
Kvalitatívne vyhodnotenie študentských dotazníkov za rok 2018 

Prieskum bol realizovaný formou tlačeného dotazníka v rámci pracoviska 
RKCMBF UK v Bratislave, ktorý sa zameriava na hodnotenie predmetu, 
hodnotenie vzdelávania a sebahodnotenie študenta. Vyhodnocujeme tri 
základné oblasti vychádzajúc z  55 anonymných dotazníkov jednotlivých 
študentov, ktorí hodnotili jeden a viac predmetov. Prieskum nie je 
koncipovaný ako celoplošné hodnotenie všetkých predmetov; študentom bol 
ponechaný voľný výber, t.j. jeden študent hodnotil podľa svojho uváženia 
jeden, prípadne viac predmetov. Vychádzame teda z predpokladu, ktorý sa 
skúmaním a vyhodnocovaním jednotlivých dotazníkov potvrdil, že prieskum 
je v nezanedbateľnej miere poznačený subjektívnymi preferenciami 
jednotlivých študentov. 

Hodnotenie predmetu:  

- Môžeme konštatovať, že ciele jednotlivých predmetov sú v podstate 
zrozumiteľne stanovené a uspokojivo dosiahnuté. Študenti značnú 
prevahu vyučovacích predmetov považujú za užitočnú a účasť na 
vyučovaní obohacujúcu v porovnaní so samoštúdiom.  

- Študenti sa vyjadrili, že mali k dispozícii dostatok potrebnej študijnej 
literatúry. 

- Podľa prieskumu bola subjektívna príprava a organizácia predmetov 
vyučujúcimi uspokojivá.  

- Za jedno z najviac vystupujúcich negatív považujú študenti nedostatočné 
využívanie prezentačných materiálov a multimédií.  

- Menej častým negatívom, ktoré sa vyskytlo v dotazníkoch, je vnímanie 
užitočnosti zadávania semestrálnych prác. 

Hodnotenie vzdelávania: 

Skúmaním dotazníkov sme dospeli k nasledovným záverom: 

- Vo všeobecnosti pedagógovia dodržiavali časový rozvrh predmetov, pri 
absencii vyučujúceho boli vyučovacie hodiny takmer vždy relevantne 
nahradené. Pedagógovia pristupujú k príprave zodpovedne. 

- Pomerne často sa opakovalo konštatovanie, že študenti nerozumeli 
výkladu pedagóga. 

- Ojedinele sa študenti vyjadrili, že im neboli poskytnuté doplňujúce 
informácie k štúdiu. 



Sebahodnotenie študenta: 

- V rámci sebahodnotenia konštatujeme značnú mieru sebakritiky 
študentov. 

- Študenti priznávajú, že napriek tomu, že občas nerozumeli výkladu 
pedagóga, sa nezapájali do diskusie na vyučovaní a neštudovali ďalšie 
zdroje informácií.  

- Sebahodnotenie študentov preukazuje podľa dostupných dotazníkov, že 
nepochopenie učiva niektorých predmetov nie je zapríčinené výlučne 
nezrozumiteľným výkladom vyučujúceho, ale do značnej miery 
i nedostatočnou snahou a prípravou, osobnou motiváciou 
a individuálnymi preferenciami študentov. 

- Jednotlivé dotazníky dovoľujú vyvodiť konkrétne závery. Neporozumenie 
výkladu (napr. pri filozofických predmetoch) sa vyskytovalo u tých 
respondentov, ktorí priznávajú nedostatočný záujem o predmet. 

Záver 

Súčasný stav nás vyzýva k permanentnej implementácii najnovších vedeckých 
poznatkov a výstupov vedecko-výskumných projektov do pedagogického 
procesu, ktoré majú viesť k skvalitneniu vzdelávacieho procesu na RKCMBF UK 
pomocou využitia IKT so zámerom zvýšiť príťažlivosť štúdia katolíckej teológie 
a prípadne pripraviť návrh nového študijného bakalárskeho programu, ktorý by 
svojím obsahom, cieľmi a uplatnením motivoval špecifickým spôsobom ľudí 
uchádzať sa o štúdium na našej fakulte a zároveň by sa dokázal pevne 
presadiť/etablovať v oblasti teologického vzdelávania na Slovensku. 

 


