něco vylepšit. 
Nejspíš ne. 

Líbili se mi vsuvky, jako například ta o prokrastinaci. Když předmět baví a zároveň naučí, je to to 
nejlepší co může být. A nesmírně si cením pondělí, jakož to konečný den. 

Líbilo se mi pojmutí předmětu pouze formou E-lerningové osnovy. Výhodou bylo, že nemělo pevný 
rozvrh a když jsem měl čas, mohl jsem se předmětu věnovat. 

Líbilo se mi, že tento předmět připraví studenty hlavně k psaní seminárních potažmo bakalářských 
prací. Nevím jak by výuka probíhala, když by nebyl nouzový stav, ale distančně to bylo zvládnuté 
poměrně kvalitně. Jedinou výtku bych měl ke způsobu testům, kdy byla poměrně velká možnost se 
nenaučit a i tak mít dostatečný počet bodů. Ale každý svého štěstí strůjce jak se říká :) jinak OK 

Mám asi jen jednu výtku směrem k hodnocení textů. Asi se to nedá žádným způsobem pohlídat, ale 
prošel jsem si ze zvědavosti některé práce po zveřejnění hodnocení a mám pocit, že velká část 
neodpovídá realitě. Na celkovou úspěšnost v kurzu to nemá příliš vliv, ale plno hodnotitelů prostě dá 
všem “samé jedničky” a okopíruje hodnocení, která už k textu někdo napsal, aby u toho nemuseli 
trávit tolik času. Potom už mi přijde celá podstata vzájemných hodnocení zbytečná, protože tento 
přístup znehodnocuje ty, kteří si dají tu práci a stráví u hodnocení nějaký svůj čas. Rozumím tomu, že 
neexistuje moc způsobů jak tuto záležitost řešit, ale je to můj pohled na věc. Děkuji za přínosný kurz! 

Mám jedinou připomínku z mé strany. Pro mě byla lekce o citování trochu nepřehledná. Ale jinak vše 
bylo v pořádku. 

Metoda Trotltestů se mi opravdu líbí, nebál bych se ji použít ve větším měřítku:) Žádné výhrady 
nemám, s kurzem jsem spokojen. 
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Mne sa kurz AKAP veľmi páčil, bol pre mňa prínosom a dozvedela som sa množstvo vecí, ktoré 
budem využívať aj počas štúdia na MU. 

Mnesa páčilo, že to bolo spracovane tak ,,neformálne, ľudsky" ..Len mi prišlo, že bolo veľa textu, ale 
tak to na VŠ býva.Ďalej dobrá skusenosť bola hlavná uloha.Že som si skusil niečo napísať, citovať a 
podobné. 

Moc se mi líbila přehlednost interaktivní osnovy. Všechno bylo krásně sepsané a rozdělené. Hodně 
oceňuji oddělní povinné a nepovinné látky. V jiném předmětu bylo naházených několik odkazů na 
různé texty, ale nedokázala jsem vyselektovat, co je nejdůležitější. To krásné uspořádání vypadá fakt 
dobře i vizuálně a to byl jeden z důvodů, proč jsem si předmět nechala na začátku semestru, i když 
jsem měla zapsaný ještě jeden podobný. Bylo mi prostě líto si ho odhlašovat. Už jen třeba pejsek 
Barry v úvodu je prostě pěkná úprava. Také i když se mi někdy nechtělo (třeba když jsem měla dlouho 
koronu a manžel několik nocí po sobě skoro 42°c a myšlenky úplně jinde), hodně mi přišlo efektivní 
to, že jsme každý týden měli úkol, tudíž nás to fakt donutilo se na látku podívat. Trotltest byl také 
přínosný, něco na tom fakt bude. Velice přínosné mi přišlo i hodnocení textů našich spolužáků. 
Trochu tak nahlížíme na stranu učitelů, což mi pomohlo lépe pochopit, že daný učitel to nemyslí 
útočně, ale zkrátka hodnotí daný text. Kurz mi přišel dobře nastavený i pro neokomické obory. Jsem 
upřímně ráda za tento předmět, protože na našem oboru nás nenaučili, jak psát akademicky. 
Nemáme žádný předmět na to a instrukce k bakalářce jsou zakomponované random do některých 
předmětů. Naprosto náhodně si říkáme na jedné hodině nějaký detail k bakalářce. Přičemž učitel 
působí, že to si jen vlastně opakujeme, že vždyť tohle už víme. My ale nevíme. Teprve teď prvním 
rokem je jeden C předmět o tom, kde hledat zdroje, toť vše. Učitel mi při hodnocení mé eseje na 
knihy řekl, že to vypadá, jakobych to psala poprvé. Já to ale vlastně poprvé psala. Před vysokou jsem 
psala jen ročníkovou práci na 5 stran v angličtině. Na vysoké jsem do té doby napsala jen jednu "legit" 
seminární práci o 6 stranách, (které jsem se tak držela, že jsem si stejné téma vybrala na bakalářku). 
Přičemž jsou potom docela přísní na úroveň našeho psaní a u bakalářek studenti vyletí. Já si ale 
nemyslím, že je to něco, co se máme učit někde po nocích. Proč taky? Chodím snad do té školy ne? A 
milion lidí už dané informace objevila. Tak proč bychom si k tomu měli dojít sami těžkou cestou. 
Prostě s tím nesouhlasím. A navíc umět psát akademický text je zásadní věc na vysoké. Proto jsem 
vyloženě záviděla, že na ekonomce něco takového je a taky proto jsem se přihlásila. Takhle přínosné 
a vlastně ty nejobecnější a nejzákladnější informace jsem se krásně uceleně bohužel dozvěděla jen 
mimo mou fakultu, a to jsem ve 4. ročníku a prodlužuji! Opravdu si nejsem jistá, jak by šlo kurz 
vylepšit. Myslím si, že je to hodně vytuněné. Upřímně bych to všem dala jako povinný předmět tak v 
2. nebo 3. semestru. Kurz jste dokázali udělat zajímavý, přitom normálně by mě zjišťování takových 
záležitostí úplně nebavilo. Děkuji mnohokrát!!! 

Možná bych jen studenty uklidnil před hlavním písemným, že se jedná pouze o text s rozlohou asi A4. 
Jinak vše ok 

Možno by bolo fajn keby jednotlivé kapitoly v IS boli upravené na základe princípov UX (user-
experience), ktoré by pomohli čitateľovi sa lepšie orientovať v informáciach. Veľa textu malými 
písmenami totiž pôsobi dosť demotivujúco pri prvom pohľade a v texte sa orientuje príliž obťiažne. 

Musím ocenit humor autorů předmětu. Dokonce bych se s nimi i rád viděl osobně. Připadají mi 
docela fajn a jako skuteční odborníci na akademické psaní. 

Musím zmínit, že mě dost pobavili trotl testy. K vytknutí nic nemám, takže OK. 

Myslím si, že AKAP je velmi zajímavý a důležitý předmět. Byla jsem s ním na 100% spokojená. 
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Myslím si, že kurz je obecně velice přínosný. Pro mě osobně posloužil jako opakování a připomenutí 
náležitostí akademických textů, jelikož jsem již dříve psal podobnou práci (SOČ). 

Myslím si, že predmet bol veľmi prínosný. Naučil ma tú najdôležitejšiu schopnosť každého vedca; 
sformulovať svoj výskum. Taktiež si odnášam užitočné lekcie do bežného života, ako správne 
argumentovať, snažiť sa byť nezaujatý a podkladať svoje tvrdenia inými faktami. Predmet bol písaný 
zábavnou formou, zdanlivo dlhé texty nenudili a vždy som sa tešil čo prinesie ďalšia lekcia. Určite by 
som predmet odporučil každému, kto chce profesionálne vystupovať na akademickej pôde, ale aj 
mimo nej. 

Myslím si, že za AKAP budu vděčná v průběhu psaní bakalářky. Ale čekala bych, že namísto 
stanovování výzkumné otázky atd., budeme zkoušet spíše doopravdy napsat krátkou seminární práci, 
ve které se rychleji ukáže, zda se jedná o plagiáty či nikoliv, rozhodně bychom si tím nanečisto 
nacvičili něco, co budeme potřebovat po 3 roky. Příp. jsme si mohli zkusit vytvořit dotazníky a 
zpracovat je. Bakalářskou práci teď s největší pravděpodobností ještě psát nebudeme a 90% 
informací, které nebudou využitelné v průběhu celého bakalářského studia, zkrátka zapomeneme a 
budeme se muset vše "učit" znovu. Rozhodně informace zde uvedené jsou důležité. Nicméně 
preferuji jasné, stručné a výstižně napsané věci. Osobně jsem měla problém s tím, že učební texty 
byly někdy "zbytečně" dlouhé. 

Myslím, že legrácky a nějaké zájmovosti ve výukovém textu je skvělý nápad, jak vytvořit propojení 
mezi hlavní myšlenku v textu a čtenáře (lepe se to pak pamatuje). Vzhledem ke korona virové situaci 
je to skvěle vyřešený předmět. Jsem si nyní mnohem více jistý v citacích, za mě moc povedené 

Myslím, že moc toho vylepšit nejde. Oceňuji strukturu předmětu, návaznost témat. Zároveň je vidět, 
co všechno umí IS, když "se ví, kam sáhnout". Oceňuji témata "pro zvídavé". Pokud jsem se někde 
lehce ztrácel, tak to bylo spíš strukturou ISu než předmětu samotného. K vylepšení možná jen 
drobnost, která asi ale moc nesouvisí se samotným předmětem. Když jsem psal seminární práci do 
jiného předmětu a vytvářel si šablonu ve Wordu (styly nadpisů apod.), nenašel jsem v učebním textu 
úplně všechny detaily (např. označování obrázků/grafů/tabulek - má být před nebo za objektem, má 
být zarovnáno doleva nebo na střed?). Hledal jsem potom nějakou word šablonu, našel jsem jednu 
pro diplomové práce, ale neodpovídala zcela popisu v učebním textu (obsahovala logo MUNI apod.). 

Myslím, že to byl jeden z nejlépe vedených kurzů online. Vyhovovaly mi průběžné úkoly, protože 
donutily člověka něco dělat. A bylo moc fajn, že jste pravidelně přípomínali deadliny. Nicméně mi 
prostě chybí kontakt s učitelem, což se ale nedá nic dělat. 

Na AKAP jsem často zapomínala, protože je jakoby "schovaný" mezi ostatními předměty. Ale určitě v 
tom vidím přínos, dozvěděla jsem se, jak psát, jak citovat, různé rady a tipy, které se mi určitě budou 
hodit. Texty byly dlouhé, ale užitečné. 

Na jiné fakultě už jsem předmět AKAP absolvoval, avšak tento byl velmi odlišný a musím uznat, že v 
tom dobrém slova smyslu. Tento předmět se přesně zaměřuje na svůj cíl a to naučit studenty psát 
akademické texty, tedy seminárky a bakalářku. To si myslím, že tento předmět splňuje na jedničku. 
Stejně tak online forma je daleko lepší, učební pomůcky jsou na velmi vysoké úrovni, takže mohu říct, 
že i když podruhé, tak AKAP mě naučil mnoho nového. 

Na kurze AKAP najviac oceňujem prípravu jednotlivých lekcií, v ktorých sa ľahko orientuje a pri 
prípadných nejasnostiach, napríklad aj pri písaní záverečnej práce tohto predmetu, ľahko nájdeme 
odpoveď. Na druhej strane, ak by som si mala kurzom, ako prváčka prejsť ešte raz, uvítala by som asi 
možnosť mať hneď od začiatku otvorené všetky lekcie, keďže niektorí prváci píšu seminárne prace na 
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iných predmetoch ešte v čase, keď sú lekcie nedostupné a aj preto, aby bola možnosť si jednotlivé 
lekcie naštudovať dopredu, v prípade plnšieho budúceho týždňa. 

Na kurzu se mi líbilo, že byl vždy dostatek času na prostudování materiálů a zodpovězení 
odpovědníku. Člověk si tak našel ideální čas a rozpoložení k splnění úkolu. Možná bych trochu zkrátil 
některé kapitoly, které se trochu táhly, ale jinak jsem byl s předmětem spokojený. 

Na predmete AKAP som sa dozvedela zaujímavé užitočné informácie k písaniu akademických textov a 
k hľadaniu informácií v rôznych databázach. Myslím si, že forma výuky bola v poriadku, pri Trotlfest 
testoch som sa zasmiala. 

Na začátku jsem si myslela, že tento předmět spočívá jen ve čtení toho, jak správně napsat 
akademický text a troll testy mě utvrzovaly v tom, že to bude opravdu jednoduchý předmět. Potom 
přišlo zadání samostatného úkolu a uvědomila jsem si, že to asi až tak moc jednoduché nebude. 
Upřímně, byla jsem úplně v háji, protože by mě nenapadlo, že dokážu napsat nějaký akademický text. 
Nakonec ale napsaní tohoto textu nebylo tak hrozné, jak jsem očekávala. Jsem velice ráda, že jsem 
tento předmět absolvovala, protože mi určitě pomohl se psaním. AKAP bych doporučila i ostatním 
studentům. 

Na začátku semestru jsem vůbec nevěděla, co od tohoto předmětu očekávat, nicméně ve finále mě 
celá výuka velmi mile překvapila. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých, ale hlavně i velmi důležitých 
věcí, zejména v kapitole o citování, která je, pro vysokoškolské přežití, jak již bylo mnohokrát 
zmíněno, velmi důležitá a také jsem získala spoustu užitečných rad jak psát vlastní texty nebo tvořit 
vlastní prezentace. Jsem tedy velmi ráda, že jsem tento předmět absolvovala hned ve svém úplně 
prvním semestru na vysoké škole. Líbilo se mi také, že většinou byly kapitoly proloženy nějakou 
vtipnou poznámkou, vtipným videem nebo obrázkem. Přišlo mi to milé a hezké. Jediné, co mě místy 
děsilo, byl až velmi dlouhý text v oddílech některých kapitol, který ani nebyl ničím proložen. Děsila 
jsem se totiž jeho čtení hned od začátku a také se mi u něj hůře udržovala pozornost. To je však 
nejspíš pouze můj subjektivní názor a nevím, jestli by s tím vůbec šlo něco udělat. A ještě jedna 
drobnost, některé otázky v závěrečných cvičeních z každé kapitoly mi připadaly místy spíše trošku 
jako slovíčkaření, ale chápu, že cvičení musí být aspoň trochu těžké a máme nad ním hodně 
přemýšlet. Celkově však tento předmět hodnotím velmi kladně a určitě bych jej doporučila + jeho 
lektoři působí taky moc mile. :-) 

Na začiatku ma veľmi odrádzali dlhé texty, avšak po pár týždňoch som si zvykla a vždy sa niečo nové 
dozvedela. Vyhovovalo mi, že sme mali na splnenie úlohy týždeň, takže som si mohla naplánovať čas. 
Som rada, že po absolvovaní tohto predmetu viem, kde mám pri písaní práce začať. Tento predmet 
určite hodnotím veľmi pozitívne. :) 

Nakoľko kurz Akademické psaní považujem za dôležitý v rámci vysokoškolského štúdia, je pre mňa 
podstatné, aby som sa z neho veľa potrebných informácií dozvedela. Určite mi niečo dal aj do života, 
čo sa týka napr. orientovania sa v odborných článkoch a štúdií. Snažím sa na veci pozerať prakticky, 
ale učenie, alebo teda čítanie lekcií z AKAPu bolo pre mňa mimoriadne neefektívne vzhľadom na 
dôležitosť predmetu. Tento predmet nechcem vôbec podceňovať, pretože si plne uvedomujem jeho 
dôležitosť, ale dĺžka tých textov a čas, ktorý bol treba na prečítanie všetkých častí považujem za príliš 
prehnané vzhľadom na to, že mnoho vecí by sa tam dalo krásne skrátiť, zjednodušiť alebo vynechať, 
že to je kurz za dva kredity a v podstate ani nesúvisí s daným študijným odborom. Takýto kurz by som 
si vedela predstaviť, aby bol vyučovaný formou nejakej hry, jednoducho spraviť z neho predmet na 
hravej báze, ktorý by sa ľahšie a rýchlejšie učil. Poprípade spraviť z neho interaktívnejší kurz, niektoré 
časti by mohli byť nahradené videotutoriálom atď. Viem, že pretaviť to do reality by bolo omnoho 
komplikovanejšie, ale aby sa aspoň dačo zmenilo, určite by som skrátila texty. Sú príliš dlhé a občas 



 

15 
 

som mala pocit, že čím dlhšie boli, tým menej mi dávali informácie a súvis. Zachytila som tam veľa 
zbytočných viet, ktoré len obkecávali daný problém. Je fajn, že aj veľa častí obsahuje legrácky, ale ak 
čítam text už vyše hodinu, legrácky mi to uľahčujú len minimálne. Viem, že tam je veľa informácií, 
ktoré treba spomenúť, ale aby sa v tom dalo rýchlejšie a ľahšie orientovať, veľa textov by som 
spoznámkovala, teda spravila z nich poznámky v odrážkach, a nie dlhé, bolestivé vety. Predstavujem 
si, že takýto kurz by mi mal na konci dňa uľahčiť život, a nie spraviť ho nudnejším. Veľmi sa mi páčili 
citáty alebo výroky spomínané na začiatkoch textov. Vnímajte to ako konštruktívnu kritiku, nie ako 
šťažovanie. Ja osobne by som chcela zažiť vyučovanie, ktoré je viac hravé a praktickejšie, vzdelávalo 
by sa nám oveľa ľahšie. 

Nejsem si jist, zda byla nějak zmíněná šablona bakalářské práce ve Wordu a popřípadně s ní začít 
nějak studenty naučit pracovat. 

Nejvíce jsem byla ráda za poskytnuté rady k citování. Přímé a nepřímé citace, odkazy. Toto téma bych 
klidně dala na dva týdny a ještě jej rozšířila. Bylo to to nejpřínosnější téma a jak citovat nějaké další 
zdroje zmíněno nebylo. Což je škoda. Zbytek témat se mi líbil, úkol by dobrým shrnutím poznatků a 
tréninkem na budoucí psaní. 

Některé texty byly velmi čtivé a často jsem v nich objevila přínosné zajímavosti a pochopila jsem 
mnoho věcí o psaní akademických textů, že jsem si přála, abych tyto vědomosti měla již na střední 
škole při psaní SOČ. Přišlo mi ale, že není úplně jednoduché se v nich s odstupem pokoušet najít 
určité informace. Proto bych doporučila nějaké heslovité výtahy. Chápu, že by to mohlo odradit 
mnohé studenty od čtení textu jako celku, ale klidně by mohly být tyto výtahy zveřejněny až po 
uzavření odpovědníků. Poslední připomínka, kterou mám, je lehce úsměvná: Neměli by mít studenti 
píšící slovensky vyšší limit znaků při psaní práce? Ve slovenštině se vyskytuje mnohem více 
dvojhlásek. :-) 

Nelibil se mi Dněprostroj, strašný program... jinak vše ok. 

Nelíbil se mi moc způsob výuky. Nevyhovovalo mi, že je celý formou samostudia. Na druhou stranu 
jsem ráda, že byly alespoň 3 online setkání, kde jsem si ujasnila spoustu věcí, které jsem nepochopila 
v rámci samostudia. Obecně si myslím, že je tento předmět hodně důležitý a jsem ráda, že i později 
budeme mít možnost do interaktivní osnovy nahlédnout. 

Nemám téměř žádné konkrétní výhrady, je mi jasné, že coronavirová krize vše zkomplikovala a tudíž 
byla výuka daleko složitější. Přesto jsem s předmětem velice spokojen, zejména profesoři byli velmi 
vstřícní a ochotní. 

Nemám výhrad. Zcela bez problémů. Znovu bych si tento předmět zapsala ještě jednou, a to jako 
přípravu na bakalářku. 

Nemám žádnou výtku. Jedná se o kvalitně propracovaný online kurz. Vše je srozumitelně vysvětleno 
a oceňuji zejména přehlednost a grafické zpracování kurzu. Trolfest test je super nápad!:) Děkuji 
moc. 

niektoré kapitoly boli podľa mňa až príliš dlhé, po viac ako hodine čítania človek nevníma všetky 
informácie. Inak veľmi užitočný predmet, zábavný (v podobe odľahčujúcich videí či trotlfestu testov) 

Niektoré otázky v cvičeniach boli pre mňa mätúce a nebol som si istý správnou odpoveďou aj keď 
som si učebný text prešiel niekoľkokrát. Ale spätne keď som ich teraz hľadal, aby som mohol uviesť 
príklad, tak nejak mi to už bolo jasnejšie. :D Metóde výuky inak asi nemám čo vytknúť, nenapadá mi 
spôsob ako viesť takýto typ predmetu, ktorého prínos sa bude ukazovať hlavne v budúcnosti. 
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Priebežné cvičenia síce boli otravné, ale aspoň nás „dokopú“ k dôslednému prejdeniu učebných 
textov, aj tých, ktoré pôsobia ako hudba budúcnosti, ale témy z AKAP nás budú stretávať naprieč 
celým štúdiom. Vďaka 

No úprimne som už jednu bakalársku a diplomovú prácu úspešne obhájil, tak som si myslel, že tento 
predmet bude strata času, našťastie som sa mýlil. Z formálneho hľadiska mi možno predmet až tak 
nedal, čo ale musím pochváliť, je spôsob výuky. Za prvé sa mi ľúbil ten ľahký nadych sarkazmu, ktorý 
som z textov, teams stretnutí, alebo tých "trotl-testov" cítil. Za druhe, ako človek, čo prišiel na Muni z 
inej univerzity oceňujem prehľad možností - zdrojov, ake sú na škole k dispozícii. Projekt-text som 
mal zbúchaný za jedno sobotné dopoledne, ako som vstal a kým som šiel variť obed. Samotný obsah 
sa dobre čítal, boli tam zaujimavé postrehy, väčšinou som to zvládal v šaline cestou do práce a testy 
zodpovedali náročnosti a celkovo to bolo za 2 kredity "tak akurát". 

Nutné zlo, bez kterého se asi studium neobejde. Nemám co vytknout k obsahové stránce, jistě vše 
někdy budu potřebovat znát a aplikovat. Oceňuji kapitolky "pro zvídavé", přestože jsem zájemcem 
nebyl. Domácí úlohy pomáhaly shrnout nejdůležitější poznatky z textů. Kurz byl veden online 
vzhledem k aktuální situaci, ovšem dokážu si to takto představit i v době bez covidu. Myslím, že 
přednášky nejsou pro tento předmět nutné. Bylo by myslím příjemné, zachovat předmět v online 
formě a třeba na konci semestru se sejít na krátké blokové výuce, kde by bylo shrnulo to 
nejdůležitější, co si má každý z kurzu odnést (pokud to takto již nebylo v minulých letech). 

Občas mi čtení podkladů a následné vyplnění testu na poslední chvíli dalo trošku zabrat, ale to se tak 
moc nestávalo. Líbily se mi ty malé testíky na konci stránky a následné odpovědi na ně, protože jsem 
si mohla hned po přečtení části vyzkoušet, jak jsem dané téma pochopila. Jsem ráda, že takový 
předmět máme, protože nám to usnadní psaní všelijakých esejí a prací. 

Obsah kurzu byl určitě přínosný, nejvíc ho ale ocením až v budoucnu. Líbilo se mi, že byl veden v 
odlehčeném duchu. Nevzpomínám si na žádné nedostatky a tvůrcům kurzu děkuju. 

Obsah kurzu je skvelý, ďalší semester píšem bakalárku a určite sa k materiálom vrátim. Trolftesty ma 
úprimne pobavili, dúfam že ostanú v predmete. Čo by som možno vytkol je, že predmet by sa mohol 
viac propagovať mimo fakultu ekonómie. Sám som z FI a podľa štatistiky zápisu som jediný z FI, kto si 
to zapísal tento semester, pričom sa mi predmet podarilo nájsť len kvôli kamarátom, ktorí nastúpili 
na ESF. Neviem presne ako by som si to predstavoval, možno pri zápise dať "inzerát" na 
celouniverzitnú nástenku alebo niečo podobné. Naozaj je to dosť skrytý predmet ak človek nie je z 
ESF. Ďakujem za fajn predmet. 

Obsah kurzu je veľmi zaujímavý a určite prínosný. Možno by mi však osobne viac vyhovovalo 
absolvovať predmet až v druhom semestri, keďže tento prvý bol zozačiatku hektický a myšlienka na 
bakalársku prácu mi prišla vzdialená. Inak všetko OK :). 

Obsah kurzu mi osobně vyhovoval. Jednotlivé kapitoly mi dávali smysl a jsem rád že jsem se mohl 
něco přiučit i v tomto směru. Domácí úlohy se daly zvládnout pokud jsem se na ně dostatečně 
připravil, Jsem rád že byly i online setkání na které jsme se mohli připojit, pokud jsme se na něco 
chtěli zeptat. Asi nejvíce přínosná mi přišla kapitola Jak správně citovat. Děkuji že jsem se mohl něco 
nového přiučit. 

Obsah kurzu mi přišel zajímavý a přínosný, občas v testech byly otázky zvláštně a nepřesně 
formulované. Byly zde i nepotřebné ale zajímavé informace a to lidi potěší. 

Obsah kurzu: celkové curriculum sa mi veľmi páčilo. Od začiatku som sa tešila na to, keď zistím ako 
správne citovať, tak možno túto lekciu by som dala skôr, nakoľko sme to využívali aj pri iných 
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predmetoch (ešte pred lekciou). DÚ: bol to boj spraviť všetky tie testy na čas, nakoľko som veľakrát 
cez týždeň na to nemyslela. Ale našťastie ste poslali v pondelok mail že sa otvára nová lekcia a 
zároveň máme preštudovať a vyplniť test na predchádzajúcu. čo oceňujem. Zaujímavosti a legracky: 
oživilo to predmet a určite v tom pokračujte ďalej. Čo sa mi zdá dôležité povedať, tak celkové vedenie 
lekcií slovnými komentármi sa mi veľmi páčil a cítila som sa ako keby to bolo face to face. Veľmi som 
si užila túto poslednú časť: hodnotenie textov, kde som si viac vryla do pamäti ako sa píšu citácie, na 
čo musím dávať pozor a pod. Ďakujem a prajem šťastné a veselé Vianoce. 

Ocenila bych i vysvětlení látky třeba i v rámci nějakého videa, kde se budou uvádět příklady. Čtení 
textů bylo někdy hodně zdlouhavé a texty byly zbytečně plné nepotřebných výplní. Ale jinak jsem 
neměla problém. 

Oceňuji brzký náhled do světa psaní odborných textů a všech jejich náležitostí. Jsme si jista, že je v 
budoucnosti využiji. Celkový průběh kuzru se mi líbil. Jeho rozsah a forma byly přiměřené. U 
některých témat byly dlouhé jednolité odstavce, ve kterých bylo obtížnější se orientovat a jejich čtení 
nebylo zcela komfortní, i když byl jejich obsah zajímavý a důležitý. Celkově však hodnotím kurz velice 
pozitivně. Děkuji celému kolektivu vyučujících, kteří si dali práci a připravili propracovanou 
interaktivní osnovu. 

Oceňuji využití humoru jako součásti studijních textů - čtení dodává spád a usnadňuje zapamatování 
probírané látky. A respektuji všeobecný přehled vyučujících, málokdo zná Járu Cimrmana a Jordana 
Petersona zároveň. 

OK 

Ok 

ok 

OK - Líbilo se mi především, že jsem mohl plnit veškeré úkoly kdy jsem chtěl a měl čas. 

OK - předmět se mi líbil jak svým obsahem, tak formou výuky, která je lehce atypická, ale pro mě byla 
příjemná. 

OK a troll testy jsou super vtipný nápad :) 

OK Podle mě dobře a zajímavým způsobem vedený předmět, který mi přinesl vědomosti ohledně 
psaní akademického textu. V přední řadě se mi líbilo psaní vlastního textu a následné recenzování. 
Uvědomila jsem si, že to nebylo zas tak těžké, i když jsem na začátku měla pocit, že to nemohu napsat 
dobře. Velmi oceňuji vtipnou formu opakování nejdůležitějších informací v rámci Trotlfest testu. 
Předmět bych doporučila, bavil mě způsob výuky. Moc děkuji. 

OK Vše bylo srozumitelné, určitě bych tento kurz doporučila dál 

OK! :) 

OK, ale online forma mu moc nesvědčí. 

Ok, kapitoly byly přínosné, text nebyl psán suše, děkuji. 

ok, text pekne napsany, nenudil tolik, pekne struktorovany clovek se v tom vyznal. 

OK. 

Ok. 
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OK. Potěšily mě občasné vtípky v jednotlivých lekcích. :) student to hned vše vnímá s menším stresem 
a čtení není nudné. 

osobně bych AKAP uvítala více až ve druhém ročníku, kdy bude téma psaní bakalářky přeci jenom, o 
něco aktuálnější. 

Osobne si myslím, že tento predmet je veľmi prospešný. Naučila som sa mnoho nových vecí a všetky 
informácie, ktoré som sa tu dozvedela, sa mi v budúcnosti určite zídu pri písaní prác. Vedenie výuky 
bolo pre mňa vyhovujúce a nemala som s ničím žiadny problém. 

Páči sa mi, že som sa tu naučila niečo o fungovaní školy, knižnice, ... Zároveň aj technické záležitosti 
ako napríklad ako sa cituje, ako sa píšu seminárne práce. Výhodné je, že sa k týmto informáciám 
môžem kedykoľvek v prípade potreby vrátiť. Spôsob výučby bol fajn, mohli sme si danú látku 
preštudovať kedykoľvek. Testy neboli vôbec obtiažne, práve naopak, ukázali mi čo bolo z danej témy 
najpodstatnejšie a čo si z nej mám zobrať. 

Páčilo sa mi že učebné texty boli tvorené aj s humorom. Vec ktorá mi na premete však prekážala je že 
učebného textu bolo hrozne veľa, Čítam trocha pomalšie a text sa mi niekedy ťažko čítal keď to 
nebolo hneď k veci, čo viedlo k tomu že som niektoré texty prechádzal iba pohľadom. Konečná práca 
mi prišla veľmi prínosná, pri opravovaní som mal možnosť oboznámiť sa so zaujímavími témami a 
predmet by som určite odporučil. 

Perfektní předmět. Hodně mě naučil a určitě se k materiálům během svého studia ještě vrátím. Dělá 
mi velké obtíže přenést své myšlenky do psané podoby a uvědomit si, co vlastně chci říct. Tím, že 
jsem dostala na hlavní úkol dostatek času, a zároveň jsem na něj byla každé pondělí upozorněna, 
jsem ho byla schopna bez strastí odevzdat. Idea, že se každý týden otevře nová lekce je úžasná. 
Předmět by mi jinak nedal tolik, protože bych všechna témata najednou prolétla, jen abych měla 
splněná cvičení. Humor a zajímavosti vsazené do textu mě motivují k práci, jsem za ně vděčná. Děkuji 
moc za tento předmět. 

Perfektný predmet. Každému začínajúcemu vedcovi by poskytol pre začiatok všetko potrebné a 
možno ešte niečo naviac. Mám len dve pripomienky. (1) Do kategórií ktoré je možné hodnotiť v rámci 
pridelených prác by som okrem terajších pridelila ešte samostatnú kategóriu - niečo ako presnosť 
spracovania textu - hĺbka spracovania, detaily navrhnutej štúdie. Predpokladám že najviac by sa to 
prejavilo v metodike. (2) A možno by bolo fajn, keby je dokument "Přehled nejčastějších chyb" 
študentom poskytnutý ešte pred odovzdaním práce v rámci jednej z lekcií. Inak ma už nič nenapadá, 
celkovo super. Online predmety bez prednášok mám veľmi rada. Chválim kvalitné študijné materiály 
a tiež vašu snahu motivovať študentov k skoršiemu odovzdaniu práce (odmenu ste vymysleli sladkú 
:)). 

Podľa môjho názoru bol predmet Akademické psaní užitočným predmetom, ktorého vedomosti 
vyžijem ako počas celého štúdia, tak najmä pri písaní záverečných prác. Mne sa páčila forma výuky, 
pretože to študenta prinútilo venovať sa predmetu pravidelne, ale zároveň si flexibilne počas týždňa 
vedel vyhradiť čas na vypracovanie úloh. 

Podle mě jste vzhledem k (z mého pohledu) nezajímavosti látky dokázali způsob výuky hezky 
zpříjemnit, sem tam se nějaké vtípky povedly :) Některé texty by však klidně mohly být i kratší, 
studenti by mohli být schopni některé věci pochopit i díky menšímu počtu řádků a stručnějšímu 
výkladu, ale vyloženě vytknout nemůžu asi nic. Krásné svátky a nový rok <3 

pohode 
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Predmet hodnotím ako prínosný. Jediné čo mi na spôsobe výuky prekážalo boli miestami nejasné 
otázky v testoch. K niektorým odpovediam som sa aj spätne mala problém dopátrať a myslím, že 
cieľom predmetu nebolo aby sa študenti hádali o slovíčkach, ale aby sa naučili podstate 
akademického písania. Táto skutočnosť mi prekážala a demotivovala ma, pretože napriek tomu, že 
osnovy som študovala, tak niektoré otázky v testoch mi robili problémy. V konečnom dôsledku tento 
predmet však hodnotím pozitívne a odporučila by som ho aj ostatným študentom. 

Predmet hodnotím veľmi pozitívne. Nadobudnuté znalosti považujem za veľmi užitočné. 

Predmet je prínosný, jediné čo môžem vytknúť je, že hlavné využitie bude pred písaním bakalárky, 
kedy si budem určité veci musieť naštudovať znova. 

Predmet mi dal prínosné typy a rady k písaniu bakalárskej práce. 

Predmet mi prišiel celkovo veľmi zaujímavý a prínosný. Určite by som ho študentom odporučila, 
avšak s tým, že je trošku časovo náročnejší. K domácim úlohám sú dlhé texty rozoberajúce konkrétnu 
lekciu, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú veľmi lákavo. Obsahujú však všetky potrebné informácie a sú 
zrozumiteľne napísané. Hlavné písomné zadanie predmetu na mňa osobne pôsobilo pomerne 
strašidelne. A myslím si, že som nebola jediná. A pritom stačilo len začať a potom to už išlo takmer 
samo. Dozvedela som sa veľa nových informácií, ako pri písaní vlastného textu, tak pri hodnotení 
textov ostatných študentov. Vďaka tomu bola pre mňa nakoniec najstrašidelnejšia časť predmetu asi 
tá najzaujímavejšia. Fajn boli aj online stretnutia, kde sme sa dozvedeli napr. informácie k zadaniu 
alebo sme dostali okamžité odpovede na akékoľvek otázky. Ako študenti máme občas veľmi veľa 
otázok a nie je nič lepšie ako keď sa niekto spýta otázku, na ktorej odpoveď nedočkavo čaká 20 ľudí :-
) Moja obľúbená časť boli Trotlfest testy. Pri prvom som sa úprimne zasmiala, keď mi po úplne 
serióznom prečítaní úlohy a miernom zmätení došlo, o čo tam vlastne ide. Aj iné zábavné vsuvky do 
lekcií boli príjemným oživením. Jediná komplikácia pre mňa bola nedostupnosť knižnice. To však 
samozrejme nie je chyba predmetu. Všeobecne predmet hodnotím veľmi pozitívne a som rada, že 
som ho absolvovala. :-) 

Predmet mi prišiel veľmi užitočný vzhľadom k tomu, že určite budem písať ešte niekoľko 
akademických textov ako študent ESF a vždy sa môžem k týmto informáciám vrátiť. Za mňa výborný 
predmet. 

predmet veľmi prínosný pre každého vysokoškoláka, takisto sa mi kopa vecí zíde v dospelom živote 

Pri hodnotení komentárov, ktoré vytvorili spolužiaci na našu prácu by som dal možnosť aj vlastného 
komentáru, nie len tých pár predvolených. 

Prínosný predmet, ktorý oceníme najmä pri písaní bakalárskej/diplomovej práci. Páčili sa mi aj 3 
online stretnutia a zároveň aj samostatnosť pri štúdiu materiálov. Občas boli možno trošku dlhé 
kapitoly, čo sa mi veľmi ťažko čítalo cez PC a sústredilo, viac som však ocenil prehľadne vysvetlený 
spôsob správneho citovania a ako predísť plagiátorstvu. Som rád, že teraz už viem, ako a čo s istotou 
písať a citovať. Ďakujem Vám. 

Priznávam, že na začiatku som úplne nevidela zmysel tohto predmetu a odrádzali ma dlhé texty, 
teraz na záver ďakujem za novonadobudnuté vedomosti, už jasne chápem kde a kedy ich využijem, 
len tie učebné texty sú niekedy ozaj rozsiahle. V konečnom dôsledku by som povedala, že AKAP je 
taká brokolica medzi predmetmi. Pre málokoho je to obľúbené jedlo, hoci sa jej chuti nedá nič 
vyčítať, a pre správnu výživu človeka nevyhnutná. Ja som jej v poslednej dobe prišla na chuť. 
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Pro mě jakožto člověka co nikdy nepsal seminární práci, a tudíž vůbec netušil jak správně citovat byl 
tento kurz velice přínosný. Velice jsem ocenila e-mailové upomínky o tom, že se otevírá nová lekce, 
jelikož mi to občas připomnělo, že jsem ještě neudělala tu předchozí, takže za to palec nahoru. Jediné 
co bych asi vytkla je to, že by možná bylo lepší texty zpracovat trochu více všedněji, občas totiž když 
se jednalo o nějakou lekci skládající se z dlouhých textů, tak ty texty byly psány velice odborně a na 
tom není nic špatného samozřejmě, jenom bylo občas těžké udržet pozornost a vůbec porozumět co 
čtu a zapamatovat si z textu něco. 

Pro mě teda bylo trochu těžké napsat závěrečnou práci, protože jsem se hodně prala s tím, že 
danému tématu nerozumím, tudíž nejsem schopná ho kvalitně popsat a uvést např. vhodnou 
metodiku. Jinak bylo velmi přínosné si uvědomit, že při psaní akademického textu musím upozadit 
své literárně založené Já, nepsat pohádky, ale házet tvrdá fakta. Děkuji Vám a přeji jen to dobré do 
nového roku! 

Problém se správným zapsáním citací. Používala jsem online stránku na kterou jsme dostali link, že si 
ji MU platí. No podle některých hodnocení textů jsem zjistila, že tyto citace na konci práce mají být v 
jiném pořadí. 

Předmět akademické psaní byl pro mě velmi přínosný a myslím, že se k němu při psaní bakalářské 
práce vrátím. Jednotlivé lekce mi nezabraly nikdy více než hodinu, ale vždy stály za to. Líbil se mi 
způsob hodnocení a vtípky, které doprovázely studium mě bavily. Je vidět, že tento předmět je 
vytvořen, aby pomáhal, nikoliv aby někomu znepříjemňoval studium a jsem rád, že jsem si tento 
předmět zapsal. 

Předmět Akademické psaní byl velmi užitečný. Zjistila jsem jak správně citovat a jak co nejlépe napsat 
bakalářskou práci. Určitě se budu k materiálům v budoucích letech vracet. U hlavního písemného 
úkolu bych ocenila, kdyby byly nějaká témata k výběru. Bylo těžké vymyslet něco, co dává alespoň 
trochu smysl. Děkuji a přeji hezký den. :) 

Předmět Akademické psaní hodnotím kladně a přínosně do budoucna. Při psaní akademického textu 
se mi budou poznatky určitě hodit. Líbil se mi i způsob domácích úkolů. 

Předmět Akademické psaní hodnotím na velmi vysoké úrovni. Obsah kurzu splnil nad míru moje 
očekávání. Domácí úlohy byly vždy z Vaší strany jasně a srozumitelně formulovány. Nešlo nic 
zanedbat a veškerý učební text ke každé lekci jsem si bedlivě musel přečíst, abych mohl v převážné 
většině správně odpovídat. Způsob vedení výuky byl dokonale zrežírován a Váš přístup vůči nám 
studentům se mi moc líbil. Vždycky jsem měl potřebné informace, co a jak udělat a splnit to do 
určitého termínu. Žádné nedostatky jsem neshledal. Jsem moc rád, že jsem se na Váš předmět 
přihlásil, dalo mi to velký rozhled pro psaní mé bakalářské práce. Pozdrav a velký dík celému 
kolektivu předmětu Akademické psaní. Miloslav Doležel UČO 481166 

Předmět Akademické psaní hodnotím velmi pozitivně. Kurz je systematicky rozdělen do jedenácti 
lekcí, v nichž profesoři hravou formou vysvětlují náležitosti akademického textu. Získané znalosti si 
studenti vyzkouší při tvorbě vlastní práce, která je podmínkou k udělení zápočtu. Z výše uvedených 
slov je zřejmé, že jsem s předmětem Akademické psaní byla spokojena - mohu jej jen doporučit. 

Předmět akademické psaní mi přišel jako jeden z velmi užitečných předmětů. velice mě překvapilo, že 
vyučovací forma byla úplně jiná než na právnické fakultě. 

Předmět Akademické psaní se mi velmi líbil a z mého pohledu je velmi dobře zpracován. 
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Předmět AKAP byl pro mě velmi užitečný a myslím si, že mi do budoucna hodně pomůže s psaním 
nějaké větší práce, ať už bakalářské či diplomové. Osobně bych preferovala, kdyby jednotlivé lekce 
byly odvykládané, jak je tomu na přednáškách. Občas je pro mě totiž těžké se na dlouhý text 
soustředit a když někoho poslouchám, soustředím se lépe. Byla jsem však ráda, že jsme se alespoň 
online setkali přes MS teams a vysvětlili si nějaké stěžejní problémy. V online setkáních určitě 
pokračujte, jsou velmi přínosná! Další obrovskou výhodou je to, že se k lekcím AKAPu budeme moci 
vrátit i v dalších letech. Trotlfest testy byly zábavným odlehčením. Celkově jsem moc ráda, že jsem si 
tento předmět zapsala :) 

Předmět AKAP je dle mého velice užitečný předmět, některé kapitoly však pro mne byly poměrně 
dlouhé a ke konci jsem se je snažil přečíst co nejrychleji a tím klesala má koncentrace. Možná bych 
tedy některé pasáže více zestručnil. Líbili se mi trolltesty, což je za mne vtipná a účinná pomůcka na 
zapamatování důležité věci. 

Předmět AKAP je podle mě přínosný v tom, že psaní odborných textů se v naší kariéře jednoduše 
nevyhneme, proto je důležité být na tuto skutečnost připraven. Zároveň se mi líbí moderní pojetí, kdy 
celý předmět jde zvladnout doma u počítače. Pro někoho to může znamenat menší motivaci se do 
předmětu připravit, ale kdo opravdu chce psát akedemicky, tak si z tohozo předmětu určitě něco 
odnese. Ja jsem s AKAPem spokojen. Karim Boukhatem 513675 

Předmět AKAP je velice zajímavý a užitečný pro studium, líbí se mi, jakým stylem jsou texty psány 
(působí příjemně a lidsky), jsem celkově velice spokojen. TROTLFEST testy jsou vtipné a užitečné, Co 
se testů týče, některé otázky jsou takové nekonkrétní, ale možná je to účel, protože to člověka donutí 
se zamyslet, a když bude odpověď špatná, tak to nevadí, protože ztráta 0,1 (resp. 0.2) bodu nikoho 
nezabije. Úkol je také skvělý, i když na začátku semestru z něj má člověk strach, kurz nás ale naučil jak 
to napsat. 

Předmět AKAP jsem měla jako jediný výhradně v online podobě, což pro mě osobně bylo někdy spíše 
naopak než k dobru věci. Čtení některých delších lekcí bylo nejednou zkouškou mé vůle. Nicméně, 
chápu jak náročné je vést takový předmět a snažit se studentům co nejpoutavěji předávat znalosti. 
Předmět pro mě osobně ale splnil svůj účel, předal mi spoustu nových znalostí, které v budoucnu jistě 
ještě mnohokrát zužitkuji. Také jsem moc ráda za hlavní domácí úkol, sice ještě nevím jeho výsledek 
(takže možná ještě změním názor :D), ale jistým způsobem mě donutil vystoupit z mé zóny komfortu 
a projít celou pomyslnou cestu od respektu a nelibosti z něj až po alespoň osobní spokojenost s jeho 
splněním. Tímto Vám tedy děkuji za podstatné rozšíření mých obzorů v oblasti akademického psaní. 

Předmět AKAP mi určitě přinesl mnoho informací potřebných pro budoucnost ve studiu. Způsob 
výuky mi vyhovoval, texty ke studování byly v každé lekci dostatečné a dobře se vstřebávaly. 
Prověření znalostí odpovědníkem mi vyhovovalo, ale po pár lekcích bych to možná obměnila něčím 
jiným. Mě samotnou nenapadá, jak bych to provedla, ale odpovědníky mi připadaly nezáživné. 
Každopádně chápu, že nejspíš neexistuje způsob, jak takovou věc změnit. Celkově jsem byla s 
předmětem velmi spokojena :) 

Předmět AKAP představuje velice důležitou (a zároveň velice nezáživnou, alespoň pro mě :-) oblast 
vysokoškolského studia tou asi nejzajímavější a nejzábavnější možnou formou. Vřele doporučuji 
všem, protože věřím, že student každého oboru by si odnesl mnoho nehledě na jeho zaměření. 
Odnáším si z něj důležité praktické vědomosti do studia a mimo to také dojem, že je velmi kvalitně 
zpracovaný talentovanými učiteli. Co se mi nelíbilo? Jenou z vlastností kurzu je takový "vzdálený 
vztah" mezi studenty a učiteli. Je to ale srozumitelné, protože v případě tohoto kurzu je důležitější 
oslovit co největší počet studentů i na úkor výše zmíněného "problémku". Co se mi líbilo? Online 
forma je nejen vhodná vzhledem k současné situaci, ale také obsahově. Velmi pozitivně hodnotím 
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strukturovanost celého předmětu do jednotlivých lekcí, ale také i v rámci lekce. Sekce "pro zvídavé" a 
další odkazy na materiály rozvíjející dotčenou problematiku jsou úžasným nápadem. Student může 
filtrovat priority a zároveň se dozvědět více o tom, co jej zajímá nejvíce. Také to, alespoň v mém 
případě, zvyšuje důvěryhodnost autorů a celkový dojem a kvalitu kurzu. Styl podání je také velmi 
příjemný. Občasné legrácky a vtípky nebo zajímavosti zvyšují přitažlivost a oživují látku, která má 
bohužel tu nevýhodu, že je ve své podstatě jednou z nejméně zajímavých (osobně). Celková 
komunikace učitelů byla velmi efektivní a kurz je náročný "tak akorát". Hlavní domácí úkol je dobrý 
způsob, jak se přinutit průběžně připravovat na důležitou část akademického života - psaní. 

předmět byl fajn, jen samozřejmě to, že je vyučován přes IS se podepíše na zábavě 

Předmět byl pro mne velmi přínosný a i zpracování úkolu mne nakonec bavilo. Nejtěžší bylo vymyslet, 
o jaký výzkum se zajímat. Forma výuky perfektní a velká výhoda předmětu byla ta, že vše fungovalo 
distančně. 

Předmět byl užitečný, protože jsem si díky němu procvičila akademické psaní a poskytl mi materiály, 
které v budoucnu jistě využiji. Také se mi moc líbil koncept Trotlfest testů :) 

Předmět byl vzhledem k daným podmínkám vyučován přehledně a dobře zvládnutou formou. 
Celkově mi předmět poskytl hodně informací ohledně tvoření akademických textů. Opravdu dobré mi 
přišlo vzájemné hodnocení akademických prací mezi studenty. 

Předmět byl zajímavý a celkově se mi líbil. Myslím, že by stálo za to, zpracovat lekce do audio 
formátu. 

Předmět byl zajímavý a přínosný. 

Předmět byl zajímavý, dobře zpracovaný a přínosný. 

Předmět byl zajímavý, někdy zdlouhavý, ale jistě mi dal spoustu věcí, které se mi budou v budoucnu 
hodit. 

Předmět byl zajímavý, některé lekce mi však přišly velmi dlouhé a obsáhlé. 

Předmět je koncipován skvěle, nenapadají mě připomínky! 

Předmět je kvalitně zpracovaný a vyučovaný, dle mého soudu, profesionálně. Jediný návrh, který 
mám pro dobro budoucích studentů je zasílání pozvánek do kalendáře na dobrovolné setkání. 

Předmět je určitě přínosný pro každého, kdo hodlá psát diplomovou práci, ale i "obyčejnou 
seminárku". Citace internetových zdrojů nebo článků v časopise je pro mě i po letech pokaždé oříšek 
- takže jsem si to ráda zopakovala. Stejně jako některé pravopisné "oříšky". Jak jsem psala v diskuzi, 
přidala bych citování a odkazování na Bibli. Za mě OK. 

Předmět je zajímavý a člověk se dozví spoustu věcí k psaní odborných prací, což je i cílem tohoto 
kurzu. Nicméně celý předmět jsem dokázal alespoň trochu ocenit až po jeho absolvování. Během 
semestru to pro mě byl zcela nepodstatný předmět, na který se není třeba připravovat. Kdybych 
tento předmět měl mít znova, ocenil bych jiný přístup k předmětu. Místo odpovědníků bych raději 
dělal každý týden malý úkol, který by mi pak díky vzájemnému hodnocení v ISu ohodnotil některý ze 
spolužáků. Studenti by si tak lépe procvičili jednotlivé části tvorby akademické práce. V tomto 
kontextu musím velmi vyzdvihnout předmět KPI11, který má mnohem větší informační hodnotu než 
AKAP a téměř vše dělá lépe. Po každé lekci dostanu zpětnou vazbu, díky které mohu moje psaní 
posunout dále, můžu se zamyslet nad svými chybami, které našli spolužáci. Tohle v AKAPu nikde není, 
což mi přijde škoda. Kdybych měl tedy spolužákům doporučit předmět, kde se naučí, jak tvořit 
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akademickou práci, bude to KPI11. Vaše otázka, zda bych předmět doporučil, je naprosto irelevantní, 
protože je to povinný předmět v rámci ESF, takže moje doporučení o ničem nevypovídá... Kdyby 
nebyl, tak ho nedoporučím a odkážu spolužáky na KPI11. 

Předmět jsem si musel zapsat v 1. semestru 1. ročníku. Jediný detail který bych tedy změnil je časové 
zasazení. 

Předmět jsem si užila. Určitě mě připravil na psaní seminárních prací později ve studiu. Online setkání 
byly velmi přínosné. 

Předmět jsem si zapsala proto, že byl pro mě povinný, nicméně určitě jsem za něj ráda. Líbilo se mi, 
jak byly rozčleněné jednotlivé kapitoly, že bylo vše hezky uspořádané a vše dávalo smysl. Obsah 
kapitol mě vesměs bavil (některé víc, některé míň), k nim asi můžu vytknout jen to, že bych lekci o 
citování zařadila dříve, protože už v prvních týdnech semestru jsem musela citování využít a určitě 
bych ocenila mít hned na začátku k dispozici stručný a jasný manuál, jak na to. Taky mě velmi zaujalo 
Psaní v cizích jazycích, které bylo dobrovolně k nahlédnutí v předešlé lekci, studuji jako major 
francouzštinu, takže se sem určitě podívám. 

Předmět mi dal přesně to, co jsem od něj očekávala. Líbilo se mi celkové zpracování materiálů, testů i 
trolltestů. Občas mi texty přišly moc zdlouhavé, ocenila bych i nějakou nahrávku či video, kde by byla 
látka vysvětlena, ale není to zase nic bez čeho bych se neobešla. 

Předmět mi přijde vcelku užitečný. Často jsem si říkal, zda opravdu potřebuji vědět tolik informací o 
psaní akademických textů, když jsem sotva začal studovat. Ale v průběhu kurzu mi došlo, že 
bakalářská práce není jediná akademická práce, kterou budu psát a že tyto informace budu 
potřebovat i např. u seminárních prací. Z hlavního domácího úkolu jsem měl zpočátku obrovský 
strach, ale nakonec jsem byl rád, že jsem měl možnost takový text napsat a zjistit mé slabiny. 

Předmět mi přijde velmi přínosný. Naučil jsem se díky němu jak správně citovat a jak koncipovat 
odbornou práci. Nemám výhrady k průběhu kurzu. 

Předmět mi přišel velmi přínosný. Způsob výuky mi vyhovoval. Děkuji :) 

Předmět nebyl tolik zajímavý. Na druhou stranu si myslím, že byl jeden z nejvíce užitečných, se 
kterými jsem se na škole kdy setkal. Jednotlivé lekce, které byly v ISu dostupné, byly psány 
srozumitelně a přehledně. Testy nebyly těžké. Největší problém mi dělalo "vlastní psaní", u kterého 
jsem 2 týdny nemohl vymyslet téma. Nakonec jsem na práci strávil poslední 3 dny před odevzdáním a 
byla to chyba. Pokud bych měl předmět absolvovat znovu, určitě bych hlavní úkol začal řešit dřív. 
Vzájemné hodnocení textů je opět dobrý a užitečný nápad. 

Předmět pro mě byl velice užitečný a určitě bych ho doporučil dalším studentům. Nejvíce přínosné mi 
přišly kapitoly kurzu zaměřené na citace, plagiátorství, knihovní služby a elektronické informace. 
Jednotlivé kapitoly byly dobře napsány, ale u některých z nich bych byl radši za více příkladů, jako 
například v kapitolách o citacích a pravopisu, kde mi tyto příklady pomohly v celkovém pochopení 
textu. Jsem velice rád, že jsem mohl absolvovat tento předmět, jehož znalosti pro mě budou jistě 
prospěšné po celou délku mého studia. 

Předmět se mi líbil, byl pro mě přínosný. Vyhovovala mi možnost průběžné testy vyplňovat vždy 
během týdne kdykoliv, jelikož pokaždé mi to vyhovovalo jinak. Obtížnost testů byla tak akorát. 

Předmět se mi líbil, byl zajímavý a velmi přínosný Líbilo se mi, že se dotazy pokládaly do diskuzního 
vlákna, takže si je mohl přečíst každý Samostatná práce také nebyla tak těžká, jak jsem myslela 
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Pozitivně hodnotím vtipné Trotlfest testy :) Některé texty byly ovšem velmi zdlouhavé a náročné k 
přečtení. To je jen můj pohled, jinak byl kurz dobře koncipován a dával smysl. 

Předmět se mi líbil, přinesl mi mnoho nových informací a zkušeností s psaním akademického textu. 
Určitě bych ho doporučil ostatním. Na úkoly byl dostatek času. 

Předmět se mi velmi líbil a hodně jsem se z něj naučila. Jediné, co mi trochu vadilo, bylo množství 
písemných prací k vzájemnému hodnocení. Ke konci mě to už nebavilo a téměř všechny připomínky k 
textům, které jsem měla, byly již napsány ostatními hodnotiteli. 

Předmět se mi zdá velmi přínosný a doporučila bych ho všem na MUNI, to ale hlavně proto, že jsem 
četla texty, které mi byly přiděleny k recenzování a myslím, že většina by si tento kurz měla projít 
ještě jednou :D. Pokud jsem tedy pouze neměla smůlu na většinu přidělených textů. Vyhovuje mi 
distanční forma, i když s tou jsem byla spokojená celkově u všech předmětů (asi jako jedna z mála). 
Ze začátku na mě některé poznámky a Trotltesty působily ze strany učitelů, z prominutím, lehce 
"arogantně", nicméně po přečtení již výše zmíněných testů k ohodnocení se vyučujícím vůbec 
nedivím a myslím, že jistá dávka cynismu je zcela nezbytná. 

Přestože kurz není, pro mě osobně, nějak záživný, tak si nemyslím, že by se dal nějak výrazně vylepšit, 
téma samotné je prostě takové suché a vaše "vtípky" v rámci lekcí jsou adekvátním způsobem, jak 
téma alespoň nějak oživit. 

Přestože po tomto kurzu vím, že tvorbu akademických prací nesnáším a k hlavnímu úkolu jsem se 
těžce nutil, tak považuji kurz za nutné zlo. Každá lekce byla podle mého názoru dobře napsaná a 
strukturovaná, jenom jsem měl někdy pocit, především pak v kapitole o tvorbě tématu a výzkumné 
otázky, že tam nebylo nějak přesně řečeno, jak by měla daná otázka vypadat. Ale to je asi způsobeno 
tím, že je otázek mnoho a jsou různé. Určitě budu ze znalostí, které jsem si z kurzu odnesl čerpat i v 
budocnu, když budu trpět při vytváření seminární a nebo možná v budoucnu bakalářské práce. 

Při hodnocení cizích textů by bylo lepší, kdyby hodnotitel neviděl hodnocení dalších recenzentů. 
Často jsem se nachytal při nevědomém "kopírovaní" hodnocení. Jinak vše ok 

Při udělování bodů jsem byl někdy zmaten. Někdy mi vyskočil počet bodů hned po zodpovězení 
odpověvdníku a body ihned napsány do poznámkových bloků, někdy až po týdnu, jinak ok :) 

Přínos tohoto předmětu pro mě je jednoznačný. Původně jsem si předmět vybrala, abych získala 
kredity, ale zároveň jsem chtěla, aby měl předmět pro mě nějaký význam. Nakonec se moje 
rozhodnutí ukázalo jako správné. V současné chvíli píši BP, proto mi byly objasněny některé detaily, 
které bych jinak musela pracně dohledávat. Čím dál více nabývám přesvědčení, že věci, které udělám 
bez hlubšího přemýšlení mají pro mě nakonec daleko větší přínos, než cokoliv, co příliš zvažuji. Tento 
předmět bych rozhodně doporučovala všem, co jsou již delší dobu ze školy (jako já), studují 
kombinovanou formou, protože se nemají kolikrát možnost dostat ke všem potřebným informacím. 
Výuka každý týden byla správně zvolena, neboť mě přiměla se na materiály podívat a pročíst je, není 
nad "jestřábí oko". 

Příslušná probraná látka předmětu byla přínosná. Někdy otázky v domácích úlohách byly zprvu lehce 
nesrozumitelné. Jinak OK. 

Psaní domácí úlohy bylo velmi užitečné a asi nejvíc přinosná část AKAPu byly ukázkové práce, jak to 
má vlastně vypadat - to mě zachránilo, protože z té kvanty jsem prakticky nic nedozvěděl. Změnil 
bych přinejmenším strukturu cvičení, aby to opravdu testovalo to, co je v textu a ne něco, co se musí 
odvodit a není tedy sporné. Bylo občas celkem smutné, že i po letech "inovací" vás stále někdo 
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napadá na diskuzním fóru za znění otázky. A dost mě překvapila část ohledně hodnocení textů - já 
mám ohledně psaní akademických textů minimální znalosti, ne větší než kolegové - a mám za úkol jim 
říct - "Tady máš chybu" - Já se omlouvám, ale naše vzájemné hodnocení má asi takovou váhu jako 
kdybyste vy hodnotili něco, v čem nejste úplně kovaní. 

Rozhodně bych akap neřadil hned do prvního semestru. Určitě bych to dal spíše těsně před ten 
moment kdy se začíná s psaním bakalářky. 

Rozhodně užitečné seznámení s vysokoškolským prostředím. Oceňuji zejména rady týkající se tvorby 
akademického textu. Některé úryvky textů mě dokázaly povzbudit (např. práce se stresem při 
prezentaci a další užitečné tipy). Věřím, že se k materiálům v interaktivní osnově bude v budoucnu 
vracet. 

Řekl bych, že předmět je pravděpodobně nepostradatelný a to především kvůli teorii a praxi citací. 
Předmět je realizován asi nejlepší formou, kterou jde. 

S AKAP jsem byla velmi spokojená, myslím, že je to velmi praktický předmět, který by měli absolvovat 
všichni studenti MUNI. Jsem ráda, že jsme si mohli nanečisto vyzkoušet vlastní psaní, které nás 
připravilo na psaní budoucí. 

S kurzem Akademického psaní jsem byla spokojená. Obsahově zahrnul všechno co pro psaní 
akademické práce je třeba vědět. Věřím, že tyto nově získané znalosti využiji v budoucnu. Líbila se mi 
forma bodovaných dotazníků po nastudování dané lekce. A nevadila mi v tomto kurzu ani forma 
distanční výuky, protože jsem měl čas si vše vklidu projít a popřípadě se vracet k věcem co jsem 
zapomněla. Ráda bych vám dala tip na zlepšení nedostatků, ale žádné jsem nenalezla :) 

S kurzem jsem byla velice spokojena, provedl nás vším důležitým, z čeho jsem měla strach. Celý kurz 
je postaven smysluplně, na všechny úkoly je dost času 

S kurzem jsem byla velmi spokojená, obzvlášť kladně hodnotím hlavní úkol , jeho hodnocení učiteli 
bylo pro mě velice přínosné. 

S kurzem jsem velmi spokojen. Věřím, že mi pomůže ve studiu a především vím kam se kdykoliv 
mohu obrátit, až budu psát svoje budoucí práce.. Chtěl bych tímto poděkovat za kurz a za jeho 
provedení, je dobře přehledné a nikdy nehrozí přehlcení informacemi. 

S kurzom AKAP som bola vcelku spokojná. Jediná vec, ktorú by som vytkla je, že pri bodovaných 
cvičeniach boli niektoré otázky trochu zavádzajúce a z textu niekedy nebola jasná odpoveď. Inak si 
myslím, že všetko čo sme sa naučili raz určite využijeme a do budúcna nám to pri našom štúdiu veľmi 
pomôže. Ďakujeme. 

S kurzom som spokojný, nemám čo vytknúť. 

S predmetom Akademické psaní som spokojná. Vyhovoval mi spôsob vedenia výuky, lekcie boli 
zaujímavé a užitočné. Informácie, ktoré sme sa naučili sú určite prínosom pre všetkých študentov. 

S predmetom som celkovo spokojný, naučil som sa dôležité informácie, ktoré sa mi hodia k 
vypracovaniu budúcich prác. Jediné čo mi chýbalo bola väčšia vzájomná interakcia medzi 
prednášajúcimi a študentami. Ďakujem. 

S předmětem Akademické psaná jsem spokojená a dostala jsem tak nutný přehled o tom, jak psát 
akademické práce. Kdyby však byla možnost mít alespoň jednou tento předmět prezenčně ve třídě, 
bylo by to mnohem lepší :) 
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S předmětem jsem byla spokojená, forma výuky mi vyhovovala. Obsah učiva byl pro mne přínosný a 
vaše trotlfesty mi ozvláštnily výuku. 

S předmětem jsem byla velice spokojená a rozhodně na něj budu vzpomínat při psaní bakalářské 
práce. 

S předmětem jsem spokojený, cením si snahy udělat lekce něčím zajímavé (trotlfesty). Předmět je dle 
mého názoru trošku znevýhodněn tím, že teď je online i všechno ostatní a nevynikne tak, jako jindy - 
kdyby to byl jediný online předmět, nejspíš bych si četl i zajímavosti a trotlfestů si prošel více. To ale 
vůbec o ničem nevypovídá, jestli mě předmět bavil nebo ne je můj problém, AKAP hodnotím 
rozhodně pozitivně a jsem názoru, že načerpané informace se mi určitě budou hodit. 

Samostudium mně osobně vyhovovalo, ale neměl jsem téměř žádnou motivaci číst si všechny texty. 
Jelikož byly texty přístupné online tak stačilo pouze využít funkci hledání v prohlížeči a všechny 
potřebné informace jsem byl schopen do chvilky dohledat. Mimo to se mi zdál předmět určitě 
přínosný, i když znalosti z něho využiji až za pár let při psaní bakalářské práce. 

Spôsob výuky akým sa vyučovalo bol veľmi dobrý. Kopec nových vecí som sa naučila, čo bude do 
budúcna prínosné. Na vypracovanie všetkých úloh a odpovedníkov bolo dostatok času a komunikácia 
je na vysokej úrovni. Jeden z najlepších predmetov v prvom semestri. 

Strašně se mi líbilo, že je v jednom předmětu, tolik užitečných informací, které mi navíc přišli velmi 
stručně a výstižně napsané, takže jsem vždy když jsem na úlohách pracoval, věděl, že získávám cenné 
informace. Několikrát jsem se i podíval do doporučených podkladů, ve kterých jsem našel například 
pro mě zajímavé demografické údaje z ČSÚ. Líbilo semi, že kurz nutil studenty pracovat každý týden. 
Jinak OK 

Styl výuky, jakým AKAP probíhal byl velmi pestrý a přínosný. Pro domácí úkoly bylo dost času a byly 
přehledně formulovány. Způsob vrdení výuky se mi líbil moc. Zejména trol-testy byly vtipný přínos do 
výuky. 

systém předmětu byl velmi zajímavý, myslím si, že tento způsob výuky vyhovoval převážné většině 
studentů 

Téměř vše OK, možná bych dal více prostoru prezentaci, za mě je to dost podstatná věc ale jinak 
dobrý. 

Tento kurz mi přišel zajímavý a přínosný. Určitě bych ho doporučila všem studentům MU, protože si 
myslím, že mi pomohl osvětlit problematiku odborných textů a dobře mi bylo vysvětleno jak na to a 
jsem si jistá, že se mi tyto znalosti budou hodit minimálně při psaní bakalářské práce. Oceňuji, že je 
tento kurz distanční formou i v normálním režimu, protože by podle mě byla prezenční výuka 
zbytečná a tímto způsobem je to naprosto v pořádku. 

Tento predmet bol veľmi prínosny pre mňa, kedže som bakalárske štúdium ukončila na inej 
univerzite. Mala som teda možnosť si preopakovať všetky dôležité povinnosti pre písanie mojej 
diplomovej práce. Tento predmet mi bol odporúčený a ja som veľmi rada, že som si ho zapísala. 

Tento predmet je super. Mne sa veľmi páčil. Kopu inšpirácie v každej kapitole. Určite to pomôže pri 
písaní každej práce. Takáto dištančná forma je skvelá, spravím si to kedy chcem, jednoducho paráda. 

Tento predmet sa mi páčil v jeho užitočnosti voči ostatným premetom . . . veľmi ma teší, že všetky 
podklady z neho budem môcť využiť a aj sa k nim vrátiť aj v priebehu rokov. Gracias 
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Tento předmět byl pro mě určitě přínosný, jen některé lekce byly na mě až příliš obsáhlé a složité. 
Informace získané z tohoto předmětu určitě využiji v dalších semestrech, například při psaní 
seminárních prací. Akademické psaní bych určitě doporučila studentům prvních ročníků. 

Tento předmět byl velmi přínosný. Líbí se mi, že již v prvním ročníku vím něco o tom jak psát 
bakalářskou práci. Způsob výuky se mi taky velmi líbil, protože nejpodstatnější informace jsme si 
zopakovali v odpovědnících. 

Tento předmět jsem shledal jako velice přínosný. Musím ocenit formu výuky, protože ta mi nesmírně 
vyhovovala a jednotlivé lekce byly velice čtivé. Bylo mi vždy příjemné si na chvíli odpočinout od on-
line výuky, lehnout si do postele a přečíst si podobně jako knihu další lekci AKAPu. Navíc jak se již 
zmiňuji dříve, předmět byl velice přínosný a naučil jsem se mnoho nových způsobů, jak psát různé 
práce, či jak vyhledávat různé zdroje informací. Závěrem bych proto chtěl poděkovat vyučujícím za 
skvělý přístup k tomuto předmětu a že byli po tuto složitou dobu k nám vstřícní a v čemkoliv 
nápomocní. 

Tento předmět mě absolutně nebavil. I když se jedná o poměrně lehký předmět za dva kredity, 
způsobil mi na čele více vrásek než předměty náročnější. Pokud to správně chápu, má být úlohou 
tohoto předmětu příprava na budoucí např. bakalářskou práci. V tomto směru bych asi nic moc 
nedokázal vytknout, protože chápu, že i samotné vypracování rozsáhlé práce není zrovna nic extra 
zábavného. V předmětu jsem se naučil, jak správě citovat (alespoň doufám) a to považuji za přínos, 
který mi může být v budoucnu užitečný. To je však to jediné, co si z tohoto kurzu odnáším a co jsem si 
(já osobně) zapamatoval. Za tento semestr jsem si však k tomuto předmětu vypěstoval spíše odpor a 
nechuť, a to z mnoha důvodů. Musím zdůraznit, že se jedná o můj subjektivní názor a zcela 
respektuji, že pocity jiných studentů se mohou diametrálně lišit od těch mých. Ale k věci. Texty, ze 
kterých jsme měli každý týden čerpat informace, mi přišly totálně nestravitelné. Dokážu pominout, že 
pokud čtu o tématu, které mě nezajímá, je pro mě text hůře stravitelný, ale poté, co se v textech jen 
opakovaly stále stejné věci, které ke všemu byly podány hrozně zdlouhavě, jsem ztratil jakoukoliv 
motivaci texty číst. Ocenil bych tedy stručnější a věcnější podání informací. Přijde mi, že vyučující 
nehledali nejjednodušší cestu, jak studentům předat cenné informace. Dněprostroj... Jak bylo v 
organizačních pokynech zmíněno, předmět je výhradně elektronický již jedenáctým rokem. Čekal 
bych po jedenácti letech nějakou změnu grafiky (k lepšímu). Rozhraní vypadá naprosto katastrofálně. 
Skoro, jako by ho někdo vytvořil v programu malování. Na závěr bych tedy zmínil, že mě předmět 
vůbec nebavil a způsob, kterým byl vyučován, mi nepředal skoro nic hodnotného, co bych si 
zapamatoval (kromě citování). Je také důležité zopakovat, že je to pouze můj osobní názor a naprosto 
chápu, že pohledy ostatních se mohou lišit. Chápu také, že jako vyučující se většinou nemůžete 
zavděčit každému, ale jsou i učitelé, kteří svůj předmět dokážou udělat zajímavý natolik, že vzbudí 
zájem i ve studentech, které téma zprvu nezajímá. Tato schopnost mi v tomto předmětu chyběla. 
Přeji Vám hezký zbytek dne a krásné Vánoce, Jiří Hořice 

Tento předmět mi pomohl vytvořit si vizi o tom, jak má být napsána bakalářská práce. V jednotlivých 
lekcích jsem se naučil, jak se vyvarovat chybám, kterých bych se bezpochyby dopustil. Jediné, co 
můžu vytknout, je to, že v posledním "slajdu" v interaktivní osnově je napsáno "Vyplňte, prosíme, 
následující dotazník", protože se ve větě nachází slovo "prosíme", tato věta nepůsobí jako rozkaz, a 
daný otazník pak působí jako nepovinný úkol, proto na něj jde lehce zapomenout, hlavně když v době 
vyplňování tohoto otazníku se semestr chýlí ke konci a my tak máme plnou hlavu financí, 
mikroekonomie apod. 

Tento semestr jsem zrovna sepisoval svoji bakalářku, takže se krásně moje psaní prolínalo s AKAPem - 
něco jsem se dozvěděl, něco jsem věděl už z dřívějška. Nejvíc času mně zabralo hodnocení cizích 
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textů, u posledních už jsem byl trochu nepozorný. Mně by se tedy hodilo jejich zredukování např. na 
6, ale chápu, že pro někoho to může být málo. 

Texty ke studiu mi přišly zbytečně dlouhé, jinak jsem spokojená, je dobré vědět jak správně napsat 
text. 

Texty se skvěle četly, ale některé kapitoly byly opravdu dlouhé - zmiňuji např. nepovinně-povinnou 
část lekce Metodologie, která byla tak dlouhá, že jsem se ji dokonce rozhodla jenom proletět očima 
(a to jsem do té doby přečetla opravdu vše!). Myslím, že kdyby se Vám tato část povedla nějak zkrátit 
a kdybyste případné informace navíc schovali pro zvídavé, pomohlo by to studentům se více 
pověnovat daným metodám a část jejich akademického textu, kde popisují výzkum, by měla lepší 
úroveň. Předmět byl super a získané dovednosti využiji hned při psaní nejbližší seminární práce. 
Děkuji. 

Uvitala bych nebodovana cviceni k procvicovani Harvardskeho stylu. Obsah by mohl byt podobny 
jako u tech bodovanych uloh (napr. seradit jednotlive elementy zdoje po sobe), ale vice uloh + 
absence stresu. Ac se veskery material dal najit v interaktivni osnove, mela jsem presto stres, ze neco 
vynecham. Osobne bych uvitala jeste vice "linearni" usporadani materialu. 

U způsobu výuky se mi nelíbilo, že se i od kombinovaných studentů vyžaduje pravidelné plnění úkolů 
každý týden. Doporučuji zpřístupnit kombinovaným studentům alespoň 4 lekce současně, klidně s 
tím, že se budou uzavírat každý týden. Dalo by nám to možnost vyplnit testy alespoň měsíc předem. 
Věřím, že tento předmět je velmi přínosný, zejména pro akademické psaní v jiných předmětech a pro 
psaní závěrečné práce. Celkově předmět hodnotím kladně. 

úlohy boli zaujímavé, mali sme na ne dostatku času na vypracovanie, jediné s čim som mal problém 
bola hlavná práca ktorú som mal problém spraviť 

Určitě bych změnila formu závěrečné práce, přišlo mi, že pro někoho mohlo být hodně těžké psát 
"bakalářku". 

V první řadě bych chtěla moc poděkovat. Celý tento kurz byl velmi přínosný a obohatil mě o mnoho 
poznatků, na které je potřeba při psaní akademického textu dávat pozor. Celý koncept mi vyhovoval. 
Lekci jsem mohla vypracovat, "kdy jsem chtěla", od pondělí do dalšího pondělí. Lekce byly 
pochopitelné, dávaly smysl a skoro všemu jsem rozumněla. Místy bych jen doplnila nějaký příklad, 
který by blíže čtenáři nastínil situaci, kterou popisujete a na kterou si máme (my, studenti) dávat při 
psaní pozor. Omlouvám se, nemůžu si nic momentálně vybavit. Velmi oceňuji, že jste každý týden 
připomínali, že je nová lekce otevřená. Nemám nic, co bych vytkla. :)) Ještě jednou díky moc za Vaši 
práci. Barbora Ognarová 

V prvom rade oceňujem, že takýto predmet existuje. Myslím si, že veľmi prínosný pre každého 
študenta, pretože nás pripravuje na písanie bakalárskej práce prípadne iných odborných prác. 
Vyhovovalo mi, že je online, nie je časovo náročný a lekcie sú písané zrozumiteľne a logicky na seba 
naväzujú. Mali sme aj možnosť vyskúšať si písanie odborného textu v praxi, čo je tiež veľké plus. 
Niektorým testovým otázkam som nerozmela, boli zvláštne položené, ale to je len detail. 

Váš předmět nepatří mezi ty nejdůležitější oborové předměty, ale i přesto se hodí jej absolvovat. 
Právě proto je forma, kterou jste zvolili velmi dobrá. Cením především Trotltest, všemožné vtípky a 
narážky na nejlepšího pedagoga J.C. 

Vážení, jednoduché OK si prostě nezasloužíte. Zasloužíte si totiž mnohem více! Po absolvování 
předmětu je vidět, že jste jako lektoři povýšili povinný předmět "jak něco napsat do školy" na něco 
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opravdu užitečného, co jste nacpali do zábavné formy a povinné úkoly rozporcovali v přiměřených 
dávkách, že i když mám pocit, že jsem musel něco do předmětu dělat, vlastně to uteklo ani nevím jak 
a mám splněno (snad :)). Je vidět, že Vás předmět baví a pipláte ho jako své dítě. Také si velice cením 
humoru, který prolíná celý předmět, jen tak dále prosím. I když jsem sám nevyužil, zaregistroval jsem 
dobrou komunikaci (mě stačily dobře psané emaily a texty v ISu), takže palec nahoru! Po chvále by 
měly přijít negativa. Neberte to prosím jako vlezdozadelství, ale nic negativního jsem nepotkal. Takže 
doporučuji držet stejný směr i styl a díky za pozitivní zkušenost. Pěkné svátky a pevné zdraví! Mirek :) 

Velice jsem ocenil pravidelné odpovědníky, protože mě donutili, abych se na kurz pravidelně 
připravoval, ale zároveň nebyly přehnaně těžké. 

Velmi oceňuji, když je předmět podán s humorem, a zajímavě. Vždy mě pobavila vtipná videa a tvz. 
Trotlfest. Pomohlo mi to lépe si zapamatovat některé důležité informace. Závěrečný úkol a systém 
jeho hodnocení je podle mého názoru velmi dobře propracovaný. Nemám co vytknout, skvělá 
organizace. 

Velmi přínosný do dalšího fungování na škole i v běžném životě. Vše potřebné k napsání jakékoliv 
práce bylo zde uvedeno (rady, obsah, napsání vlastního textu, jak správně psát, citovat atd.). Vše OK. 
Možná některé lekce byly zbytečně až moc dlouhé. Jinak děkuji. Bylo to zajímavé a přínosné. 

Velmi se mi líbil způsob výuky online. Předmět se liší od ostatních co jsem zatím měl, ať už odkazy na 
Cimrmana nebo Trotlfest testy. Ty hodně cením, pobavili mě. Osobně jsem se vyučujících na nic 
neptal, ale když se ptali ostatní tak vždy srozumitelně odpověděli (forum). Hodně jsem se bál 
závěrečné práce, ale nakonec nebyla těžká a jsem spokojen i když jsem skončil cca v polovině. Asi 
bych nic neměnil, nic mě nenapadá, styl výuky mi vyhovoval. 

Vše bylo skvělé, vtipy, legrácky, a případně odkazy pro zajímavost mi přišli velmi zajímavé a pomohli 
mi si dané informace lépe zapamatovat. Líbílo se mi také možnost si vše prakticky vyzkoušet. 

Vše bylo v pořádku. Nejlepší součástí je Trotlfest. 

Vše kvalitně popsané, bude se hodit k bakalářské práci. Vadí mi jedna věc - dotazník o kvalitě 
předmětu přeci nemůže být povinný úkol. Stejně jako při nákupu v obchodě Vás nenutí vyplnit 
dotazník, jak jste se cítil během nákupu. Je to vždy dobrovolné. Určitě ne stylem "nevyplníš dotazník, 
nedostaneš nákup". A my si přeci jako studenti zápočet taky "kupujeme" splněním dílčích úkolů. 

Všechno bylo hned od začátku naprosto jasné a dané. Většina lekcí byla místi i celkem úsměvná. 
Jediná věc která byla podle mě trochu "zvláštní" je zadání hlavního úkolu. Chvíli mi trvalo než jsem 
vlastně plně pochopil, co se ode mě očekává (a vzhledem k tomu že jsem ještě neviděl výsledek 
možná jsem to ani nepochopil). Samozřejmě chápu, že by byl nesmysl chtít po studentech 30 stran 
čistého akademického textu a ani netvrdím že bych věděl jak to udělat lépe, jen poukazuji, že toto 
byla jediná část AKAP kde jsem si byl tak trochu nejistý. 

Všechno bylo v pohodě. Způsob výuky mi vyhovoval. Jsem ráda, že jsem si mohla vyzkoušet napsat 
odborný text a ponaučit se z chyb. 

Všechno super, osobně bych uvítal klidně více Trotlfest testů. 

Všetko bolo v poriadku a nemám žiadne výhrady. 

Výuka sa mi páčila - aj spôsob akým prebiehala. Páčilo sa mi, že si sama môžem určiť, kedy si lekciu 
splním a nebola som ohraničená ničím iným, ako pochopiteľným týždňovým rozmedzím. Trollfest 
testy bolo príjemným odľahčením :). Čiže za mňa všetko OK. 
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Výukové texty jsou napsány velmi poutavě. Ačkoliv jsem si na startu myslel, že to bude "nuda", 
pokaždé jsem v průběhu čtení otočil. Přínos předmětu je obrovský. Ocenil bych možná ještě o trochu 
lepší orientaci v osnově. Zejména při hledání užitečných odkazů apod. Líbí se mi komunikace 
vyučujících s námi, která probíhala pravidelně každý týden. To není vůbec samozřejmost a mnozí 
vyučující by se od vás měli učit. Odpovědníky byly vytvořeny kvalitně, odlišná formulace možných 
odpovědí mě donutila o věci více přemýšlet. Bylo taky vidět, že máte priority v tom, co si máme z 
předmětu odnést a v odpovědnících se to projevilo. Na závěr velká pochvala za vtípky v textech i 
odpovědnících. Byly povedené a zlepšily náladu. 

Vzhledem k tomu, že na druhém oboru se již připravuji k psaní bakalářky, byl mi tento předmět velmi 
užitečný především z hlediska plánování výzkumu a samotného psaní. I na druhém studiu jsem 
absolvovala podobný předmět, ale koncepce AKAP se mi zdá lepší, odnesla jsem si víc. 

Za mě jsou obrovské plus vtipy a jak píšete "legrácky" Jako největší mínus bych uvedl průběh jakéhosi 
"vebináře," kde je minimální kontakt studentů s vyučujícími. Za mě nicméně skvělý předmět, s 
opravdovým využitím :D <3 

Za mě není co vylepšit. 

Za mě OK. Jen to pro mě nebylo úplně zajímavé, že bych se na to každý týden těšil, ale s tím kvalita 
předmětu nemá nic společného. 

Za tento předmět jsem opravdu ráda. Člověk tak aspoň získá představu co obnáší psaní závěrečných 
prací, co mě čeká. A jsem díky tomuto předmětu klidnější, že už vím, jak na to, na co si dát pozor. Je 
příjemné, že člověk nemusí nikam docházet (i když letos by to ani jinak nešlo) a může vše dělat z 
pohodlí domova. Na druhou stranu některé lekce obsahovaly delší texty a pak není lehké se 
soustředit a všechny ty věci vstřebat. Nenapadá mě nic, čím by se dalo kurz zlepšit. 

Zatiaľ úplne neviem zhodnotiť asi to zistím až keď sám budem písať nejakú skutočnú prácu ako mi 
toto pomôže. 

Ze začátku jsem měl pocit, že předmět pro mě bude velmi nezajímavý a nepřínosný. Časem se ale 
ukázalo, že vyzkoušet si psaní (hlavně hlavního úkolu) prací, podobajícím se bakalářské práci je dobré 
nastínění toho, co nás čeká v budoucnosti. Jsem rád, že lekce zahrnovali to důležité a dali možnost 
pro zájemce (pro zvídavé) zabrousit hlouběji do problematiky. Způsob hodnocení ostatních prací se 
mi také líbí, protože jsem si po 8 ohodnocených prací uvědomil spoustu chyb a získal mnoho 
inspirace pro zlepšení. 

Ze začátku jsem měla z tohoto předmětu obavy - nevěděla jsem, co od něj mám čekat. Když jsem se 
navíc dozvěděla, že budeme muset psát nějakou vlastní práci, mé obavy se ještě zvětšily. Avšak AKAP 
mě velmi mile překvapil. Nebyla to vůbec žádná hrůza, spíš je to předmět, který může být přínosný 
úplně pro každého. Líbilo se mi opakování ve formě mini testů na konci každé lekce, ale nejraději 
jsem měla trotlfest testy :-) Samotný hlavní úkol nakonec nebylo až tak těžké zpracovat, jako nejtěžší 
část považuji se k tomu prostě "dokopat". Jakmile má ale člověk vybrané téma, tak už to jde poměrně 
snadno. Když to shrnu, byl to pro mě odpočinkový předmět, ale znalosti, které jsem si z něj odnesla, v 
budoucnu určitě zužitkuji. 

Ze začátku jsem měla z tohoto předmětu strach, když jsem viděla jeho celkový obsah, ale nyní musím 
říct, že se mi tento předmět velice líbil. Zejména bych vyzdvihla jeho celkovou organizaci, která 
spočívala v každotýdenní průběžné práci a dále také obsah jednotlivých kapitol, který bude užitečný 
hlavně při psaní (nejen) závěrečných prací. Žádnou výhradu tedy nemám a děkuji vyučujícím za jejich 
práci s tímto předmětem :) 
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Způsob vedení výuky mi vyhovoval. Citátů, zajímavostí a jiného odlehčení v průběhu učení si velice 
cením. Akorát ve cvičeních byly někdy otázky ze starších lekcí, což jsem nečekal, ale naštěstí jsem si 
většinou vzpomněl na správnou odpověď. Jinak ještě jednou oceňuji humor a to především v 
odpovědnících. 

Způsob výuky byl ideální. Občasné vtípky a legrácky předmět určitě zpříjemnily. 

Žádné výhrady ke kurzu nemám, byl jsem naprosto spokojen, je jen škoda že kvůli pandemii předmět 
nebyl vyučován osobně, pouze distančně, i přesto nemám co vytknout. 

Žiaľ, nič negatívne o AKAP-e neviem povedať. Tento kurz bol o dosť odbornejší a na vyššej úrovni ako 
obdobný predmet na inej kvalitnej vysokej škole, ktorý som absolvoval. Rád by som pochválil 
spracovanie tém aj testov. Predmet nebolo ťažké splniť, no zároveň poskytol dostatok informácií pre 
tých, ktorí mali záujem sa niečo nové naučiť. Je pochopiteľné, že tento kurz nemá byť sito, avšak pri 
hodnotení záverečných prác som mal neraz pocit, že istí študenti si z neho veľa neodniesli. Nezávidím 
preto pozíciu profesorov a o to viac ma núti poďakovať a najmä povzbudiť každého, kto sa na tomto 
kurze podieľal. Dobrá práca! 

 


