
Správa z vyhodnotenia prieskumu o kvalite vzdelávania 

na Fakulte PEDAS 

 (dotazníkový prieskum medzi študentmi) 

Akademický rok  2019/2020 – zimný 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 v akademickom roku 2019/2020 v zimnom semestri dotazníkový 
prieskum medzi študentmi všetkých programov 1.  a 2. stupňa štúdia. 

Prieskum bol vykonaný anonymne v termíne od 3. 12. 2019 do 14. 12. 2019. Dotazníky 
študenti vypĺňali priamo na prednáškach a cvičeniach o konkrétnom predmete a vo vzťahu ku 
konkrétnemu vyučujúcemu. 

Celkom bolo odovzdaných dotazníkov v bakalárskom stupni štúdia: 

Katedra Študijný 
program 

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

KŽD železničná 
doprava 

197 178 107 482 

KCMD cestná doprava 449 302 253 1004 

zasielateľstvo 
a logistika 

484 263 308 1055 

dopravné 
služby v OD 

54 38 0 92 

KLD letecká 
doprava 

246 158 243 647 

profesionálny 
pilot 

183 69 132 384 

KVD vodná doprava 23 21 0 44 

KS poštové 
technológie a 
služby 

0 51 40 91 

elektronický 
obchod a 
manažment 

305 282 271 858 

KE ekonomika 
a manažment 
podniku 

751 842 422 2015 

finančný 
manažment 

465 266 209 940 

SPOLU 3157 2470 1985 7612 



 

Celkom bolo odovzdaných dotazníkov v inžinierskom stupni štúdia: 

Katedra Študijný 
program 

1.rok štúdia 2.rok štúdia SPOLU 

KŽD železničná 
doprava 

105 180 285 

KCMD cestná doprava 217 284 501 

zasielateľstvo 
a logistika 

221 223 444 

KLD letecká 
doprava 

115 85 200 

technológia 
údržby 
lietadiel 

188 58 246 

KVD vodná doprava 18 36 54 

KS poštové 
inžinierstvo 

0 70 70 

elektronický 
obchod a 
manažment 

207 251 458 

KE ekonomika 
a manažment 
podniku 

567 524 

 

1091 

finančný 
manažment 

172 26 198 

SPOLU 1810 1737 3547 

 

Na oboch stupňoch štúdia na FPEDAS bolo celkom odovzdaných  a vyhodnotených 
11 159  dotazníkov, čo je oproti minulému prieskumu (10 144) o 1 015 dotazníkov 

viac. 

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: 1,31 
- cvičenia: 1,12 
- laboratórne cvičenia: 1,37 

čo predstavuje zlepšenie oproti minulému roku hlavne v prípade cvičení a laboratórií. 

 

 
prof. Ing. Anna Križanová, CSc. 

V Žiline 02. 03. 2020       prodekanka pre vzdelávanie 


