
Správa z vyhodnotenia prieskumu o kvalite vzdelávania 

na Fakulte PEDAS 

 (dotazníkový prieskum medzi študentmi) 

Akademický rok  2019/2020 – letný semester 

 

V zmysle § 70 ods. 1 písm. h) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov: „Študent má právo aspoň raz ročne mať možnosť formou 
anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch“. 

Na základe uvedeného bol vykonaný na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
Žilinskej univerzity v Žiline  za letný semester akademického roka 2019/2020 dotazníkový 
prieskum medzi študentmi všetkých programov 1.  a 2. stupňa štúdia. 

Prieskum bol vykonaný anonymne v termíne od 28.9.2020 – 4.9.2020, teda v prvých 
dvoch týždňoch zimného semestra 2020/2021. Tento posun oproti predchádzajúcom rokom bol 
spôsobený pandemickou situáciou z dôvodu šírenia vírusu COVID – 19, kedy nebolo možné 
vykonať anonymný prieskum medzi študentmi koncom letného semestra 2019/2020, pretože 
výučba bola vykonávaná dištančne. Z tohto dôvodu bol dotazníkový prieskum vykonaný 
v uvedených prvých dvoch týždňoch zimného semestra 2020/2021, kedy bola povolená už 
prezenčná výučba, avšak trvala iba 2 týždne. Potom fakulta prešla opäť do dištančnej formy 
výučby. 

Dotazníky študenti vypĺňali priamo na prednáškach a to tak, že sa spätne vyjadrovali 
k výučbe predmetov za predchádzajúci, teda letný semester 2019/2020, a to ku každému 
predmetu, ku každému prednášajúcemu a cvičiacemu tento predmet. 

V predchádzajúcich akademických rokoch študent odovzdal za každý predmet zvlášť na 
prednáške a zvlášť na cvičení samostatný dotazník. V hodnotení letného semestra  2019/2020 
odovzdal študent iba na prednáške jeden dotazník, na ktorom boli vypísané všetky predmety za 
uvedený semester. 

Možnosť vykonať prieskum iba v prvých dvoch týždňoch zimného semestra 2020/2021 
značne ovplyvnila počet zapojených študentov, a to aj z toho dôvodu, že po dištančnej forme 
vzdelávania v letnom semestri 2019/2020 študenti veľmi obmedzene začali navštevovať 
prezenčnú formu výučby v zimnom semestri 2020/2021, pretože už v tom čase nastupovala 2. 
vlna pandémie. Taktiež vyučujúci nestihli študentom odovzdať na všetkých prednáškach 
dotazníky. 

Celkom bolo odovzdaných dotazníkov v bakalárskom stupni štúdia: 

Katedra Študijný 
program 

1.rok štúdia 2.rok štúdia 3.rok štúdia SPOLU 

KŽD železničná 
doprava 

75 156 45 276 

dopravné 
služby 
v osobnej 
doprave 

70 30 0** 100 

KCMD cestná 
doprava 

488 330 104 922 



zasielateľstvo 
a logistika 

582 380 149 1111 

KLD letecká 
doprava 

0* 0* 0* 0 

profesionálny 
pilot 

0* 0* 0* 0 

KVD vodná doprava 0 9 27 36 

KS poštové 
technológie a 
služby 

0** 0* 0* 0 

elektronický 
obchod a 
manažment 

0* 0* 275 275 

KE ekonomika 
a manažment 
podniku 

697 629 182 1508 

finančný 
manažment 

374 234 63 671 

SPOLU 2286 1768 845 4899 

 

Celkom bolo odovzdaných dotazníkov v inžinierskom stupni štúdia: 

Katedra Študijný 
program 

1.rok štúdia 2.rok štúdia SPOLU 

KŽD železničná 
doprava 

104 0* 104 

KCMD cestná doprava 204 0* 204 

zasielateľstvo 
a logistika 

177 0* 177 

KLD letecká 
doprava 

140 0* 140 

technológia 
údržby 
lietadiel 

0* 0* 0 

KVD vodná doprava 9 0* 9 

KS poštové 
inžinierstvo 

0* 0* 0 

elektronický 
obchod a 
manažment 

304 0* 304 

KE ekonomika 
a manažment 
podniku 

158 0* 158 



finančný 
manažment 

115 0* 115 

SPOLU 1211  1211 

Pozn.:  
* prieskum nebol vykonaný 
** v danom roku štúdia neboli zapísaní študenti 

Na oboch stupňoch štúdia na FPEDAS bolo celkom odovzdaných  a vyhodnotených 6110 
dotazníkov, čo je oproti minulému prieskumu (11159) o 6 049 dotazníkov menej. 

Na základe hodnotiacej stupnice : 1- výborný, 2- veľmi dobrý,  3- dobrý,  4- uspokojivý, 5- 
nedostatočný,  ktorú študenti používali pri hodnotení, boli vypočítané nasledujúce priemerné 
hodnoty hodnotenia kvality výučby na fakulte: 

- prednášky: 1,29 
- cvičenia: 1,27 
- laboratórne cvičenia: 1,34 

čo predstavuje zlepšenie oproti minulému roku v prípade prednášok a laboratórnych cvičení. 

 

 
prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 

V Žiline 15. 12. 2020       prodekanka pre vzdelávanie 


