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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  na konci zimného semestra  akademického roka 2020/2021 online 
dotazníkový prieskum medzi študentmi 1.  a 2. stupňa štúdia. 

Prieskum bol vykonaný anonymne v priebehu posledných 4 týždňov zimného semestra 
2020/2021.  

Dotazníky študenti vypĺňali prostredníctvom softvérovej aplikácie MsTeams,  
prostredníctvom ktorej mali študenti zabezpečenú výučbu dištančnou formou. Priamo v tejto 
aplikácii boli umiestnené dotazníky pre študentov, v ktorých sa študenti anonymne mohli 
vyjadriť ku kvalite výučby daného predmetu (k prednáškam i cvičeniam), a taktiež ku 
samotnému prístupu vyučujúceho k výučbe i ku študentom. Škálovanie odpovedí bolo na 
stupnici od 1 do 5 nasledovne: 

1 – výborná kvalita 

2 – veľmi dobrá kvalite 

3 – dobrá kvalita 

4 – podpriemerná kvalita 

5 – nedostatočná kvalita 

V predchádzajúcich akademických rokoch študent odovzdal za každý predmet zvlášť na 
prednáške a zvlášť na cvičení samostatný dotazník. V hodnotení zimného semestra 2020/2021 
vyplnil študent v rámci ucedenej aplikácie 1 dotazník, v ktorom sa vyjadroval k výučbe 
a vyučujúcemu na prednáške a cvičení zároveň. Preto pri vyhodnocovaní úspešnosti tohto 
výskumu spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávania sú použité nie počty odovzdaných 
dotazníkov, ale počty študentov, ktorí sa zúčastnili prieskumu. Takže tento spôsob vyhodnotenia 
úspešnosti výskumu eliminuje možnosť porovnávania aktuálnych výsledkov s výsledkami 
predchádzajúcich  výskumov. 

Celkom sa výskumu zúčastnili nasledujúce počty študentov profilových katedier, teda 
katedier, ktoré zabezpečujú jednotlivé študijné programy: 

 

 

 



Predmety zabezpečujúce katedrou: Hodnotili 
nasledujúce 

počty 
študentov: 

Priemerné hodnotenie 
predmetov na katedre: 

Prednášky  Cvičenia 

Katedra železničnej dopravy 54 1,59 1,69 

Katedra cestnej a mestskej dopravy 343 1,54 1,73 

Katedra leteckej dopravy 59 1,63 1,51 

Katedra vodnej dopravy 48 1,50 1,43 

Katedra spojov 133 1,79 1,92 

Katedra ekonomiky 386 1,67 1,67 

Katedra kvantitatívnych metód 
a hospodárskej informatiky  

67 1,33 1,36 

Ústav celoživotného vzdelávania 112 1,87 1,85 

SjF 15 2,27 3,80 

FEIT 2 1,00 1,00 

 

Na oboch stupňoch štúdia na FPEDAS bolo celkom odovzdaných  a vyhodnotených dotazníkov 
od 1 219 študentov, čo predstavuje 60,11 % z celkového počtu 2 028 študentov na 1. a 2. stupni 
štúdia evidovaných k 31.10.2020.  

Na základe hodnotiacej škály, ktorú študenti používali pri hodnotení, boli vypočítané 
nasledujúce priemerné hodnoty hodnotenia kvality výučby: 

- prednášky: 1,65 
- cvičenia: 1,72, 

čo predstavuje celkové zhoršenie priemerných hodnôt oproti minulému semestru. 
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