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Smernica dekana FF KU č. 2 o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi 

 

Študent má právo „aspoň raz ročne (...) formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby 

a o učiteľoch“ (§ 70, ods. 1, písm. h) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Týmto hodnotením 

získame podklady pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy v podobe hodnotenia vlastných 

činností, súčasťou ktorej „sú aj výsledky pravidelných študentských ankiet“ (§ 84, ods. 3, písm. a) 

zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách). Súčasne toto hodnotenie pomôže zvyšovaniu kvality 

výučby prostredníctvom jej pravidelného sledovania a vyhodnocovania. 

 

1. Spôsob uskutočňovania hodnotenia 

Hodnotenie sa uskutoční počas posledných dvoch týždňov prednáškového obdobia každého semestra. 

Realizuje sa formou vyplnenia anonymného dotazníka predmetu študentmi (viď príloha č. 1). 

V danom období sú dotazníky k dispozícii na recepcii FF KU, sekretariáte katedier a v učebniach FF 

KU. Osobitne sa študenti vyjadrujú k učiteľovi, ktorý vedie cvičenie a osobitne k učiteľovi, ktorý 

vedie prednášku. Vyplnené dotazníky odovzdajú študenti do špeciálnej schránky na recepcii FF KU. 

Anonymné hodnotenie sa môže uskutočniť aj elektronickou formou vyplnením dotazníka 

v akademickom informačnom systéme jednotlivými študentmi. 

 

2. Spôsob vyhodnocovania dotazníkov 

Dotazníky vyhodnocuje prodekan pre vzdelávanie a výchovu v prípade študentov prvého a druhého 

stupňa a prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium v prípade študentov tretieho stupňa 

vysokoškolského vzdelávania. Príslušný prodekan spracuje podklady tak, že o každej evalvácii 

vypracuje súhrnnú správu, ktorú si má právo prečítať vedúci príslušnej katedry a učiteľ evalvovaného 

predmetu. Obaja majú právo na požiadanie nazrieť aj do evalvačných dotazníkov, nie však skôr ako sa 

skončí skúškové obdobie príslušného semestra a najneskôr 2 mesiace po konaní evalvácie. Správa 

o hodnotení sa vyhotovuje a slúži ako podklad pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy, ako 

nástroj pre komunikáciu študentov a učiteľov a zvyšovanie kvality výučby. Prodekani v súčinnosti 

vypracujú na základe výsledkov evalvácií daného akademického roka návrh opatrení pre odstránenie 

zistených nedostatkov, ktorý postúpia dekanovi fakulty. 
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