
Výsledky vyhodnotenia dotazníkov študentov 
Časť „B“ – Spokojnosť s kvalitou materiálnych, technických a informačných 

zdrojov 
 

   Študentom bolo ponúknutých 22 výrokov, ku ktorým sa mohli vyjadriť škálovaním 
od možnosti úplne súhlasím (1) cez neviem (3) až po úplne nesúhlasím (5). V závere 
dotazníka mali možnosť napísať ďalšie vlastné pripomienky. Dotazníky vyplnilo 35 
študentov. Touto cestou by sme chceli študentom poďakovať za vyplnenie 
dotazníkov a vyzvať aj ostatných, aby sa v budúcnosti do vypĺňania dotazníkov 
zapojili. Dotazníkové položky sme vyhodnocovali v percentách a zobrazujeme 
v nasledujúcich grafoch. 
Z výsledkov dotazníkových položiek vyplynulo, že najviac boli študenti spokojní 
s ústretovosťou nepedagogických zamestnancov voči študentom (76%), otváracími 
hodinami univerzitnej knižnice (69%). Opätovne by si vybralo štúdium na univerzite 
v tom istom odbore 67% študentov.  Spokojných so stravovaním bolo 63% 
študentov, s dostupnosťou informačných technológií a možnosťou využívania 
internetu 60%, aktuálnosťou a vhodnosťou študijnej literatúry 58% študentov, 
dostupnosťou literatúry 40% študentov. Väčšiu nespokojnost prejavili študenti 
s úradnými hodinami na študijnom oddelení rektorátu a fakulty,  a tiež k prístupu 
zamestnancov na študijnom oddelení fakulty a možnostiam ubytovania 
poskytovaných TU. Menej bolo spokojných študentov s kultúrnymi a športovými 
možnosťami na univerzite, tiež s poradenstvom súvisiacim so štúdiom.  Najviac sa 
nevedeli vyjadriť k hodnoteniu Centra podpory študentov, Centra jazykov, 
kultúrnych a športových možností. Získané výsledky z dotazníkov sú pre nás veľmi 
cenné, pozitívne hodnotenia nás samozrejme tešia, budeme sa snažiť ich úroveň 
udržať a zlepšovať, tie negatívne budeme riešiť. Odporúčame študentom využívať aj 
Banku námetov a pripomienok, ktorá je umiestnená vo vestibule fakulty na vrátnici. 

 
 

 

17%

60%

10%

13%

0%

Som spokojný s dostupnosťou informačných 
technológii a možnosťou využívania internetu

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



S dostupnosťou informačných technológií a možnosťou využívania internetu je 
60% študentov, ostatní sú nespokojní, alebo sa nevyjadrili. 

 
S dostupnosťou študijnej literatúry je spokojných 40% študentov, 43% je 
nespokojných, až 17% sa nevyjadrilo.  

 
Študijnú literatúru ako aktuálnu a primerane vhodnú hodnotilo 58% študentov. 
Ostatní ju hodnotili negatívne, až 14% sa nevyjadrilo. 
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Som spokojný s dostupnosťou študijnej literatúry 
(v knižnici, na webe) 

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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Študijná literatúra je aktuálna a primerane vhodná 
(adekvátna)

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
S otváracími hodinami Univerzitnej knižnice je spokojná väčšina študentov, je 
zarážajúce, že 21% sa nevyjadrilo. 

 
Spokojnosť s úradnými hodinami na študijnom oddelení rektorátu prevyšuje 
nespokojnost, avšak 40% respondentov sa nevyjadrilo, preto predpokladáme, že 
títo študenti nepotrebovali riešiť študijné záležitosti na rektoráte. 
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Som spokojný s otváracími hodinami Univerzitnej 
knižnice

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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Som spokojný s úradnými hodinami na štúdijnom 
oddelení rektorátu

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
S prístupom zamestnancov na študijnom oddelení rektorátu bola väčšina 
študentov. 

 
S úradnými hodinami na študijnom oddelení bolo spokojných 37% študentov, 
ostatní boli nespokojní. Navrhujeme študentom, aby konkretizovali svoju 
nespokojnost prostredníctvom Banky námetov a pripomienok. Určite sa budeme 
snažiť upraviť úradné hodiny tak, aby to vyhovovalo potrebám študentov a 
harmonogramu práce zamestnancov študijného oddelenia. 
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Som spokojný s prístupom zamestnancov na 
študijnom oddelení rektorátu

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím

17%

20%

0%23%

40%

Som spokojný s úradnými hodinami na študijnom 
oddelení fakulty

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
S prístupom zamestnancov na študijnom oddelení bola väčšina študentov 
nespokojných. Tento fakt sme riešili so zamestnancami študijného oddelenia a 
navrhli sme opatrenia na zlepšenie stavu. Študentom  odporúčame, aby sa viac 
zaujímali o svoje študijné povinnosti, naštudovali si vopred legislatívne 
opatrenia týkajúce sa problémov, ktoré potrebujú riešiť a boli dôslednejší pri ich 
vybavovaní.  
 
 

 
Nepedagogickí zamestnanci, s ktorými študenti prichádzajú do kontaku sú 
okrem sekretáriek katedier, a zamestnancov vrátnice v najväčšej miere 
zamestnanci študijného oddelenia, preto je zarážajúce, že v predchádzajúcom 
grafe je pozitívne hodnotenie nízke a v tomto grafe představuje kladné 
stanovisko 66% študentov. 

3%

17%

3%

35%

42%

Som spokojný s prístupom zamestnancov na 
študijnom oddelení fakulty

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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49%

17%

10%

7%

Nepedagogickí zamestnanci TU sú ústretoví voči 
požiadavkám študentov

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
Kladné stanovisko k položke uviedlo 45% študentov, záporné 41%, 14% sa 
nevyjádřilo. Bolo by vhodné, aby študenti konkretizovali nedostatky v tejto 
oblasti prostredníctvom Banky námetov a pripomienok. 

 
Kontakt s nepedagogickými zamestnancami je jednoduchý pre 59% študentov, 
20% bolo nespokojných až 21% sa nevyjadrilo. 
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38%

14%
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14%

Moje požiadavky sú vybavené bez zbytočného 
predlžovania lehoty

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím

7%

52%
21%

10%

10%

Je pre mňa jednoduché skontaktovať sa s 
nepedagogickými zamestnancami TU

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
Spokojných bolo 43% študentov, nespokojných 43%, 13%sa nevyjadrilo. Čo sa 
týka organizačného zabezpečenia štúdia na fakulte, študenti dostávajú 
informácie prostredníctvom webových stránok rektorátu, fakulty, 
prostredníctvom Zimbry a informácie o obsahovej náplni predmetov (sylaby), 
hodnotenia a niektorých ďalších informácií prostedníctvom MAISU. Otázne je, do 
akej miery si informácie čítajú, pretože zo skúseností vieme, že mnohé 
informácie nesledujú. 

 
Túto možnosť kladne hodnotilo 36% študentov, 46% bolo nespokojných a 18% 
sa nevyjadrilo. Možnosť vyjadriť sa k rôznym procesom prebiehajúcim na 
univerzite majú študenti možnosť prostredníctvom svojich zástupcov 
v akademickom senáte, donedávna aktívne vychádzal časopis Prosocio, 
prostredníctvom kterého mali túto možnosť tiež. Myslíme si, že študenti tieto 
možnosti dostatočne nepoznali a teda nevyužívali, prípadne sa málo aktívne 
podieľali napr. na príprave rôznych podujatí.  
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Som spokojný s informovanosťou o problematike 
súvisiacej so štúdiom

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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29%
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Mám možnosť vyjadriť sa k rôznym procesom 
prebiehajúcim na univerzite

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
Predpokladáme, že študenti, ktorí vo vysokom počte 43% uviedli možnosť 
odpovede „neviem“ nepotrebovali ubytovanie. Napriek tomu väčšina študentov, 
ktorí ubytovanie potrebovali sa vyjadrila negatívne. Vzhľadom k tomu, že sa 
v tomto akademickom roku otvoril nový internát Trnavskej univerzity dúfame, 
že v budúcnosti sa spokojnosť študentov zvýši. 

 
Výsledok položky hodnotíme kladne, pretože 63% študentov bolo spokojných so 
stravovaním, nespokojných bolo 16%, a tí, ktorí uviedli možnosť „neviem“ sa 
pravdepodobne nestravovali. 
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Som spokojný s ubytovacími možnosťami 
poskytovanými TU

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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21%

12%
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Som spokojný s možnosťami stravovania na TU

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
Kladne sa vyjadrilo 38% študentov, záporne 12%, až 50% sa k položke vyjadriť 
nevedelo, preto předpokládáme, že sa o kultúrne a športové možnosti, ktoré 
univerzita ponúka nezaujímajú, alebo o nich nemajú dostatočný prehľad.  

 
Centrum podpory študentov vzniklo v nedávnom období, preto pravdepodobne 
71% študentov uviedlo možnosť odpovede „neviem“.  
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Som spokojný s kultúrnymi a šport. možnosťami 
poskytovanými TU

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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Ponuka Centra podpory študentov mi vyhovuje

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
To isté platí aj o Centre jazykov, bolo by vhodné, aby ho v budúcnosti študenti 
viac využívali. 

 
Je nám ľúto, že až 38% študentov neodpovedalo na otázku. Aj keď kladné 
stanovisko prevyšuje, bolo by vhodné, aby upresnili nedostatky v tejto oblasti 
prostredníctvom vedúcich katedier, študijného prodekana alebo Banky námetov 
a pripomienok. 
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Ponuka Centra jazykov mi vyhovuje

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím

8%

27%

38%

19%

8%

Som spokojný s kvalitou poradenstva, súvisiacou so 
štúdiom

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



 
Očakávania od štúdia na TU, FZaSP sa naplinili u 62% študentov, čo nás veľmi 
teší. Dúfame, že v budúcnosti sa tento počet ešte zvýši. 

 
Opätovne by si vybralo štúdium v tom istom odbore 67% študentov, 16% by 
študovalo pravdepodobne iný odbor, 17% sa nevyjadrilo. 
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Moje očakávania od štúdia na TU sa naplnili

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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Opätovne by som si vybral štúdium na TU, ale v 
mojom odbore

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím
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Opätovne by som si vybral štúdium na TU, ale v inom 
odbore

1 - úplne súhlasím

2 - skôr súhlasím

3 - neviem

4 - skôr nesúhlasím

5 - úplne nesúhlasím



Iný študijný odbor by si vybralo 12% študentov, 73% študentov by 
pravdepodobne študovalo ten istý odbor. 
 
 
 


