
 

 

 

 

 

Správa z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch  
 

 

 
 

Podľa ustanovenia § 70 ods. 1. písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 

študent aspoň raz ročne má právo formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby 

a o učiteľoch. Z toho dôvodu bol v jednotlivých študijných programoch zabezpečovaných na 

FPEDAS uskutočnený dotazníkový anonymný prieskum, ktorý v termíne od 21. 2. 2011 do 4. 

3. 2011 zabezpečili senátori ŠK AS FPEDAS.  

Dotazník, ktorý je priložený v prílohe č. 1 tejto správy, bol pripomienkovaný vedúcimi 

katedier FPEDAS a členmi ŠK AS FPEDAS a následne odsúhlasený kolégiom dekanky.  

Z každého študijného programu bola v každom roku štúdia vybraná jedna študijná 

skupina, ktorej študenti boli oslovení s vyplnením dotazníka. Študenti boli ochotní odpovedať 

na otázky dotazníka s výnimkou študentov inžinierskeho stupňa štúdia študijného programu 

vodná doprava s odôvodnením, že pri danom počte študentov (v jednom ročníku 2 študenti), 

nie je možné zabezpečiť anonymitu vyhodnotenia dotazníka. 

Celkovo sa dotazníkového prieskumu zúčastnilo 432 študentov bakalárskeho stupňa 

štúdia (tab. 1) a 252 študentov inžinierskeho stupňa štúdia. 

 

 

 

Tab. 1 Počet zúčastnených študentov bakalárskeho štúdia na prieskume 

Katedra Študijný program 1. rok 

štúdia 

2. rok 

štúdia 

3. rok 

štúdia 
SPOLU 

KŽD železničná doprava 13 16 38 67 

KCMD cestná doprava 16 14 40 70 

zasielateľstvo a logistika 18 22 35 75 

KS poštové technológie a služby 17 18 7 42 

elektronický obchod a 

manažment 

19 19 19 57 

KLD letecká doprava / profesionálny 

pilot 

12 16 19 47 

KE ekonomika a manažment 

podniku 

18 16 13 47 

KVD vodná doprava 13 7 7 27 

SPOLU 126 128 178 432 

 

 

 

 



Tab. 2 Počet zúčastnených študentov inžinierskeho štúdia na prieskume 

Katedra Študijný program 1. rok štúdia 2. rok štúdia SPOLU 

KŽD železničná doprava 10 16 26 

KCMD cestná doprava 9 16 25 

zasielateľstvo a logistika 20 21 41 

dopravné inžinierstvo 16 21 37 

KS poštové inžinierstvo 13 12 25 

elektronický obchod a manažment 21 12 33 

KLD letecká doprava  13 23 36 

KE ekonomika a manažment podniku 14 15 29 

KVD vodná doprava - - 0 

 116 136 252 

 

 

Vyhodnotenie dotazníka každého študijného programu je spracované v prílohách tejto 

správy. 

Táto správa (s relevantnými prílohami) bude predložená dekanke FPEDAS a vedúcim 

katedier za účelom prijatia potrebných opatrení. 

 

 

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

prodekan pre vzdelávanie  
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