
Hodnotiaca anketa vyučujúcich a predmetov v akademickom roku 2018/19 

Aj v akademickom roku 2018/19, tak ako každý rok, môžu študenti EU v Bratislave, a teda aj 

študenti FAJ, dvakrát počas akademického roka vyjadriť svoj názor na kvalitu výučby 

prostredníctvom anonymnej ankety. Prieskum sa realizuje pomocou dotazníkov a študenti 

môžu v ankete zhodnotiť tak vyučujúceho, ako aj absolvovaný predmet. 

Pracovníci FAJ v spolupráci so Študentským parlamentom FAJ v tomto akademickom roku 

vynaložili veľké úsilie a dosiahli cca 70% účasť študentov na anonymnej ankete, čo možno 

považovať za veľký úspech. Napriek skutočnosti, že študenti majú možnosť vyjadriť svoj názor 

na vyučujúcich a jednotlivé predmety, často o to nemajú záujem. Tento fakt následne 

ovplyvňuje aj samotné výsledky ankety a skresľuje ich relevantnosť. 

V hodnoteniach v akademickom roku 2018/19 niektorí študenti vyzdvihujú skutočnosť, že 

profesionalita istých pedagógov sa zlepšila, nadobudli viac kompetencií, ako aj praktických 

skúseností. Prednášky považujú za zaujímavé, naplnené plnohodnotnými informáciami 

a interpretované vhodným spôsobom, ktorý študentov zaujme. Taktiež vyzdvihujú rozmanitosť 

cvičení a snahu vyučujúcich študentov zaujať. Niektoré informácie považujú naopak za 

redundantné a navrhujú zmeniť obsah predmetu. 

Negatívne hodnotenia študentov sa týkali najmä zahraničného letora, vyplývali však najmä zo 

skutočnosti, že študenti s nedostatočnými jazykovými kompetenciami nedokázali udržať tempo 

vyučovania, ktoré lektor stanovil. Dekan fakulty a zahraničný lektor došli v rámci pohovoru ku 

konsenzu a zahraničný lektor sa zaviazal prispôsobiť výučbu aj jazykovo slabším študentom. 

Negatívne ohlasy študentov sa týkali najmä prednášky z lingvistiky, vyučujúcu považovali 

študenti síce za mimoriadne nadanú odborníčku, dokonale ovládajúcu svoj predmet, táto však 

nedokázala študentom sprostredkovať teoretické poznatky na vhodnej úrovni, a študenti 

predmetu nerozumeli. Po diskusii dekana fakulty s dotyčnou pedagogičkou sa dekan fakulty 

rozhodol nepredĺžiť na ďalšie obdobie pracovnú zmluvu. 

Sumárne možno výsledky hodnotiacej ankety vyučujúcich a predmetov v akademickom roku 

2018/19 hodnotiť pozitívne a vzhľadom na pomerne vysokú účasť študentov ich možno 

považovať za relevantné.  
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