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1. Dotazník, ktorým sa hodnotil vzdelávací proces obsahoval tieto otázky: 
a) Pripravenosť a organizácia výučby predmetu 
b) Užitočnosť študijných materiálov 
c) Dostupnosť študijných materiálov 
d) Iné aktivity spojené s výučbou a ich príspevok k lepšiemu porozumeniu 
e) Náročnosť predmetu 
f) Spokojnosť s rozsahom predmetu 
g) Dostatočnosť praktickej výučby 
h) Konzultácie počet hodín 
i) Prezentácie a ich jasnosť 
j) Vyučujúci a jeho schopnosť motivovať 
k) Objektívnosť hodnotenia študenta zo strany vyučujúceho 
l) Iné pripomienky  
 

2. Zo všetkých 308 študentov 3 ročníkov bakalárskeho štúdia a 2 ročníkov magisterského štúdia 
odpovedalo spolu 206 študentov t.j. 66,8 %. Zo všetkých 108 študentov dennej formy štúdia odpovedalo 
73 t.j. 67,5 %. Zo všetkých 200 študentov externej formy štúdia odpovedalo 133 t.j. 66,5 %. Počty 
odpovedajúcich v jednotlivých ročníkoch oboch foriem štúdia je v tab. č. 1. 

3. V hodnotení vzdelávacieho procesu medzi študentmi dennej a externej formy štúdia existujú rozdiely. 
4. Študenti dennej formy štúdia boli kritickejší v hodnotení vzdelávacieho procesu ako študenti externej 

formy štúdia.  
5. Za najnáročnejšie predmety, ktoré vyžadovali vysokú úroveň aktivity (80% a viac %  pozitívnych 

odpovedí ) považovali študenti oboch foriem štúdia predmety uvedené v tab. č. 2  
6. Najnižšie je hodnotený predmet v dennej forme štúdia – Environmentálne zdravie  

 
 
Tabuľka č. 1: Počty študentov, ktorí vyplnili dotazník hodnotenia vzdelávacieho procesu za zimný semester 
2007/2008 

Počty študentov Počty hodnotiacich Ročník 
Denní Externí Denní Externí 

Bc. abs. abs. abs. = % abs. = % 
1 25 25 25=100 21=81 
2 24 23 16=67 22=96 
3 22 40 18=81 38=95 
Mgr. abs. abs. abs. = % abs. = % 

1 25 50 7=31,8 23=46 
2 OaPZ 7 8 7=100 7=88 
2 ZM 5 53 0=0 22=42 

 
Tabuľka č. 2 Najnáročnejšie predmety štúdia – hodnotenie 80% a viac študentmi  

Bc. Denní Externí  
1 Biochémia, fyziológia, základy etiky, anglický 

jazyk, telesná výchova, zdravotnícka 
starostlivosť 

Biológia, anatómia, fyziológia, anglický jazyk 
 

2 Metódy epidemiológie, patologická 
fyziológia 

Metódy epidemiológie, mikrobiológia 

3 Epidemiológia chronických chorôb, 
epidemiológia infekčných chorôb, 
ekonomika zdravotníctva 

Epidemiológia chronických chorôb, 
ekonomika zdravotníctva, Štátny zdravotný 
dozor, Zdravie pri práci 

Mgr.  Denní Externí  
1 Profesionálne choroby, úrazy a ich 

prevencia 
Demografia, hodnotenie zdravotného rizika, 
manažérska sociológia, komplexná 
starostlivosť o kardiovaskulárneho pacienta 

2  Lieková politika 
 


