
 
Kvalitatívne vyhodnotenie študentských dotazníkov 

v akademickom roku 2018/2019 
 

Prieskum bol realizovaný formou tlačeného dotazníka v rámci pracovísk 
RKCMBF UK v Bratislave a v Nitre. V akademickom roku 2018/2019 bolo v rámci 
dvoch pracovísk RKCMBF UK odovzdaných spolu 99 dotazníkov hodnotenia 
predmetov študentmi, z toho 24 dotazníkov za Bratislavu a 75 dotazníkov za 
Nitru. Študenti hodnotili jeden alebo viac predmetov podľa vlastného výberu, 
jeden študent mal možnosť hodnotiť jeden, viac alebo všetky predmety. Jeden 
dotazníkový hárok je zameraný na hodnotenie jedného predmetu v troch 
základných oblastiach: hodnotenie predmetu, hodnotenie vzdelávania 
a sebahodnotenie študenta. Na základe týchto predpokladov môžeme 
konštatovať, že študentské hodnotenie je v značnej miere determinované 
osobnými preferenciami študentov. Zreteľne to vyplýva z významnej polarizácie 
v hodnoteniach, kde sa v dotazníkoch vyskytovali buď veľmi dobré, alebo 
výrazne horšie hodnotenia. 
 
Bratislava: 
 
Počet odovzdaných dotazníkov: 24 kusov 
 
Hodnotenie predmetu: 
 

- 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. 

- Najlepšie hodnoteným predmetom je špeciálna morálna teológia. 
- Podľa prieskumu bola subjektívna príprava a organizácia predmetov 

vyučujúcimi uspokojivá, avšak istá kritika vyvstáva ohľadom pedagogicko-
didaktických                 a  pastoračných praktických predmetov, čo sa týka 
kvality prípravy vyučujúcich, praktického využitia poznatkov, užitočnosti.  

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

 
Hodnotenie vzdelávania: 
 



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

- Vyskytujú sa výhrady voči časovému rozvrhnutiu obsahu predmetov, keď 
sa niektorým témam venuje priveľa pozornosti na úkor ďalších, ktoré 
neskôr nie sú dostatočne prebraté vzhľadom na časový harmonogram 
a rozvrh. 

- V rámci hodnotenia didaktických teoretických predmetov študenti 
vyjadrili obavy ohľadom nízkej úrovne vzdelávania a nízkych nárokov na 
vedomosti. 

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

- Ojedinele sa študenti vyjadrili, že im neboli poskytnuté doplňujúce 
informácie k štúdiu, deklarujú nezáujem pedagógov o ďalšie 
vysvetľovanie, prípadne chýba konštruktívna diskusia v rámci predmetu. 

-  
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, priznávajú tiež, že nesplnili všetky požiadavky v rámci 
predmetu. 

- V prípade pastorálnych predmetov študenti deklarujú laxný až negatívny 
prístup voči obsahu a spôsobu vedenia vyučovacieho procesu. 

- 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. 

-  
Odporúčanie na záver: 
 

- pre komplexnejšie, relevantnejšie a signifikantné hodnotenie 
odporúčame zvýšiť podporu a motiváciu študentov vyplniť dotazníky, 

- návrh študentov prehodnotiť časové dotácie praktických 
a pedagogických predmetov, 

- posilniť výučbu nosných štátnicových predmetov. 
 



Nitra: 
 
Počet odovzdaných dotazníkov: 75 kusov 
 
Hodnotenie predmetu: 
 

- Ciele jednotlivých predmetov sú zrozumiteľne stanovené a uspokojivo 
dosiahnuté. Študenti značnú prevahu vyučovacích predmetov považujú 
za užitočnú a účasť na vyučovaní obohacujúcu, vyjadrili sa tiež, že mali 
k dispozícii dostatok potrebnej študijnej literatúry. 

- Medzi najlepšie hodnotené predmety patria jednoznačne latinský jazyk 
a cirkevné dejiny. 

- V prípade niektorých predmetov sa vyskytli pochybnosti o užitočnosti a 
nevyužitom potenciáli predmetu (biblická archeológia, patrológia). 

- Za jedno z najviac vystupujúcich negatív považujú študenti nedostatočné 
využívanie prezentačných materiálov a multimédií, obzvlášť pri 
predmetoch, kde sa to priam žiada (biblická archeológia, sakrálne 
umenie). 

 
Hodnotenie vzdelávania: 
 

- Všeobecne pedagógovia dodržiavali časový rozvrh predmetov, pri 
absencii vyučujúceho boli vyučovacie hodiny takmer vždy relevantne 
nahradené. Pedagógovia pristupujú k príprave zodpovedne. Výnimku 
v hodnotení tvorí predmet liturgický spev, kde zhodne študenti 
konštatujú nedostatočnú prípravu pedagóga a nenahradenie 
vynechaných vyučovacích hodín. 

- Občas sa vyskytuje názor, že študenti nerozumeli výkladu pedagóga. 
- Ojedinele sa študenti vyjadrili, že im neboli poskytnuté doplňujúce 

informácie k štúdiu, deklarujú nezáujem pedagógov o ďalšie 
vysvetľovanie, prípadne chýba konštruktívna diskusia v rámci predmetu. 

-  
Sebahodnotenie študenta: 
 

- Študenti prejavili značnú mieru sebakritiky. 
- Študenti priznávajú, že napriek tomu, že občas nerozumeli výkladu 

pedagóga, sa nezapájali do diskusie na vyučovaní a neštudovali ďalšie 
zdroje informácií, priznávajú tiež, že nesplnili všetky požiadavky v rámci 
predmetu (filozofické predmety, biblická archeológia). 



- Zo sebahodnotenia študentov vyplýva, 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. 

-  
Odporúčanie na záver: 
 

- zvýšiť schopnosti pedagógov využívať v rámci vyučovania multimédiá 
a naplno tak využiť potenciál jednotlivých predmetov a motiváciu 
študentov.  

 
Hodnotenie štúdia absolventom (Bratislava + Nitra) 
 
Počet odovzdaných dotazníkov: 10 ks 
 
Dotazník je formálne rozdelený na štyri základné časti: údaje o absolventovi, 
hodnotenie štúdia na UK, hodnotenie stránok absolvovaného študijného 
programu, hodnotenie kvality poskytovaných služieb. Po obsahovej stránke 
konštatujeme, že dotazníky nie sú efektívne hodnotiteľné, pretože 
respondenti nevyplnili všetky potrebné kategórie.  
 
Údaje o absolventovi: 
 

- Pri väčšine dotazníkov chýba uvedený názor profesie/zamestnanie. Tento 
údaj je dôležitý pre ďalšie zhodnotenie uplatniteľnosti absolventa v rámci 
študovaného odboru. Respondenti, ktorí uviedli svoje súčasné profesie, 
nepracujú vo vyštudovanom odbore. 

- Respondenti sa vyjadrili, že neplánujú ďalšie vzdelávanie. 
 

Hodnotenia štúdia na UK: 
 

- Čo sa týka hodnotenia celkovej úrovne vzdelávania na UK, priemer 
vyjadrení respondentov hovorí o dobrej úrovni vzdelávania. 

- Rovnako dobrú úroveň vzdelávania konštatujú i v absolvovanom 
študijnom programe, úroveň prípravy na prípadné pokračovanie v štúdiu 
a pre prax v odbore je dostatočná. 

 
Hodnotenie stránok absolvovaného študijného programu: 
 



- Podľa odpovedí v dotazníkoch konštatujeme, že kvalita a obsah 
vzdelávania sú na dobrej úrovni. 

 
Hodnotenie kvality poskytovaných služieb: 

- Respondenti hodnotia administratívne služby, prístupnosť knižničných 
a konzultačných služieb ako dobré až výborné. 


