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NA FSV OD LETNÉHO SEMESTRA AR 2019/2020 REALIZOVALA 
VÝUKA DIŠTANČNE (ONLINE FORMOU). AKÉ SÚ VAŠE 
POSTREHY, NÁPADY, RESP. PRIPOMIENKY? 

 Všetko je ok, jedine mám jednu pripomienku k organizácií seminárnych, resp. semestrálnych 
prác. Témy by nám mohli prideliť jednotlivý vyučujúci, aby nenastávali konflikty medzi študentmi.
 Nemám s tým problém, preferujem však normálnu výuku. 3 hodiny vkuse sa nedá sústrediť
 Nebola som v tom roku študentom ale v keď som nastúpila v ďalšom roku na štúdium tak som 

bola spokojná a aj som stále. Možno nejaké nápady sú, či by sa nedalo realizovať všetko len cez 
jednu aplikáciu systém, ako aj tie potrebné materiály ktoré sa preberajú či by sa nedali nahrať do 
MS teams alebo teda do jedného spoločného systému.
 3 hodiny výuky sú naozaj dosť a ťažko sa dá už sústrediť.
 Štúdium doma je veľmi ťažké, žiadne udalosti a žiadne výhody študentského a spoločenského 

života.
 Na externom štúdiu by sa s takouto formou výučby malo čiastočne pracovať i naďalej.
 Výučba plne zodpovedala úrovni dištančného vzdelávania. Vyučujúci sa počas online prednášok 

snažili v maximálnej miere tak, aby bola prednáška na úrovni tej prezenčnej.



AKÉ SÚ VAŠE NÁVRHY A PODNETY NA 
SKVALITNENIE VÝUČBY?

 Výučba prebehla v poriadku, skúškové obdobie bolo však veľmi náročné → hlavným 
problémom bolo málo času pri písomných skúškach, nedalo sa to stíhať z časového 
hľadiska a aj keď bol študent na skúšku veľmi dobre pripravený, lepšiu známku ako B - C 
väčšinou nedostal, lebo sa k posledným otázkam ani nestihol dostať.

 Niekedy nebolo dostatočne silné pripojenie a zvuk kolísal, čo bolo jediné negatívum. 
Vyučujúci boli však maximálne ústretoví a podali výborné výkony v rámci týchto 
obmedzení.

 Som spokojná ako to funguje, je to výborne podľa mňa týmto spôsobom 3h blokov. Bola 
by som za zachovanie tohto spôsobu (blokovej výučby) aj po skončení pandémie, určite je 
to nápomocne najmä študentom, ktorý sa počas semestra venujú aj nadobudnutiu 
pracovných skúsenosti už počas školy, nakoľko je to aj dôležité pre dnešné potreby prac. 
trhu.



HODNOTENIE PREDMETU





ČO BOLO NA VÝUČBE PREDMETU
NAJPODNETNEJŠIE? ČO VÁM NAJVIAC POMOHLO
PRI ŠTÚDIU?
 Vypracovávanie úloh, riešenie otázok aj na hodine

 Vysvetlenie dopodrobna

 Pomoc pri riešení výpadku signálu - prerušovaniu prednášky

 Možnosť aj samostatne pracovať a dostať za to ohodnotenie.

 Prepojenosť teórie s praxou

 Prístup profesionality kvalita materiál - knihy

 Prístup pedagóga, prezentácie pedagóga a zrozumiteľný výklad daného predmetu.

 Učivo na príklade praxe

 Zrozumiteľný a jasný výklad daného predmetu, prehľadné skriptá.

 Dobrý prístup pedagóga - jasne zrozumiteľný výklad, vynikajúci prístup, primeraný test

 Zaujímavý a pútavý výklad učiva, nenútená príjemná diskusia



DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ABSOLVENTOV 
SO ŠTÚDIOM NA FSV 

 Moderné priestory fakulty a vybavenie učební, ochota niektorých vyučujúcich vyhovieť s termínmi 
skúšok ako aj zasielanie prezentácií
 Fakulta na vysokej úrovni aj z pohľadu výučby aj materiálnych podmienok
 Moderné metódy, milí vyučujúci tak isto aj personál na študijnom oddelení
 Ohľaduplnosť vyučujúcich
 Blízkosť k bydlisku
 Prístup k študentom + vybavenie a veľmi ochotné (+ nápomocné) štúdijné oddelenie
 Veľmi dobrý prístup vyučujúcich
 Kolektív
 Páči sa mi že FSV usporadúva aj rôzne školské akcie
 Odbornosť pedagógov
 Na fakulte prednášajú výborní a skúsení odborníci za čo im ďakujem.
 Ústretovosť vyučujúcich, kvalita vyučovacieho procesu







ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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