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Vyhodnotenie študentskej ankety v akademickom roku 2021/2022 

 

Na konci semestra akademického roka 2021/2022 sa v gescii prodekana pre 

vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS uskutočnila študentská anketa. Forma ankety bola 

elektronická – online, prostredníctvom platformy MS Teams. Každý ročník, tak na pracovisku 

v Bratislave, ako aj na pracovisku v Nitre, mal svoj vlastný tím v MS Teams (tímy – BA1 až BA6 

a NR1 až NR6). Samotný formulár ankety bol zasielaný automaticky na mailové adresy 

všetkých študentov. Členmi jednotlivých tímov boli všetci študenti príslušného ročníka. 

Anketové otázky vytvoril bývalý prodekan pre vzdelávanie a t.č. predseda fakultnej rady pre 

kvalitu, doc. Michal Vivoda. 

Každý formulár mal nasledovnú formu a otázky: 

 

(Názov predmetu:) – iba v prípade neprofilových predmetov 

Meno vyučujúceho: 

1. Mali ste počas semestra dostatok študijnej literatúry, učebnicu, skriptá alebo iné 

materiály? 

2. Boli dostatočne zrozumiteľne stanovené a dosiahnuté ciele predmetu, obsah predmetu 

bol kvalitne pripravený a výklad zrozumiteľný? 

3. Boli počas vyučovania použité prezenčné materiály, multimédiá a podobne? 

4. Bolo vyučovanie dobre zorganizované? 

5. Bol pre Vás predmet užitočný? 

6. V prípade, že sa vyžadovala semestrálna práca alebo priebežná kontrola vedomostí 

formou testu, bolo Vám to včas oznámené?  

7. Pomáhal Vám pedagóg ochotne radami a konzultáciami v prípade potreby? 

8. Bolo hodnotenie ústnej skúšky, písomnej práce či testov dostatočne odôvodnené, 

prípadne boli Vám vysvetlené nedostatky? 

9. Dodržiaval pedagóg časový rozvrh predmetu, resp. nahradil prípadné absencie? 

10. Bol pedagóg na vyučovanie vždy dostatočne pripravený a prednášal zrozumiteľne? 

11. Mali ste problémy s pochopením obsahu predmetu alebo výkladu pedagóga? 

12. Zúčastňovali ste sa aktívne na vyučovaní, zapájali ste sa do diskusie? 

13. Študovali ste si aj ďalšie zdroje informácií k predmetu? 

14. Je ešte niečo, čo by ste chceli doplniť? 
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Otázky č. 1.-13. ponúkali odpovede na zaškrtnutie v stupnici: áno, skôr áno, neviem, skôr nie, 

nie. 

Otázka č. 14 poskytovala priestor na vlastný komentár k predmetu. 

Každému ročníku boli zaslané dotazníky k profilovým predmetom. Na základe požiadavky od 

študentov z Nitry, im bolo zaslaných niekoľko „čistých“ dotazníkov s tými istými otázkami, aby 

sa mohli vyjadriť aj k neprofilovým predmetom. 

Anketa bola striktne anonymná. Nikto, okrem samotného respondenta, nepoznal jeho 

identitu. Vo vyplnenom dotazníku bol každý respondent zapísaný s tým istým identifikátorom 

„Anonymous“. Na vyhodnotenie, ktoré prebehlo v maximálnej možnej miere automaticky, 

boli použité exporty výsledkov z MS Teams do Excelu. 

 

Účasť na študentskej ankete 

V Bratislave: 

1. ročník – 60-80%  

2. ročník – 67% 

3. ročník – 67% 

4. ročník – 50-60%,  

5. ročník – 60-70 % 

6. ročník – 75% 

 

V Nitre: 

1. ročník – 60%  

2. ročník – 44-67% 

3. ročník – 67-89% 

4. ročník – 67-100% 

5. ročník – 57-72 % 

6. ročník – nezúčastnili sa 

Kompletné vyhodnotenie výsledkov bolo v elektronickej odovzdané vedeniu fakulty.  

Prekvapením bola odozva v „čistých“ anketových formulároch, kde sa respondenti 

z pracoviska v Nitre vyjadrovali, na vlastnú žiadosť, k neprofilovým predmetom. Viacero 

študentov sa vyjadrilo veľmi úprimne a neraz aj kriticky k niektorým vyučujúcim a spôsobu ich 

vyučovania. Vzhľadom k tomu, že viacero respondentov sa vyjadrilo k tomu istému predmetu 

a veľmi podobným spôsobom, považuje vedenie fakulty tieto vyjadrenia za objektívne 

a zodpovedajúce skutočnosti. 

Vedenie fakulty sa opakovane na svojich zasadnutiach zaoberalo výsledkami ankety, zobralo 

ich na vedomie s veľkou vážnosťou a ich výsledky už zohľadňuje pri riešení personálnych 

otázok. Vedenie fakulty sa zhodlo, že anketa priniesla dôležité ovocie a jej výsledky budú veľmi 

nápomocné pri rozhodovaniach, ktoré bude potrebné vykonávať v najbližších mesiacoch. 

Dekan fakulty, s cieľom zlepšenia pedagogického procesu, bude o výsledkoch ankety 

informovať kompetentných, tak vedúcich katedry, rektora kňazského seminára v Nitre, ako aj 

samotných dotknutých pedagógov. 
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Všetky detailné výsledky študentskej ankety má k dispozícii dekan fakulty a prodekan pre 

vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS, ktorý anketové formuláre vyhodnotil. 

 

V Bratislave 14.7.2022      

Vladimír Thurzo 

prodekan pre vzdelávaciu činnosť, 

kreditový systém a IIKS 

 

  

 

 


