
Správa z hodnotenia kvality vzdelávania a pedagógov študentmi na Filozofickej fakulte  
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

v akademickom roku 2016/2017 
 
 

Teoretické východiská hodnotenia 
 
Hodnotenie kvality vzdelávania a pedagógov študentmi na Filozofickej fakulte Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre v akademickom roku 2016/2017 bolo vykonané v súlade s §87 a 
zákonom c. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj 
Smernicou c. 11/2012 Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Každý študent Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má právo aspoň raz ročne vyjadriť svoj názor na 
kvalitu výučby a pedagógov.     

V akademickom roku 2016/2017 bola opäť použitá elektronická forma hodnotenia 
prostredníctvom Akademického informačného systému, ktoré zabezpečuje maximálnu anonymitu 
a umožňuje študentom hodnotiť všetky absolvované predmety a vyučujúcich pedagógov 
v hodnotenom akademickom roku. Dotazník bol študentom sprístupnený od 5. júna 2017 do 15. 
septembra 2017. 
 

Metodika a metodológia hodnotenia 
 
Cieľom hodnotenia kvality vzdelávania a pedagógov študentmi bolo zistiť mieru 

spokojnosti študentov s výučbou na fakulte. Toto hodnotenie bolo po druhýkrát vykonávané 
elektronickom formou. Po minulé roky bolo hodnotenie vykonávané prostredníctvom dotazníka v 
papierovej podobe, ktorý vznikol ako čiastkový výstup projektu Interné zabezpečovanie kvality 
vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov.  

Študenti nehodnotili iba vybraných pedagógov na pracoviskách fakulty a kvalitu výučby 
ich predmetov, ale opäť mali možnosť hodnotiť každého pedagóga, ktorý ich vyučoval 
v akademickom roku 2016/2017. Dotazník bol určený interným aj externým študentom FF UKF 
v Nitre a pozostával z tematicky zostavených otázok, v rámci ktorých mali študenti vyjadriť 
mieru spokojnosti s výrokom na 5-stupňovej škále: úplne súhlasím – čiastočne súhlasím – 
čiastočne nesúhlasím – úplne nesúhlasím – neviem. 

Otázky boli zoradené do celkov tak, aby poskytli obraz o spokojnosti s kľúčovými 
oblasťami v hodnotení kvality vzdelávania a pedagógov študentmi, a to: výučba, hodnotenie a 
spätná väzba, kontakt a komunikácia s vyučujúcim, rozvrh a vedenie hodín, študijné možnosti a 
osobný rozvoj. Jednotlivé okruhy otázok sa sústredili nielen na hodnotenie predmetu a 
vyučujúceho, ale boli zamerané aj na oblasť možného odborného rastu študentov, hodnotenie a 
zdokonalenie ich vlastných zručností a kvalít, ako aj nadobudnutie schopností vyrovnať sa s 
riešením rôznych úloh a zadaní. 
 Svoje právo vyjadriť sa ku kvalite vzdelávania a pedagógov na fakulte využilo tento rok 
289 študentov interného štúdia, pričom najviac ich bolo z 2. ročníka Bc. štúdia (108  študentov) a 
66 študentov externého štúdia, pričom najviac ich bolo z 2. ročníka Bc. štúdia (28 študentov). 
Celkovo sa teda do procesu hodnotenia výučby a pedagógov za ak. rok 2016/2017 zapojilo 355 
študentov. Hodnotených bolo celkovo 174 pedagógov a väčšina predmetov otvorených v zimnom 
a letnom semestri daného akademického roku.  
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VIII. NÁVRHY A POSTREHY  
 
Súčasťou dotazníka bola aj otvorená otázka, v ktorej študenti mohli uviesť svoje návrhy 
a postrehy súvisiace s výučbou na fakulte alebo univerzite. Zo sumarizácie výsledkov však 
konštatujeme, že na túto otázku reagovalo iba 25 študentov, čo je pomerne nízky počet na 
vyvodenie akýchkoľvek všeobecne platných záverov.  

Študenti sa vo svojich návrhoch a postrehoch zamerali na pripomienky k spôsobe výučby 
pedagógov, ich komunikáciu a tiež pomerne málo konzultačných hodín. Pripomienky boli 
uvádzané aj vo vzťahu k aktuálnosti prednášok a spravodlivému udeľovaniu hodnotenia. 
Rovnako tlmočili potrebu aktualizovania a praktických stránok jednotlivých študijných 
programov. Študenti však boli kritickí aj voči vlastnému prístupu k štúdiu a verbalizovali potrebu 
aktívnejšieho prístupu. Pripomienky boli adresované aj smerom k zlepšeniu vybavenosti 
miestností, ako aj k lepšej organizácii rozvrhových aktivít. Študenti by ocenili väčšiu voľnosť pri 
tvorbe vlastného študijného plánu, ktorý by umožnil špecifickejšie zameranie študenta.  
 
 

Sumarizácia výsledkov a závery 
 

Hodnotenie kvality vzdelávania a pedagógov študentmi predstavuje spätnú väzbu, ktorej 
úlohou má byť skvalitňovania výučby na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Už po tretíkrát bola 
dotazníkom v elektronickej podobe zisťovaná nielen celková spokojnosť študentov s výučbou a 
pedagógmi, ale predmetom hodnotenia boli aj čiastkové kľúčové oblasti výučby a prístupu 
pedagógov. Z dôslednej analýzy výsledkov dotazníkového hodnotenia možno vyvodiť 
nasledujúce závery. 

Percentuálny podiel odpovedí na jednotlivé otázky bol vyšší ako v predchádzajúcich troch 
akademických rokoch. Pre úplnosť uvedieme, že zatiaľ čo v akademickom roku 2015/2016 boli 
jednotlivé položky dotazníka zodpovedané v priemere 351-krát, v akademickom roku 2016/2017 
to bolo v priemere až 797-krát, čo predstavuje viac ako dvojnásobný nárast odpovedí a študentov 
zapojených do hodnotenia. Záujem študentov tak zvyšuje objektivitu samotného hodnotenia. 

Môžeme konštatovať, že takmer v 88% odpovedí študenti označili, že si preštudovali 
obsah, spôsob, cieľ výučby a hodnotenie predmetu, ktorý ponúka informačný list predmetu 
dostupný v AIS. Konštatujeme, že študenti sa z roka na rok viac zaujímajú o obsah a podmienky 
absolvovania predmetu, ktoré sú zverejnené v AIS. 

79% odpovedí študentov dokazuje úplnú alebo čiastočnú spokojnosť s výučbou 
predmetov a s kvalitou prednášok. Študenti sú spokojní aj s hodnotením a spätnou väzbou, kde sa 
ich odpovede pohybujú na škále úplnej alebo čiastočnej spokojnosti v 80%, a to v oblasti 
dostatočného vysvetlenia podmienok a kritérií hodnotenia predmetov, ako aj v celkovej spätnej 
väzby zo strany vyučujúcich. V takmer 81% odpovedí študenti prejavili spokojnosť alebo 
čiastočnú spokojnosť s komunikáciou s vyučujúcimi a s ich odpoveďami na otázky. V 79% 
spokojnosť prevláda aj v oblasti dodržiavania rozvrhu a celkového vedenia predmetov. Percento 
úplnej alebo čiastočnej spokojnosti v týchto štyroch blokoch hodnotenia je v priemere rovnaké 
alebo o niečo nižšie v porovnaní s výsledkami hodnotenia v minulom akademickom roku. 

Nižšie percento úplnej alebo čiastočnej spokojnosti sa v dotazníkovom hodnotení opäť 
ukazuje v súvislosti so študijnými možnosťami, ktoré sa týkajú  služieb univerzitnej knižnice 
a možnosťou využívania špecializovaných miestností (v priemere takmer 50%). V tomto bloku 
hodnotenia však evidujeme vyššie percento tých odpovedí, kde študenti nevedeli k tejto otázke 
zaujať stanovisko. Treba ale dodať, že väčšina študijných programov realizovaných na fakulte, si 



nevyžaduje špecializované priestory a vybavenie. Tam, kde takéto možnosti sú, by mali byť 
študenti o možnosti využívania vybavenia a miestností informovaní zo strany svojej katedry. 

Väčšia študentov je spokojných alebo čiastočne spokojných so svojím osobným rozvojom, 
ktorý na fakulte dosahujú prostredníctvom hodnotenej výučby a prístupu pedagógov (takmer 73% 
kladných odpovedí).  

V otvorenej otázke prejavili študenti záujem o väčšiu možnosť voľby predmetov podľa 
ich špecifických záujmov a zamerania, ako aj o ďalšie prepájanie teoretických poznatkov s 
praxou. Na túto otázku však reagovalo iba 25 študentov. Viacerí z nich sa pritom vyjadrovali ku 
konkrétnym pedagógom alebo predmetom, menší počet ku všeobecným nedostatkom 
a problémom. Spokojnosť alebo čiastočná spokojnosť s celkovou výučbou predmetov bola 
vyjadrená v 81,5% odpovedí hodnotiacich študentov, čo je iba mierny nárast v porovnaní 
s minulým akademickým rokom (80,9%).  

Hoci v hodnotenom akademickom roku konštatujeme zvýšený záujem o hodnotenie 
výučby a pedagógov zo strany študentskej časti Filozofickej fakulty UKF v Nitre, stále to nie 
dostatočná vzorka respondentov na to, aby bolo možné výsledky hodnotenia zovšeobecniť. 
Napriek propagácii a agitácii k vyjadreniu sa zo strany študentov prostredníctvom študijných 
skupín, ktoré zástupcovia študentov okrem informácií e-mailom a na sociálnych sieťach 
informovali aj osobne, stále zostáva veľké percento študentov, ktorí k hodnoteniu nepristúpili. 
Zvyšujúca sa účasť študentov na dotazníkovom prieskume poskytuje hodnotenie kvality 
vzdelávania a pedagógov študentmi istú spätnú väzbu v procese skvalitňovania výučby. Keďže 
tak ako minulý rok hodnotili iba tí študenti, ktorí skutočne chceli, výsledky sa dajú považovať za 
názor aktívnej časti študentskej akademickej obce. 
 
 
 
V Nitre, 10.11.2017 
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