„Porovnání“ denního a externího studia psychologie
v obecné rovině-státní školy, v realitě se často liší…
Ukazatel

Denní studium, studenti

Externí studium, studenti

1.

Průběžnost studia

2.

Kontakt s vyučujícími
osobní

Ano, je dána pernamentní účastí
studenta ve škole
Pernamentní, dosažitelnost je
snadná

3.

Kontakt s vyučujícími
přes internet
Vzájemný kontakt
studentů stejného ročníku
Znalost vyučujících
(tedy co požadují, na čem
velmi lpí, klíčová slova,
základní kniha ke studiu)
Znalosti kolem požadavků
zkoušení
Získávání dalších
informací kolem studia aj.
Možnost kooperace,
spolupráce studentů
Podpora od kolegů
z vyšších ročníků
Možnost získání,
zapůjčení přednášek ,
seminárek aj. materiálů
Využití dalších
informačních databází,
univerzitních knihoven,
kateder aj.
Znalost osnov předmětů
Možnost odhadnout
výsledek zkoušky předem
Celková „relativní“
snadnost studia

Ne, studium probíhá spíše
nárazově metodou šoku, skoku…
Kontakt není, je omezen jen na
velmi málo konzultací1, nebo jen
na okamžik přezkušování
Někdy vůbec nefunguje

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16. Ekonomická náročnost
studia
17. Časová náročnost studia
18. Doba za jakou se
vyrovnáte se studiem
19. Hodnocení náročnosti
studia celkově

AK

1

Není vůbec nutný
Pernamentní
Ano, ví všechno, navíc 50 studentů
v ročníku sleduje vyučujícího a
dají dohromady mozaiku

Minimální, spíše žádný, často
nekomunikují ani mejly…
Ne, víme velmi málo

Ano, ví všechno

Ne, víme jen velmi málo, nebo nic

Ano, průběžně

Ne

Ano

Málo, jsme časoprostorově
oddělení
Není, nevidíme se a neznáme se

Ano, je dáno častým fyzickým
kontaktem
Ano

Ano

Je silně omezena2, navíc mnohde
chybí skripta, nebo podrobnější
sylaby!!
Je silně omezeno
z časoprostorových důvodů aj.

Ano
větší pravděpodobnost dobrého
odhadu
Ano, je dáno věkem studentů,
jejich dobrou mechanickou pamětí
a spolupůsobícími informacemi
Relativně nižší

Většinou ne
malá pravděpodobnost přesného
odhadu
Velmi obtížné, někdy až na hranici
nemožnosti u starších studentů

Relativně nižší
cca 2 semestry

Relativně vyšší 4
cca 4-6 semestrů, tedy až celé
bakalářské studium
Je velmi náročné, kdo nevěří ať to
zkusí, chybí relevantní informace

Studenti si „myslí“, že externí
studium je málo náročné5

Relativně vyšší 3

alois.konecny@volny.cz

někdy ani nevíme jak někteří učitelé vypadají, někdy bývá i problém s přesným názvem předmětu
navíc přednášky jsou pouze jakýmsi doplňkem, každý zapisuje jinak, kdy je potřeba slyšet celou přednášku a mít základní literaturu, dalším
problémem je vůbec přečíst (dešifrovat) některé rukopisy, jinak je rukopis přednášky téměř bezcenný
3
náklady na cestovné, stravné, ubytování, telefony, internet,poštovné, kopírky, knihy, kdy mnohdy není jasné co koupit a co nekoupit, takže
se utratí zbytečně více,zdaleka nelze vše vypůjčit v knihovnách, denní studenti mohou využít výpočetní techniku Univerzity zdarma a každý
den
4
je dáno také velkým časovým úsilím pro získání relevantních informací, literatury aj.
5
těžko ovšem hodnotit něco co jsem sám nezkusil, domnívám se že celkové nároky jsou stejné, někdy je zde odlišný (kolegiálnější) přístup
některých učitelů k externím studentům, denní studenti tak mohou mít až pocit „křivdy“, měli by mít tyto problémy řádně vysvětleny
2

