
Regionálny rozvoj a politiky EÚ 

Dotazníkový prieskum zameraný na online formu štúdia – študijný program  
Regionálny rozvoj a politiky EÚ  (26. 10. 2022 – 2. 11. 2022) 

 
1. Akou formou prebiehali Vaše prednášky počas dištančnej výučby? 
(možnosť označiť viaceré odpovede) 

   

Ing. 
online videoprednášky - priamy kontakt + prezentácia študijných 
materiálov učiteľom 

30 

  online videoprednášky - priamy kontakt s učiteľom 9 

  samoštúdium z materiálov zaslaných učiteľom k prednáške 6 

  samoštúdium z odporúčanej literatúry 2 
 

  

Bc. 
online videoprednášky - priamy kontakt + prezentácia študijných 
materiálov učiteľom 

32 

  online videoprednášky - priamy kontakt s učiteľom 12 

  samoštúdium z materiálov zaslaných učiteľom k prednáške 7 

  samoštúdium z odporúčanej literatúry 2 
 

1.1 Ktorá bola najčastejšia forma výučby?  
   

Ing. 
online videoprednášky - priamy kontakt + prezentácia študijných 
materiálov učiteľom 

29 

  online videoprednášky - priamy kontakt s učiteľom 1 
 

 
 

Bc. 
online videoprednášky - priamy kontakt + prezentácia študijných 
materiálov učiteľom 

31 

  online videoprednášky - priamy kontakt s učiteľom 4 

 

2. Akou formou prebiehali Vaše cvičenia/semináre počas dištančnej 
výučby? (možnosť označiť viaceré odpovede) 
   
Ing. online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 27 

  
samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k 
cvičeniam 

15 

  
samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych 
prác 

5 

  
 

Bc. online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 31 

  
samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k 
cvičeniam 

4 

  
samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych 
prác 

4 

  prezenčné 2 
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2.1 Ktorá bola najčastejšia forma výučby?  
   
Ing. online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 26 

  
samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych 
prác 

4 

  
 

Bc.  online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 32 

  
samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych 
prác 

1 

  pol na pol 2 

 
3. Prostredníctvom akej platfomy prebiehali 
online prednášky/cvičenia? (možnosť označiť 
viacero odpovedí) 

   
Ing. MS Forms 7 

  MS Teams 30 

   
Bc. MS Forms 6 

  MS Teams 35 

  Zoom 2 

 
3.1 Ktorá bola najčastejšia online platforma?  

   
Ing. MS Teams 30 

   
Bc. MS Teams 35 

 
3.2 Ktorá platforma Vám najviac vyhovovala?  

   
Ing. MS Teams 30 

   
Bc. MS Teams 35 
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4. Akú formu prednášky by ste v budúcnosti pri dištančnom štúdiu 
uprednostnili Vy? 

   
Ing. a) online videoprednášky s priamym kontaktom s učiteľom 11 

  

b) offline videoprednášky (využiť tak možnosť vypočutia si prednášky vo 
vhodnom čase a v prípade potreby aj opakovane) + online konzultácie s 
prednášajúcim 

18 

  
c) samoštúdium z materiálov pripravených učiteľom k prednáške + online 
konzultácie s prednášajúcim 

1 

  
 

Bc. a) online videoprednášky s priamym kontaktom s učiteľom 17 

  

b) offline videoprednášky (využiť tak možnosť vypočutia si prednášky vo 
vhodnom čase a v prípade potreby aj opakovane) + online konzultácie s 
prednášajúcim 

17 

  
c) samoštúdium z materiálov pripravených učiteľom k prednáške + online 
konzultácie s prednášajúcim 

0 

 
4.1 Uveďte poradie v akej forme by ste 
uprednostnili prednášky v budúcom dištančnom 
štúdiu (a, b, c, iné) - podľa otázky 4 

Ing. A, B, C 8 

  A, C, B 3 

  A 1 

  B, A, C 12 

  B, C, A 3 

  B, C 1 

   
Bc. A, B, C 10 

  A, C, B 3 

  A 1 

  B, A, C 14 

  B, C, A 2 

  C, A, B 1 

 
5. Prostredníctvom akej online platfomy by mali 
prebiehať online prednášky? 

   
Ing. MS Teams 26 

  Zoom 2 

  Nezáleží 1 

  MS Forms 1 

   
Bc. MS Teams 34 

  Zoom 2 

  Nezáleží 0 

  MS Forms 1 
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6. Akú formu seminárov/cvičení by ste v budúcnosti pri dištančnom štúdiu 
uprednostnili Vy? 

   
Ing. a) online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 14 

  b) samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych prác 3 

  c) samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k cvičeniam 0 

  d) kombináciou videoseminárov a samoštúdia 13 

   
Bc. a) online videosemináre - priamym kontaktom s učiteľom 16 

  b) samoštúdium z odporúčanej literatúry a vypracovanie seminárnych prác 0 

  c) samoštúdium a spracovanie podkladov poskytnutých učiteľom k cvičeniam 2 

  d) kombináciou videoseminárov a samoštúdia 16 

   
6.1 Uveďte poradie v akej forme by ste uprednostnili 
semináre/cvičenia v budúcom dištančnom štúdiu (a, 
b, c, d, iné) - podľa otázky 5 

   
Ing. A, B, D, C 5 

  A, C, B, D 1 

  A, C, B 1 

  A, D, B, C 3 

  A, D, C, B 2 

  A 1 

  B, A, C, D 3 

  D, A, B, C 4 

  D, A, C, B 2 

  D, B, A, C 1 

  D, C, A, B 3 

  D, C, B, A 1 

   
Bc. A, B, C, D 1 

  A, B, C 1 

  A, B, D, C 1 

  A, C, B, D 3 

  A, C ,D, B 2 

  A, D, B, C 2 

  A, D, C, B 7 

  A 1 

  B, A, D, C 1 

  C, B ,D, A 1 

  D, A, B, C 3 

  D, A, C, B 4 

  D, B, C, A 2 

  D, C, A, B 1 

  D, C, B, A 2 
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7. Prostredníctvom akej online platformy by mali 
prebiehať online semináre/cvičenia? 

   
Ing. Zoom 2 

  MS Teams 29 

  Nezáleží 1 

   
Bc. Zoom 1 

  MS Teams 35 

  MS Forms 1 

 
8. Aké výhody mala pre Vás online forma vzdelávania? (uviesť max. 3 
odpovede) 

   
Ing. efektívnejšie zadelenie času na štúdium 24 

  interaktívnejšie hodiny 2 

  
možnosť dohody priameho kontaktu s učiteľom mimo rozvrhových 
hodín 

2 

  nadobudnutie nových IKT zručností 5 

  objektívnejšie hodnotenie zo strany učiteľa 0 

  štúdium popri zamestnaní 20 

  ušetrenie času a nákladov na cestovanie 23 

  väčší priestor na diskusiu s učiteľom 1 

  väčšia dostupnosť materiálov na vzdelávanie, poskytnutých učiteľom 5 

  
 

Bc. efektívnejšie zadelenie času na štúdium 26 

  interaktívnejšie hodiny 2 

  
možnosť dohody priameho kontaktu s učiteľom mimo rozvrhových 
hodín 

4 

  nadobudnutie nových IKT zručností 4 

  objektívnejšie hodnotenie zo strany učiteľa 4 

  štúdium popri zamestnaní 16 

  ušetrenie času a nákladov na cestovanie 29 

  väčší priestor na diskusiu s učiteľom 4 

  väčšia dostupnosť materiálov na vzdelávanie, poskytnutých učiteľom 16 
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9. Aké nevýhody mala podľa Vás dištančná (online) forma vzdelávania? 
(uviesť max. 3 odpovede) 

   
Ing. chýbajúci osobný kontakt s učiteľom 15 

  nepripravenosť učiteľov na online formu vzdelávania 3 

  nestabilita internetového pripojenia 12 

  nevyhovujúce podmienky v domácom prostredí 6 

  
rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba, iné neodkladné 
povinnosti a pod.) 

1 

  
zvýšené požiadavky učiteľa na domácu prípravu v priebehu semestra 
(vypracovávanie seminárnych prác nad potrebnú mieru 

10 

  Žiadne 3 
 

 
 

Bc. chýbajúci osobný kontakt s učiteľom 12 

  nepripravenosť učiteľov na online formu vzdelávania 4 

  nestabilita internetového pripojenia 14 

  nevyhovujúce podmienky v domácom prostredí 2 

  
rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba, iné neodkladné 
povinnosti a pod.) 

0 

  
zvýšené požiadavky učiteľa na domácu prípravu v priebehu semestra 
(vypracovávanie seminárnych prác nad potrebnú mieru 

4 

  Žiadne 15 

  Chýbajúci kontakt so spolužiakmi 1 

 
10. Čo vidíte ako najväčší nedostatok pri online výučbe? (označte max 3 
najdôležitejšie) 

   

Ing. 
slabá komunikácia učiteľa s Vami (neodpovedanie na e-mail, nemožnosť 
kladenia otázok počas cvičení/ prednášok a pod.) 

9 

  nemožnosť nahradenia si prednášok/cvičení 11 

  nevyužívanie moderných výučbových prostriedkov 6 

  nezaraďovanie výberových prednášok odborníkmi z praxe 5 

  
rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba, iné neodkladné 
povinnosti a pod.) 

1 

  vysoký počet hodín kontaktnej výučby a menší priestor na samoštúdium 8 

  vytvorenie malého priestoru na konzultácie 5 
 

 
 

Bc. 
slabá komunikácia učiteľa s Vami (neodpovedanie na e-mail, nemožnosť 
kladenia otázok počas cvičení/ prednášok a pod.) 

5 

  nemožnosť nahradenia si prednášok/cvičení 9 

  nevyužívanie moderných výučbových prostriedkov 5 

  nezaraďovanie výberových prednášok odborníkmi z praxe 11 

  
rušenie prednášok/cvičení zo strany učiteľa (choroba, iné neodkladné 
povinnosti a pod.) 

3 

  vysoký počet hodín kontaktnej výučby a menší priestor na samoštúdium 7 

  vytvorenie malého priestoru na konzultácie 7 
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13.1 Obsah skúšky / zápočtu odzrkadľoval 
nadobudnuté vedomosti, získané informáciami 
od vyučujúceho a zadanými úlohami počas 
dištančnej formy štúdia  

   
Ing. áno 19 

  nie 3 

  čiastočne 8 

   
Bc. áno 24 

  nie 10 

  čiastočne 1 

 
 

13.2 Museli ste si inštalovať špeciálny program 
na sledovanie Vašich aktivít počas skúšky? 

   
Ing. áno 2 

  nie 28 

   
Bc. áno 4 

  nie 31 

 
13.3 Prostredníctvo akej platformy prebiehal 
zápočet/ skúška? (vypíšte) 

   
Ing. MS Forms 18 

  Moodle 0 

  MS Teams 23 

  Word  1 

  Google Forms 5 

  Ešte neprebehla 1 

   
Bc. MS Forms 24 

  Moodle 2 

  MS Teams 21 

  Word  2 

  Google Forms 0 

  Ešte neprebehla 1 

  Testportal 2 
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13.4 V prípade technických problémov počas 
skúšky som mal/a možnosť pripojiť sa znova a 
pokračovať v skúške  

   
Ing. áno 20 

  nie 5 

   
Bc. áno 27 

  nie 8 

 
13.5 Po prihlásení na skúšku som mal presný čas 
začiatku skúšky 

   
Ing. áno 28 

  nie 2 

   
Bc. áno 35 

  nie 0 

 
13.6 V prípade, že ste nemali stanovený presný 
čas skúšky, museli ste čakať online? 

   
Ing. áno 20 

  nie 10 

   
Bc. áno 18 

  nie 17 

 
13.6.1 Čas skúšky ste nemali presne stanovený, učiteľ Vám dal vedieť, že 
prišiel na Vás rad  

   
Ing. áno 20 

  nie 7 

      

Slovná odpoveď:     

Takéto niečo sa stavalo ojedinele, vždy bol nejaký poradovník či s 
uvedeným časom alebo bez neho.     

Toto nebol najlepší spôsob, keďže sme nevedeli poradie... a teda sme 
nevedeli, kedy budeme na rade, či nastali technické problémy alebo, či 
sa termín skúšky predĺžil...     

Ako kedy.     

   
Bc. áno 26 

  nie 5 

Slovná odpoveď:     

Ak sa jednalo o ústnu skúšku tak si nás volal postupne do hovoru.     

Áno aj, podľa toho aká bola skúška, ak ústna, bol poradovník.     

Zavolal.     
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13.7 Dalo sa pri použitých metódach online 
skúšania jednoduchšie podvádzať, opísať, 
pomôcť si navzájom? 

   
Ing. áno 2 

  nie 12 

  čiastočne 16 

   
Bc. áno 4 

  nie 20 

  čiastočne 11 

 


