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Návod na vyplnenie dotazníka 
Vážený študent, vážená študentka, 

prostredníctvom dotazníka formulárov hodnotenia je realizovaná anketa, ktorá Vám umožňuje vyjadriť 

sa ku kvalite vyučovacieho procesu zo strany študentov. Cieľom je získanie spätnej väzby 

k vyučovaciemu procesu realizovanému v akademickom roku 2018/2019 (v zimnom aj letnom 

semestri). 

Prieskum je anonymný a je realizovaný prostredníctvom AIS2. 

Máte pripravený jeden dotazník: 

• Praf.2019/SP – dotazník pre hodnotenie vyučovacieho procesu - Seminár 

Študent hodnotí konkrétny seminár a vyučujúceho, s ktorým absolvoval predmetný seminár. Ak chce 

študent hodnotiť viacerých vyučujúcich, ktorí viedli 1 predmet (pri seminároch, kde sa striedali viacerí 

vyučujúci), nech tak spraví v rámci slovného hodnotenia v 1. otvorenej otázky.  

K prednáške z daného predmetu sa viaže 2. otvorená otázka. Pri tejto otvorenej otázke si študent zvolí 

jedného konkrétneho prednášajúceho a následne bude hodnotiť prednášky z daného predmetu. Ak sa 

chce študent vyjadriť aj k iným prednášajúcim, nech tak urobí v rámci slovného hodnotenia v 2. 

otvorenej otázke. 

Dotazník má 3 bloky  

1. V prvom bloku hodnotíte škálovým hodnotením a vyberáte z možností: 

a) úplne súhlasím, 

b) čiastočne súhlasím, 

c) neviem, 

d) čiastočne nesúhlasím, 

e) vôbec nesúhlasím. 

Ak nechcete na otázku odpovedať vyberte možnosť c) neviem. 

 

2. V druhom bloku odpovedáte na otvorené otázky vlastnými slovami. 

 

3. V treťom bloku hodnotíte známkou na škále A až Fx. 

Žiadame Vás o vyplnenie dotazníka ku všetkým predmetom, ktoré ste v tomto akademickom roku 

absolvovali. 

Postup pre vyplnenie dotazníka: 

1. Prihláste sa do AIS2. 

2. Po prihlásení vyberte v ľavom menu Administratívny systém. 

3. Vyberte aplikáciu AS051: Dotazník – vyplnenie. 

4. Zobrazí sa okno AS051: Dotazník, vyplnenie, hodnotenie 

5. Označte dotazník a kliknite na políčko ,,Vyplniť“. S dotazníkom pracujete podľa obrázka 

nižšie. 



 

 

 

 

 

6. Po vyplnení dotazníka ho zatvorte tlačidlom . Zobrazí sa informačné okno kde máte dve 

možnosti: 

• ÁNO – dotazník sa uloží a označí ako vyplnený (už ho nebudete môcť vyplniť druhý 

krát), 

• NIE – dotazník sa uloží a môžete sa k nemu ešte vrátiť (znovu ho doplniť, upraviť). 

 

Dotazník je anonymný. 

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka. 

Vyplnením dotazníka prispejete k zlepšeniu pedagogického procesu.  

Ukážka otázok dotazníka sa nachádza v ďalšej časti. 

  

Otázka dotazníka 

Predmet, ktorý hodnotíte 

Vyberte odpoveď alebo napíšte 

vlastnými slovami (pri otvorených 

otázkach) 

Tlačidlami     sa 

prepínate medzi 

otázkami 

Tlačidlami     sa 

prepínate medzi 

predmetmi 

Tlačidlami     sa prepínate 

na začiatok hodnotenia 

ďalšieho predmetu 
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Praf.2019/SP - Hodnotenie vyučovacieho procesu - Seminár 

1. Seminár (škálové hodnotenie) 

1. Vyučujúci má primerané odborné vedomosti, ktoré vie zrozumiteľne a 

jasne podať: 

Možné odpovede: 

a) úplne súhlasím 

b) čiastočne súhlasím 

c) neviem 

d) čiastočne nesúhlasím 

e) vôbec nesúhlasím 

2. Seminár vyučujúceho má jasnú a zrozumiteľnú štruktúru: 

3. Vyučujúci zadáva úlohy a materiály potrebné k semináru s 

dostatočným predstihom: 

4. Vyučujúci vytvára pozitívnu atmosféru, je ústretový a má ľudský 

prístup: 

5. Vyučujúci stimuluje diskusiu a toleruje aj odlišné názory: 

6. Vyučujúci poskytuje dostatočnú spätnú väzbu: 

7. Vyučujúci je zastihnuteľný aj mimo seminárov (e-mail, konzultačné 

hodiny): 

8. Vyučujúci podnietil môj záujem o danú oblasť práva: 

9. Rád by som absolvoval/a aj iné predmety u tohto vyučujúceho: 

10. Prednášky predstavovali dobrý základ pre zvládnutie matérie na 

seminároch: 

2. Otvorené otázky 

1. K hodnotenému semináru by som chcel/a uviesť (pozitíva, negatíva, návrhy na zlepšenie): 

2. 
K prednáškam z tohto predmetu by som chcel/a uviesť (pozitíva, negatíva, návrhy na 

zlepšenie): 

3. Známkovanie 

1. Celkovo hodnotím tento predmet známkou: A B C D E FX 

 


