
Vyhodnotenie študentskej ankety v AR 2012/2013 

V akademickom roku 2012/2013 sa ankety zúčastnilo 133 respondentov, 

z toho 93 študentov prvého stupňa štúdia, 35 študentov druhého stupňa štúdia 

a 5 doktorandov. Anketu ukončilo 90 študentov. Študenti odpovedali na 16 

otázok, hodnotiaca škála bola 5-stupňová: 1 = určite áno, 2 = skôr áno, 3 = aj áno 

aj nie, 4 = skôr nie, 5 = určite nie. Okrem hodnotení mohli študenti uviesť ku 

každej otázke aj odpoveď N = nehodnotím (daná situácia nenastala, neviem 

alebo nechcem hodnotiť). 

Na prvom stupni štúdia anketu vypĺňalo 64 študentov jednoodborového 

štúdia a 29 študentov medziodborového štúdia. Z 35 študentov druhého stupňa 

bolo 13 študentov učiteľského štúdia a 22 študentov jednoodborového štúdia. 

Rozdelenie študentov podľa študijných programov prvého a druhého stupňa je 

na Obr. 1.  Na treťom stupni sa do ankety zapojilo po jednom doktorandovi 

z programov aplikovaná matematika, biofyzika, informatika, molekulárna 

cytológia a organická chémia. 

 

I. stupeň 

 

II. stupeň 

Obr. 1 Rozdelenie študentov zapojených do ankety podľa študijných programov.  



Zoznam otázok (kliknutím na otázku sa dostanete k odpovediam) 

1. Prednáška mala logickú štruktúru a jasne stanovené ciele 

2. Vyučujúci vysvetlil učivo zrozumiteľne 

3. Prednáška bola doplnená príkladmi a ilustráciami, ktoré mi pomohli porozumieť 

obsahu prednášky 

4. Vyučujúci prezentoval súvislosti preberaných tém s inými predmetmi 

5. Prednášajúci ochotne a fundovane odpovedal na otázky 

6. Zvolené úlohy vhodne rozvíjali poznatky z prednášky 

7. Vyučujúci viedol študentov k aktívnej spoluúčasti, samostatnosti v myslení a práci 

8. Cvičenia boli dobre organizačne zvládnuté, cvičiaci vhodne metodicky usmerňoval 

študentov 

9. Cvičiaci ochotne a fundovane odpovedal na otázky 

10. Po absolvovaní cvičení (seminárov) budem schopný získané vedomosti a zručnosti 

ďalej využívať 

11. Priebežné hodnotenie bolo objektívne a dobre zdôvodnené 

12. Podmienky priebežného hodnotenia boli stanovené včas a vyučujúci ich dodržiaval 

13. Termíny skúšok boli vypísané včas, v dostatočnom počte a vhodne rozložené 

14. Skúšajúci vyžadoval vedomosti v súlade so zverejnenými požiadavkami 

15. Skúšajúci bol pri hodnotení objektívny a upozornil na nedostatky 

16. Moja účasť na tomto predmete bola 

17. Slovné komentáre 

  



Otázka č. 1: Prednáška mala logickú štruktúru a jasne stanovené ciele  
(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 
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PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 2: Vyučujúci vysvetlil učivo zrozumiteľne 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 
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ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 3: Prednáška bola doplnená príkladmi a ilustráciami, ktoré mi 

pomohli porozumieť obsahu prednášky 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 4:  Vyučujúci prezentoval súvislosti preberaných tém s inými 

predmetmi 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 5:  Prednášajúci ochotne a fundovane odpovedal na otázky 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 6:  Zvolené úlohy vhodne rozvíjali poznatky z prednášky 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

ÚBEV 

 

 

 

ÚFV 



 

ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 



 

 

 

ÚINF 

 

 

 

ÚMV 



 

 

 

PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

  



Otázka č. 7: Vyučujúci viedol študentov k aktívnej spoluúčasti, samostatnosti v 

myslení a práci 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 8: Cvičenia boli dobre organizačne zvládnuté, cvičiaci vhodne 

metodicky usmerňoval študentov 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 9:  Cvičiaci ochotne a fundovane odpovedal na otázky 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 10: Po absolvovaní cvičení (seminárov) budem schopný získané 

vedomosti a zručnosti ďalej využívať 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 11: Priebežné hodnotenie bolo objektívne a dobre zdôvodnené 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 12: Podmienky priebežného hodnotenia boli stanovené včas a 

vyučujúci ich dodržiaval 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 13: Termíny skúšok boli vypísané včas, v dostatočnom počte a 

vhodne rozložené 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 14: Skúšajúci vyžadoval vedomosti v súlade so zverejnenými 

požiadavkami 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 15: Skúšajúci bol pri hodnotení objektívny a upozornil na nedostatky 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Otázka č. 16: Moja účasť na tomto predmete bola 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

 

 

 

ÚFV 

 



ÚGE 

 

 

 

ÚCHV 

 

 

 



ÚINF 

 

 

 

ÚMV 

 

 

 



PF UPJŠ spolu 

 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 

  



Slovné komentáre: 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

ÚBEV 

Prezentácie boli slabo čitateľné z dôvodu nevhodne zvolenému pozadiu a textu (tmavomodé pozadie a čierny 

text). 

Celkovo sa mi predmet veľmi páčil a pri skúške bola pani docentka veľmi zhovievavá. 

Zaujímavé cvičenia. 

Páčili sa mi každotýždenné písomky. Donútili nás učiť sa priebežne a potom sa dali ľahšie zvládnuť zápočty a 

skúšky. Pripomienku mám možno k prednáškam, ktoré boli doslovný prepis knihy. 

Na tomto predmete mi prekážalo, že prezentácie boli veľmi rýchlo prezentované a niektoré veci sa nedali 

pochopiť, práve kvôli rýchlemu "preleteniu" prezenácie. 

Celkovo sa mi tento predmet veľmi páčil, veľa nadobudnutých poznatkov o ľudskom tele, ktoré určite ďalej 

využijem. Pomerne málo teórie a praktické znázornenie jednotlivých orgánov a sústav na cvičeniach, skvelé! 

Prísne hodnotenie a systém, palec hore. Rýchlo odprednášané prednášky, cvičenia to zachraňovali. Škoda, že sa 

predmet podrobne nepreberá vo vyšších ročníkoch. 

Velmi zaujimavo podany predmet, jeden z najlepsich v doterajsom studiu. 

Aplikovaná embryológia patrí do kategórie predmetov, ktoré by som odporučila si zapísať. Vyučujúci nás viedol 

k praktickému využívaniu poznatkov, logickému zmýšľaniu, vyjadreniu vlastných názorov a zdôvodňovaniu. Zvlášť 

by som vyzdvihla to, že sa nám snažil podať najnovšie informácie z danej oblasti a narozdiel od bežných 

predmetov na ÚBEV nenútil nás memorovať detaily, históriu. Prednášky boli pútavé, napriek tomu,že boli v 

neskorších večerných hodinách, neprekážalo by mi, ani keby boli dlhšie.Hodnotenie bolo objektívne formou 

testu. Škoda, že sa podobným spôsobom nevyučujú aj iné predmety. 

Spôsob výučby predmetu bol zvolený mimoriadne vhodne vzhľadom na preberanú tému. Prístup vyučujúceho 

bol profesionálny a hodnotenie objektívne. 

Zaujimavy predmet, hoci systematika, ktora cloveku nic nehovori (drviva vacsina len mikroskopicke) ale vhodne 

a dostatocne podana, cvicenia trochu zbytocne. 

Zaujímavé prednášky. 

Zauímavé prednášky a cvičenia. 

Veľmi sa mi páčili cvičenia, ktoré nám umožnili vidieť preberaný materiál aj pod mikroskopom. Cvičiaca veľmi 

dobre usmerňovala študentov, zdôrazňovala základné pojmy, ktoré boli na skúške požadované. Čo sa mi páčilo, 

bol zodpovedný prístup, presne a vopred ohlásené termíny zápočtov aj termíny skúšok. 

Na tomto predmete sa mi páčili hlavne cvičenia, ktoré boli zaujímavé a keďže sme mali písomku každé cvičenie, 

nemali sme problém pri zápočtoch. Na prednášky som nechodila, pretože skriptá boli dobre a jasne napísané a 

porozumela som preberanému učivu. 

Dobre zvládnuté cvičenia 

Zmenila by som obsah prednášok. Viac by som doplnila teoretické vedomosti (nie len to čo môžeme vidieť pod 

mikroskopom), lebo tie potom pri štúdiu na skúšku dosť chýbajú. A chýbajú potom aj na iných predmetoch. 

Prednášky mali dosť málo spoločné s tým, čo sa robilo na cvičeniach, tiež sa mi nepáčilo, že s nami jednal ako s 

XXX , tkorý majú nejakú prax za sebou. 



Takmer vôbec sa obsah skúšky nezhodoval s obsahom prednášiek. Perfektný výklad prednášajúceho,hovoril z 

vlastných skúseností. Minimum poznámok, z ktorých sa nedalo pripraviť poriadne na skúšku. Stručné poznámky 

by mohli byť obsiahnuté v prezentácii po slovensky. 

Obsah predmetu je zaujímavý, taktiež zahŕňa poznatky aj z iných predmetov. Podmienky sme mali dopredu dané, 

boli dodržané, doporučená literatúra sa však len ťažko dala zohnať. Napriek tomu,že aj témy prednášok boli 

zaujímavé, bola som len na pár prednáškach a to z dôvodu toho, že vyučujúca daného predmetu rýchlo 

zreferovala obsah prezentácie, doplnila informáciami tak rýchlo, že bolo nemožné si to zaznamenať.Prezentácie 

boli slovensko-anglické, čo som uvítala, ale pri príprave na skúšku som najviac času venovala hľadaniu informácií 

k obrázkom a pojmom,kt. boli použité. Záverečné hodnotenie bolo formou testu,avšak niektoré otázky sa týkali 

absolútnych detailov, číselných faktov, kt. si väčšina študentov aj tak nezapamätá,pretože v prípade potreby si 

ich vyhľadá na internete. Prístup prednášajúcej odradil viacerých študentov, či už absenciou na prednáškach ale 

taktiež tým, že si z daného predmetu napriek kvantu informácií v podstate nič neodniesli. 

Privítala by som v rámci prednášok tohto predmetu uvoľnenejší výklad vyučujúceho. 

Prednasky boli zrozumitelne, lahko pochopitelne a hlavne zaujimave. 

S týmto predmetom ani vyučujúcimi som nemala žiaden problém. Boli ochotní a ústretoví. 

Prekážala mi organizácia cvičení. Neustálym striedaním vyučujúcich vznikali mnohé nedorozumenia k správnym 

výkladom jednotlivých pojmov a chýbali presné definície potrebné pre absolvovanie zápočtov. 

Tento predmet bol velmi zaujimavy, k obsahu, prednaskam, skuske nemam absolutne co vytknut.. Jedine co sa 

mi nepacilo bola organizacia cviceni, kedze takmer na kazdom jednom cviceni sme mali inu cviciacu, kazda nam 

vysvetlovala pojmy z predmetu inac, co sa prejavilo aj na zapoctovych pisomkach...taktiez sa mi absolutne 

nepacilo, ze ked sme na predmet nastupili po pedagogickej praxi, nikto nam nevysvetlil podmienky predmetu a 

hned na druhom cviceni sme pisali pisomku... 

Tento predmet je jeden z mojich 8 statnicových predmetov. Učivo mi bolo odprednášané zrozumiteľne. Páčilo sa 

mi, že išlo o sklbenie informacii z viacerých už absolvovaných predmetov. Či mi niečo prekážalo? Mohlo byť učivo 

odprenášané podrobnejšie resp. rozsiahlejšie, ale na to by sme zrejme potrebovali aspon dva semestre. :) 

V dotazníku chýba meno vyučujúceho, preto som cvičenia nehodnotil; v predmete sú zbytočne duplicity napr. z 

mikrobiológie; niektoré veci (hlavne tie, ktoré sa podrobne rozoberajú na cvičeniach), by mohli byť z prednášok 

vynechané a namiesto nich by sa dali rozšíriť iné témy 

Po mikrobiológii ďalší mimoriadne dobre organizovaný predmet, zaujímavé prednášky, ale mohli byť zaradené 

do rozvrhu trochu neskôr, keď sú už študenti schopní vnímať. 

Mimoriadne dobre organizovaný predmet (až na ten čas prednášok) 

Prekážalo mi, že prednáška bola o 7:05 hodine - je to veľmi skoro, ja by som nedávala žiadne prednášky ani 

cvičenia tak skoro ráno 

Pacil sa mi sposob, akym boli cvicenia realizovane, boli zamerane dost prakticky, tiez sa mi pacil pristup 

vyucujuceho. Co mi prekazalo, bolo ze aj ked na cviceniach sme vela pracovali s pocitacmi a s online databazami 

a bolo skoro nevyhnutne, aby sme mali internet, ten casto vypadaval, alebo bol velmi pomaly, co znizovalo nase 

moznosti a kvalitu cviceni. Taktiez na projektor sa nedalo spolahnut, casto vypadaval signal. 

Nevyhovoval mi spôsob prednášky a jej forma. Výklad vyučujúceho bol často neusporiadaný a chaotický. 

Podmienky absolvovania predmetu boli stanovené na poslednú chvíľu a neboli stanovené počas semestra ale až 

tesne pred skúškou. 

Skuska bola strasna. 

Veľmi zaujímavý predmet, no podľa môjho názoru veľmi chaotický prednášaný s neúplnosťou informácií, ktoré 

boli aj napriek tomu požadované na skúške. Oproti tomu cvičenia boli veľmi dobre zorganizované, s kvalitným 

výkladom, doplneným o zaujímavé fakty. 



Tento predmet bol mojou najhoršou spomienkou na skúšobné obdobie. Učila som sa 12 dní od rána do večera 

učivo, ktoré označila za to jediné z čoho máme čerpať. Učila som sa viac z kníh ako z poznámok. Skúška bola veľmi 

neobjektívna a vyčerpávajúca, pretože ma pred ostanými celý čas ponižovala. Čiže tento predmet hodnotím ako 

obsahovo zaujímavy, ale vďaka vyučujúcemu, bol veľmi ťažko zvládnuteľný a náročný na psychické zdravie. 

Hlavne ak pri odpovedi na skúške po celý čas tvrdila, že nič neviem a skákala mi v kuse do reči. Nehovoriac o 

množstve ľudí, ktorí sa na túto skúšku svedomito pripravovali a ani po tretí krát nemajú tento predmet úspešne 

absolvovaný. 

Zaujimavy predmet, na prednaskach sa trebalo trocha premahat (boli nie velmi putave) ale zato obsah bol velmi 

zaujimavy 

Skvelý prístup prednášajúceho ako aj cvičiaceho, okamžitá odpoveď na otázky, predmet bol doplnený návštevou 

múzea, čo hodnotím veľmi kladne. Myslím si však, že úloha nakresliť živočícha bola veľmi zbytočná a zbytočne 

nahnala strach hlavne študentom s nie príliš veľkým talentom na kreslenie. 

Tento predmet sa mi veľmi páčil a bol jedným z najľahších. Učivo sa mi dobre učilo a skúška bola veľmi ľahká a 

prebiehala v dobrej atmosfére. 

Zaujímavosti a nové vedomosti o vzniku a rozvoji biológie 

Veľmi praktický predmet. Možno technickejšie veci by bolo vhodné názornejšie vysvetliť. Celkovo prínos tohto 

predmetu hodnotím veľmi pozitívne. 

Zaujimave prednasky, trosku cudna forma skusania 

Na tomto predmete sa mi nepáčil štýl skúšania, podľa môjho názoru to bolo dosť neobjektívne. 

Na tomto predmete sa mi páčil priebeh skúšania na skúške. Vyučujúci dával len základné otázky z prebratého 

učiva. Na prednášky som veľmi nechodila a nebolo to ani potrebné. Skriptá boli dobre napísané. 

Vynikajúce prednášky, ktoré zaujali...pán docent aj pán doktor majú skvelý humor :) 

 

ÚFV 

Nie je čo vytknúť ... skvelý človek s veľkými vedomosťami :) dobré prednášky... zápočty aj skúška boli v poriadku 

:) 

Páčila sa mi ústretovosť cvičiacej aj prednášajúceho. 

Nemyslím si, že tento predmet má v dnešnej dobe zmysel. 

Tento predmet je podávaný úplne zrozumiteľne a nevidím v ňom žiadne nedostatky. Dokonca sme mali 

prednášky dobrovoľne i navyše o problematikách, ktoré nás zaujímali. 

Ťažký predmet, ale dá sa to zvládnuť... pán docent je ochotný a dobre vysvetľuje...prednášky boli strašne dlhé a 

bola iba 1 krátka (max. 10 minútová) prestávka...veľmi som sa unavila a keďže sme sedeli na veľmi nepohodlných 

stoličkách, pocítil to aj môj chrbát... preto navrhujem, aby ďalšie generácie mali túto prednášku rozdelenú na 2 

alebo aby boli aspoň 2 prestávky 

Predmet považujem za veľmi prínosný a pokladám za veľmi dôležité jeho úspešné zvládnutie. Informácie 

obsiahnuté v tom čo som sa naučil sú pre mňa základom vzdelania informatika. 

Veľmi sa mi páčilo, že vyučujúci uvádzal aj príklady, ktoré síce až tak s preberanou látkou nesúviseli, ale obohatili 

nás o nové a veľmi zaujímavé poznatky z fyziky. 

S prednaskami aj cviceniami som bol spokojny, negativa som nezaznamenal 

Prednášky skvelé, cvičenia ešte lepšie. Chýbal mi ale napríklad problém dvoch telies ak by bolo možné a zopár 

dalších zaujímavych príkladov, ale okrem toho, výborné. 

Predmet dobre dopĺňal predmet Všeobecná fyzika 1. 



Pán docent je výnimočný človek, učiteľ aj odborník...na prednáškach boli zaujímavé témy a bolo to odprednášané 

na jednotku :) na skúške som nebola ani hladná ani smädná, pretože nám pán docent priniesol aj občerstvenie 

(veľké ĎAKUJEM) 

Veľa dobrých experimentov. 

Ucivo na prednaskach bolo perfektne vysvetlene, s prednasajucim aj cviciacim som bol spokojny 

Prednášky skvelé, cvičenia u XXX. boli bohužiaľ otrasné. Príprava 0 bodov a aj schopnosť reagovať na otázky veľmi 

obmedzená. 

Rozdiel medzi prednaskou a cvicenim bol asi ako medzi nebom a zemou. Prednaska super, na kazdu som sa tesil 

ale cvicenia to boli ako za trest, cvicenia neboli pripravene, vysvetlenie nezrovnalosti slabe .... 

Musim vyzdvihnut nazornost pokusov na prednaskach. Tie jasne demonstrovali preberane ucivo a pomahali 

lepsie pochopit prednasana javy. Napriek casovej narocnosti si pan XXX vzdy nasiel cas na pripravu 

demonstracneho pokusu. 

Nová moderná aparatúra bola fascinujúca. 

Pán XXX je veľmi šikovný, ochotný pomôcť a poradiť ...len mnohokrát som ho ľutovala, pretože pani doktorka sa 

počas cvičení viackrát niekde vyparila a on ostal s nami sám a mal čo robiť, aby stíhal ku každému ísť a odpovedať 

na otázky... jeho hodnotím na JEDNOTKU :) 

Nedodržiavanie stanovených termínov zo strany vyučujúceho. Veľká časová náročnosť, úlohy nesúvisiace s 

témou (motivačné čítanie). Predmet je v súčasnej podobe nezmyselný. 

 

ÚGE 

Závislé od vedúceho práce, osobná spokojnosť 

Na tomto predmete sa mi páčilo to , ako k nám XXX pristupoval , všetko sa nám snažil zrozumiteľne vysvetliť aj 

ilustráciami , aby sme to lepšie pochopili . Aj pri hodnotení po skúške bol objektívny a upozorňoval nás na chyby 

, aby sme sa im v budúcnosti vyhli . Ešte sa mi páčilo , že po písomnej časti prebiehala ústna časť , kde pred nami 

osobne boli písomky opravované a preto sme s istotou vedeli , že hodnotenie je objektívne . 

Bol to dobrý predmet len prednášky boli trocha nudné. 

Zaujímavo odprezentované prednášky, avšak nezmyselné zápočty. 

Sa mi najviac páčili fotografie z ciest, ktoré vždy obohatili a oživili hodinu. 

Navrhujem prehodnotiť potrebu rozsiahlej semestrálnej práce, ktorá nebola nijak zohľadňovaná pri skúške 

Mi prekážalo množstvo poučiek, ktoré sa veľmi ťažko učili a premietali do praxe. 

Všetko sa mi páčilo. 

Vzhľadom na neočakávanú zmenu vyučujúceho ( prednášajúceho , cvičiacého aj skúšajúceho ) vnímam spôsob 

úpravy hodnotenia ako kompromis v prospech študentov. 

Nemôžem hodnotiť tento predmet, lebo s pani doktorkou sme absolvovali len par cvičení. 

Pani XXX bola super, no neužili sme si ju veľmi..ale chcem vám poďakovať za pána XXX, ktorý nám suploval a jeho 

cvičenia boli veľmi dobre zrozumiteľné, pútavé a ľahšie stráviteľné. 

Exkurzia doposiaľ neprebehla v zimnom semestri a ani do ukončenia hodnotenia predmetu 

Očakával som viac od tohto predmetu , hlavne praca s microsoft office 

Tento predmet je ZBYTOČNÝ!, čo si uvedomil zrejme aj sám vyučujúci, keďže sa cvičenie veľakrát neuskutočnilo... 

škoda, že sa to potom neodrazilo na objektívnosti hodnotenia :( 



Hodiny boli dobré, zvládnuteľné, pre mňa nijak zvlášť zaujímavé, ale nemám vôbec žiadne námietky na jeho 

osobu. Jedine čo neskoro zapisuje hodnotenia, ale mne to nijak zvláš nevadí. 

Nemám žiadne výhrady. 

Predmet ako taký sa vôbec nehodí do študijného programu, vzhľadom na to, že je to predmet takmer výlučne 

geografický, nenadväzuje na žiaden predmet v študijnom pláne a ani žiaden predmet naňho nenadväzuje, a teda 

chýbajú elementárne poznatky potrebné pre pochopenie a následne aj využitie učiva z tohto predmetu (napr. z 

geológie, pedológie atď), navyše je vyučovaný spoločne s geografmi, pre ktorých predstavuje len komplexnejšie 

spojenie poznatkov z ostatných geografických predmetov; bolo by vhodné prispôsobiť obsah predmetu pre 

program s dôrazom na jeho možné využitie v praxi (pre ekológov) 

V budúcnosti odporúčam úplne vylúčiť skriptá, ktoré boli zjavne napísané, len aby nejaké boli...pozitívne 

hodnotím zaujímavé debaty o danej problematike. 

Vyučujúca je (a to nie len na tomto predmete) roztržitá, nepämatá si dohodnuté, má bordel vo vyučovaní. 

Maximálne spokojná. 

Vyučujúci využili študentov na mapovanie pre svoje VLASTNÉ aktivity a budúce vlastné práce. 

Celý mapovací kurz sa mi páčil. 

Vyucujuca ma vo vsetkom bordel...prednsaky.prezencka....hroza...neprofesionalne...keby mala hospitaciu tak leti 

hned...ale predmet je pekny. 

Najviac sa mi páčila exkurzia do SHMÚ. 

Vyučujúci výklad dopĺňali vlastnými pútavými zážitkami a prezentáciami ich ciest do zahraničia, na hodinách sme 

mali častokrát možnosť overiť si, ako to, čo bolo odprednášané, funguje v praxi (práca s meracími prístrojmi, 

návšteva SHMÚ...), prezentované témy boli vysvetľované tak, že väčšina učiva sa dala zapamätať už z hodín. 

Prednášky a cvičenia z tohto predmetu preto považujem za úžasne strávený čas. 

Na tomto predmete sa mi najviac páčila schopnosť nenásilne a efektne a VTIPNE!! upozorňovať na témy, a tým 

nás vzdelávať aj v iných oblastiach, ako len oblasť samotného predmetu; pomáhala tiež názorná ukážka 

vysvetľovaného. 

Nezrozumitelné prezentácie na prednášky.. Látku vie síce pekne vysvetliť, že sa to dá skvele pochopiť, ale niekedy 

ide jedno cez druhé, až sa stratím :) no tie prezentácie by mohli byť zrozumitelnejšie :) 

Meteorológia je sama o sebe zaujímavá a tým, že sme mali dobrého prednášajúceho a ešte lepšiu cvičiacu, išlo 

mi to ľahšie. 

Zbytočné dvojtýždňové prekladanie papierov z jednej police na druhú. samozrejme závisí od typu praxe, avšak 

90% spolužiakov má podobné skúsenosti. 

Lepší čas výučby , o 17-18-stej to nieje vhodné vzhľadom na náročnosť problematiky vesmíru a výpočtami s tými 

súvisiacimi, podla môjho názoru to nieje vhodný predmet hned na úvodný semester,kvitujem snahu vyučujúceho 

zaujať tématikou študentov. 

Pani doktorka mala cvičenia dobre pripravené, nútila nás počítať príklady, ale to beriem, doteraz si pamätám 

Keplerove zákony..vďaka tomu, že som si k tomu sadla a pochopila všetko čo nám trebalo ma predmet zaujal a 

možno ovplyvnil v ďalšom výbere volitelných predmetov.Pani doktorka mala pútavé cvičenia, no niekedy ju 

poriadne nebolo počuť vzadu. 

Velmi zlatá vyučujúca.. som veľmi spokojná :) 

Veľmi dobrý prístup pani XXX..Vždy vyšla v ústrety..veľmi dobrá učiteľka. 

Predmet sa mi veľmi páčil. 

Predmet sa mi páčil, jeho obsahová stránka a aj štýl, akým prebiehal. 



Nemám žiadne výhrady k predmetu a vyučujúcemu ba práveže som spokojný aj s úrovňou cvičení a požiadaviek 

na nás študentov. 

Ok. 

OK. 

Prednášky boli fajn ako vždy u tohto vyučujúceho, skúška prebiehala značne subjektívne. 

Opäť ako pri XXX sa mi najviac páčili fotografie z ciest, kt. oživili hodinu + prezentácie, ktoré sme si mali pripraviť 

na zvolené zaujímavé témy. 

Pomerne chaotický priebeh seminárov, vyučujúci zrejme potrebuje trochu viac pedagogických skúseností. 

Vhodný predmet na začiatok štúdia ale to je tak asi všetko : negatíva - večné meškania 20-30 minút a následné 

posuny ukončenia , nejasne stanovené podmienky zápočtu a ich zmena počas semestra , neoboznámenie so 

spôsobom hodnotenia ( najmä praktika odčítania bodov pri zápočtových písomkách - väčšina študentov o nej ani 

nevedela pri 1. písomke a potom tak aj dopadla ) , náhle zmeny dátumov opravných zápočtov = nevedomosť 

práce s aisom , poznámky z wikipedie ( časté chyby a nepresnosti) a vyžadovanie nepodstatných znalosti 

k predmetu. 

Zo začiatku vyzerala byť XXX zlatá, no po tom, čo nám dala zápočet BEZ UPOZORNENIA NA SPOSOB HODNOTENIA, 

ma uplne sklamala.. takmer nikto neurobil zápočet a to len a len z dovodu, že sme nevedeli, že za zlé odpovede 

strhava body. Velmi nas to vsetkych nahnevalo... Ani nám neukázala naše písomky, a ked sme sa prišli na nich 

osobne pozrieť cez konzultačné hodiny, zistili sme, že ich opravuje sposobom ,,ako sa mi zachce" .. niektore 

otazky VOBEC neohodnotila... a potom so slovami: ,,oooo, som to opravovala narychlo, ale ked tak teraz na to v 

klude pozeram, anoo, mate tu mať ešte 4 body... " tak toto čo je??! a pred skuškami niektorí takmer zabalili 

studium, kedže naväzujú 2 doležité predmety. A k tomu text na cvičeniach bol stiahnutý z Referaty.sk kde sme si 

to pokojne mohli stiahnuť aj sami, a nie isť si to prečitať do školy, kde nam to doktorka XXX prečítala.. aj s 

chybami.. Trebalo by na väčši dozor, viac kontrolovať jej sposob vyučby a hodnotenia.. lebo .. BIEDA.. naozaj 

BIEDA....! 

Nikdy by som si nepomyslela, že tak relatívne jednoduchý predmet mi môže tak znepríjemniť vyučujúca! Študent 

aby opravoval učiteľa, ktorý si svoju chybu ani nechce priznať... myslela som si, že sme na akademickej pôde, ale 

keby situácia na tomto predmete nebola na plač, tak veľmi pripomína materskú školu! Najhoršie bolo zistenie, 

že keďže nemáme možnosť vidieť svoje vypracované písomky, ani sa nemáme ako brániť voči neprofesionalite a 

nevedomosti cvičiacej! Hrôza! 

Hodiny boli super, učivo vysvetlené, voči čomu mám výhrady je hodnotenie. Na písomke za zlú odpoveď strháva 

body, čo pri tom kvante informácii mi to ublížilo a ledva som prešla na Ečko čo "ďakujem pekne". Na ústnej skúške 

sa musí študent konfrontovať s učiteľom a presviedčať ho o nejakých istých zemepisných veciach( hlavné mesto 

Maroka Rabat, nie Casablanca ani Caracas, a podobné prešľapiky).Jedine tie testy boli horor, s dobrým pocitom 

odchádzate a nakoniec sa dozviete že prd platné aj tak ste neprešli. 

Podľa mňa zbytočný predmet plný filozofických vecí, do ďalšieho študentského života nám to veľa nedalo 

Ok. 

Uvidíme po obhajobe. 

 

ÚCHV 

Velmi dobre a systematicke prednasky, mozno trochu rychle a rozsiahle, ale to iba kvoli mnozstvu uciva, rychlost 

a rozsiahlost je tu pozitivom, pretoze inac by to ostalo na uplne samostudium, co by sa nedalo zvladnut v 

dostatocnej miere. 

Oceňujem prístup vyučujúceho, veľmi zodpovedný prístup k práci, skvelá organizácia, dobre odôvodnené 

hodnotenie. Vyučujúci stále veľmi ochotne odpovedal na otázky, viedol študentov k logickému mysleniu a tak 

robil predmet zaujímavejším. 



Tento predmet je veľmi zaujímavý a skúška bola v príjemnej atmosfére. Hodnotím tento predmet veľmi kladne. 

Príklady na cvičeniach neboli zvolené najvhodnejšie, vzhľadom na obsah preberaného učiva, zadania na doma 

neboli hodnotené, hoci bolo avizované, že sa budú brať do úvahy pri konečnom hodnotení. 

Je treba vhodnejšie prepojiť cvičenia s prednáškami, vhodná by bola lepšia štruktúra prednášok, páčila sa mi 

návšteva monitorovacej stanice ovzdušia, mohlo by byť podobných exkurzií viac. 

Všetko bolo v poriadku. 

Zbytočne veľký priestor je venovaný témam ako glykolýza, respirácia, fotosyntéza a pod. v štruktúre 

zodpovedajúcej skôr biologickým predmetom (fyziológia) ako chemickým; v predmete ako takom chýba tá 

chemická stránka; väčší dôraz by mohol byť kladený na princípy, ktoré sa uplatňujú vo všeobecnosti vo všetkých 

biochemických procesoch napr. typy väzieb (glykozidové, peptidové...), typy reakcií (oxidácie, redukcie...), 

významné funkčné skupiny a pod. 

Prednášky boli dosť chaotické, ani sme poriadne nevedeli, že čo sa vlastne máme učiť na skúšku. 

Na tomto predmete sa mi páčilo rozdelenie skúšky na dve polovice, prehľadné prezentácie, spôsob prednesu. 

Všetko bolo v poriadku. 

Príliš veľa teórie. 

Skvelo vysvetlená preberaná látka. 

Páčila sa mi trpezlivosť a ochota. 

Predmet hodný úrovne kvalitnej vysokej školy, odborne podané učivo, nedostatok bol v tom, že ak sme si chceli 

doma vypracovávať príklady, nemali sme si ako overiť správnosť riešenia, možno by bolo vhodné zverejniť 

riešenia aspoň k náročnejším príkladom. 

Všetko bolo v poriadku. 

Chaotické prednášky, až na cvičení sme pochopili teóriu k učivu. 

Veľmi si cením prístup cvičiaceho, nesprával sa arogantne ani nadradene ale vedel nás motivovať k práci svojim 

pozitívnym prístupom. 

Praktiká by mali byť súbežne s prednáškami v jednom semestri 

Zaujimavy predmet, mozno az trosku casovo podhodnotene - cvicenia sa dali vyuzit aj viacej. 

Všetko bolo v poriadku. 

Páčili sa mi navrhnuté cvičenia, no bolo dosť obtiažne pridržiavať si aparatúru samostatne, a predsa nebola 

dovolená vzájomná pomoc. 

Praktikum bolo zaujímavé kvôli úlohám, ktoré sme každý týždeň absolvovali. Tento predmet sa mi celkovo páčil 

a nemám, čo vytknúť. 

Obsahovo bol predmet veľmi dobrý, vadil mi trochu ležérny prístup vyučujúceho. Vadilo mi, že sme nedostali 

výsledky z priebežnej písomky, hoci nebola braná do úvahy k celkovému hodnoteniu. Tiež pri samotnej skúške 

sme nedostali žiadnu spätnú väzbu o chybách, ktoré sme urobili. A pochybujem o objektivite hodnotenia, keďže 

sme všetci dostali rovnaké hodnotenie za daný predmet. 

Náročné. 

Absolvovala osm iba jednu vyučovacú hodinu, kvôli zdravotným ťažskostiam, ale nepáčil sa mi prístup vyučujúcej. 

Pekné a zaujímavé prednášky. 

Veľmi dobrý výklad , ktorému sa vždy dalo porozumieť. 



Na tomto cvičení sa mi veľmi nepáčila struktúra, lebo sa iba preberali otázky, z ktorých len malá časť sa objavila 

na zápočte. 

Vzhľadom na to že nieje možne udeliť rôzne hodnotenie vyučujúcich pri otázkach tak to urobím tu : hodnotenie 

výučby tohto predmetu by som rozdelil na 2 časti , na anorganickú a organickú: Na anorganike prednášky aj 

cvičenia prebiehali kľudne ,jasne , zrozumiteľne , vyučujúci boli ochotný vysvetliť učivo a odpovedať na nejasnosti 

, absolútne bez výhrad chválim mini-pokusy na cvičeniach :) a druhá časť, bola o niečom inom: prednášky : 

poznámky nebolo možné si robiť nakoľko ,išlo sa slide za sliedom, vyučujúci požadoval vedomosti na úrovni 

študenta chémie aj napriek tomu že to Základy chémie pre XXX, bolo obtiažne sa pýtať (slabá ochota odpovedať, 

človek mal byt uzrozumení s látkou len 10 min po prednáške na ktorých boli bežne 50 a viac slideové prezentácie), 

veľká náladovosť vyučujucého (hlavne negativná ) a aj vyhadzovy z cvičení . Som rád len za to , že to mám úspešné 

ukončené a je to za mnou . 

Na tomto predmete sa mi páčil prístup vyučujúcej, pani docentka XXX bola veľmi milá, povedala veľa 

povzbudivých slov, ktoré ma motivovali. Radosť chodiť na prednášky.. :) Čo sa týka cvičení, anorganiku mal s nami 

doktor XXX, ktorého som si neskutočne obľúbila. Je to NAJ NAJ vyučujúci, aký ma ked učil.. vedel učivo podať 

vtipým a správnym spôsobom, ktorý každého zaujal.. vedel povedať názorné príklady k látke, ktoré boli zo života. 

Naozaj, veľmi ho chválim, a mrzí ma, že ho na organike vystriedala XXX. Tak pri hodnotení tejto vyučujucej sa 

dosť kontrolujem. Otras... prístup k žiakom pod bodom mrazu.. Vyzeralo to tak, že si svoje komplexy zo života 

vybija na žiakoch. Hneď ako prvý krát otvorila ústa, som mala dosť.To ešte aj tá najprísnejšia vyučujúca, akú 

poznám, bola oproti nej medík. Lebo toto nebola prísnosť z jej strany, ale doslova NEADEKVATNY pristup! 

Nevedela poriadne vysvetliť látku, Prezentaciu PRELETELA so slovami, nech si nič nepíšeme, lebo potom sa 

nesustredime.. ale nakoniec sme sa dozvedeli z jej slov, že nám prezentáciu nedá na internet, lebo potom nikto 

nič nepíše a čaka, že si to stiahne z internetu" .. totalne si protirečí.. hrozné.. ani nevedela na cvičeniach vysvetliť 

príklady, ale hned sa vyvrieskala na žiakov, že nič nevieme, a raz nas poslala z hodiny doomov.. Určite len chcela 

isť skor na obed.... Ako.... fakt, nech si kompley rieši inde, nie v škole.. Učitel ma učiť preto, že CHCE, nie preto, 

že si chce vybiť náladu na žiakoch!!! 

Bola som nadšená, ako sa vyučujúca naozaj snažila - a aj jej to vyšlo - zameriavať prednášky naozaj pre nás! 

Pani docentka bola super, bola trpezlivá a mala pochopenie, že chémiu až tak neovládame, na prednáškach sa 

pozastavila a vysvetľovala.Chcela by som vám ale spomenúť pána XXX na cvičeniach. Bol energický, vždy 

"rozvášnený", aj si na nás ponadával niekedy že nič nevieme, ale na druhej strane okamžite všetko vysvetlil a ešte 

sme sa aj dobre pobavili. Vďaka nemu bola radosť chodiť na chémiu a doteraz mám ešte nejaké pikošky v hlave. 

Posťažovať by som sa chcela na pani doktorku XXX. Jej prístup bol na začiatku arogantný a povýšenecký. Na 

prednáškach sme vôbec nestíhali písať a už vôbec nie chápať učivu. Na cvičeniach to bol jeden veľký stres.Každý 

jeden ku tabuli, len aby videla naše tupé ksichty ked od nás chcela niečo o čom sme prvý krát počuli, nevysvetlené, 

nepochopené, nemali sme žiadny áklad ako sa čo tvorí a potom nás zrazu vyhodí, že ona na nás nervy nemá. 

Chémiu sme prešli vďaka samoučeniu. 

Prekážalo mi to, že viac to bola anorganická chémia ako XXX. Chcelo by to zmenu prístupu v tom, aby sa nekládol 

dôraz na poznatky aké XXX účinky má 500 zlúčenín, ale aby sa na tomto predmete učili všeobecné princípy ako 

napr. o karte s bezpečnostnými údajmi, prvá pomoc a pod. 

Záverečná práca by nemala byť v dotazníku hodnotenia výučby, keďže to nie je klasický predmet... 

 

ÚINF 

Prednasky XXX boli super, mali hlavu a patu. Prednasky XXX vychadzali z prednasok XXX a este je co vylepsovat, 

nie vzdy mi bolo jasne o com sa bavime a mal som pocit, ze to nebolo jasne ani XXX. Niekomu by mohol vadit 

trochu salamisticky pristup XXX. Kazdopadne predmet sa mi celkovo pacil, hoci jeho obsah nebol jednoduchy a 

trivialny a vyzadoval pomerne vysoku teoreticku znalost veci aj z inych predmetov. Asi najlepsi predmet na mgr. 

stupni. 

Tento predmet ma nezaujal, takže hodnotiť vyučujúceho je zbytočné, keďže robil všetko čo mohol :) 

Na cvičeniach bolo pozitívne to, že cvičiaci bol ochotny vždy danu problematiku aj viackrat zopakovať. 



Studijne materialy dostupne az pocas skuskoveho (vadilo mi to, nemal som si z coho opakovat ucivo pocas 

semestra). 

Tento predmet hodnotím v celku dobre, naučil som sa na cvičeniach základy práce s databázami. 

Na tomto predmete sa mi nepacilo, ze prednasajuci niekedy zacal hovorit nejaku myslienku, ale ju nedokoncil. 

Hrozny predmet. Jediny dovod preco si to ludia zapisuju su kredity takmer zadarmo. 

Chcelo by to aktualizovať stránku, kde sú zverejnené prednášky. 

Na tomto predmete sa mi pacili iba cvicenia, kde som sa naucila prakticke veci. Prednaska obcas nemala ani 

hlavu, ani patu. Ucivo bolo nezrozumitelne vysvetlene. Podmienky na hodnotenie boli zmenene na poslednej 

prednaske. 

Tento predmet mi dal prakticke vedomosti, co mozem vyuzit v dalsom studiiu. Nepaci sa mi to, ze aj ked uz skoncil 

zimny semester, tak este stale nemam zapisane hodnotenie z tohto predmetu. Malo byt zapisane v Aise na druhy 

den po odovzdani projektov. 

Tento predmet považujem za jeden z najlepšie zvládnutých predmetov, veľmi dobrá organizácia, kvalitné, veľmi 

dobre pripravené a zrozumiteľné prednášky, vhodné úlohy na cvičeniach a takisto domáce zadania, ktoré upevnili 

poznatky z prednášky a cvičení...veľmi dobre zohratý tím cvičiacich a prednášajúcich, ktorí nám ochotne pomohli 

s akýmkoľvek problémom 

Tento predmet pre mňa tvorí celú kostru štúdia na tejto škole. Je to jediný predmet s ktorým som stotožnený a 

hoci ho nie úplne zvládam, prejavujem oň najväčší záujem. Zmenil by som prístup k domácim zadaniam. Niektoré 

zadania sú prehnané náročné.. hovorím samozrejme o povinných zadaniach. Takýmto spôsobom skôr študentov 

odrádzate od chuti a vôle na sebe pracovať. Praktické testy a malé písomky hodnotím na A- .. len preto , lebo 

vždy je čo zlepšovať. 

Myslím, že prednášajúci mal zbytočne prehnané požiadavky. Občas mi pripadal, že učivo má len naučené a sám 

niektorým veciam nerozumie, ale aspoň, že bol vždy pozitívne naladený. 

Chaos. 

Na cvičeniach by sa mohlo pracovať v niečom inom ako v Octave. 

Páčilo sa mi to, že bolo vidno, ako cvičiacemu záležalo na tom, aby sme preberanú látku všetci pochopili, 

odpovedal na otázky a neprešli sme na ďalší príklad kým to každému nebolo jasné. 

K tomuto predmetu u som sa už vyjadril prostredníctvom ankety.. no vyjadrím sa znova. Predmet sa mi zdal 

prospešní pre informatika z hľadiska logiky chápania teórie a jej súvisom s praxou. Hodnotenie pokladám za 

adekvátne, no navrhujem prehodnotiť aktuálny spôsob skúšok. 

 

ÚMV 

Nepáčila sa mi povinná účasť na prednáška, ktoré neboli najlepšie. 

Na tomto predmete sa mi najviac páčilo to, že poznatky, ktoré som na ňom získal, skutočne v reálnom živote 

využijem. 

S týmto predmetom som nemala vôbec žiadne problémy, hlavne cvičenia boli veľmi dobre zvládnuté zo strany 

cvičiaceho. 

Určite som uvítala ochotu vyučujúcich pomôcť pri akomkoľvek probléme s preberanou látkou, konzultácie, 

priateľský prístup vyučujúcich...možno by som rozdelila dvaapol hodinovú prednášku na dve časti, lebo je 

náročné sústrediť sa takú dlhú dobu vkuse, len s jednou prestávkou 

Ja som bola veľmi spokojná s vedením prednášok ako aj cvičení. 

 



Nemám čo vytknúť. Prednášky aj cvičenia som vždy mala rada a tešila sa na ne, nielen kvôli samotnému učivu, 

ale aj kvôli prednášajúcemu a cvičiacemu - je to jeden fakt skvelý učiteľ, ktorému vôbec nechýba optimizmus a 

už vôbec nie radosť z matematiky, ktorú prenáša aj na študentov. 

Super konzultant, maximálna spokojnosť :) 

Konzultácie boli zrozumiteľné, čas vyhovujúci. 

Ďakujem za všetok čas a za kopec odborných rád, ktoré mi pán docent poskytol pri písaní bakalárskej práce. 

Prekážalo mi, že to boli 3 hodiny v kuse a to dá zabrať. S vyučujúcim som spokojná, stále uvádzal príklady, látku 

vykladal zrozumitelne 

Tento predmet hodnotím ako predmet s najlepšou organizáciou. Učivo bolo vysvetlené dokonale, každý krok bol 

zdôvodnený , nestalo sa aby sa v prebehu dôkazu niečo"len tak objavilo". Keby prednášky z ostatných predmetov 

boli vedené takto, tak by študenti na ne určite chodili. 

Na tomto predmete sa mi páčilo, že vyučujúci preberal učivo systematicky, organizovane. Navrhol by osm však 

pomalšie tempo, niekedy to bolo príliš rýchlo a nebolo možné stihnúť pochopiť súvislosti. 

Prednasky boli zrozumitelne, nemam ziadne negativne odozvy k tomuto predmetu. 

Cviciaci, pán XXX, nedokazal vhodne vysvetlit preberane ucivo. Casto chodil nepripraveny na cvicenia, kedze 

nevedel riesenia prikladov. Mnoho prikladov sme doriesovali dodatocne az na dalsich cviceniach, kde sa mala 

cvicit uz ina latka. Boli nam vysvetlene niektore priklady aj nespravne. Boli sme ukrateny o podstatne vedomosti, 

ktore sme si museli doplnat z poznamok spoluziakov, ktory mali cvicenie s panom XXX. Je potrebna bud vymena 

cviciaceho, alebo "tvrdsia ruka" zo strany vedenia. 

Trošku musím vytknúť skoré prednášky, pretože vtedy (aspoň v mojom prípade) vďaka únave prestávam vnímať 

a zaspávam. Možno by prišlo celkom vhod nejaké to oživenie prednášok, keď už sú tak zavčasu. Čo sa týka cviční 

s XXX, nemám čo vytknúť. Páči sa mi, že naozaj rozumie učivu, pretože niektorí vyučujúci mi pripadajú ako by sa 

to len "nabiflili" a neakceptujú iné riešenia ako tie svoje, čo nie je jeho prípad. Tiež oceňujem jeho aktivitu, snahu 

študentov prinútiť rozmýšľať, kreativitu či ochotu veci opakovane vysvetliť. 

Všetko sa mi páčilo :) 

Tamto predmete sa mi páčila hlavne uvoľnená atmosféra počas prednášok, kde sa väčšinou sami museli prísť na 

riešenie príkladov. Pozitívne hodnotím prepojenie diskrétnej matematiky s algebrou. 

Skvelé cvičenia obohatené o vtipné poznámky cvičiacej. Páčila sa mi ochota vysvetliť veci aj trikrát, keď bolo 

treba. 

Všetko sa mi páčilo. 

Hodnotím veľmi pozitívne prístup XXX k predmetu, veľmi ochotne vždy odpovedal na naše otázky, prednášky boli 

veľmi dobre usporiadané, mal systém a poriadok vo všetkom. 

Páčili sa mi cvičenia, ktoré dopomohli k predstave, čo sa dialo na prednáške 

Negatívne hodnotím prednášky, ktoré boli prednášané pomocou slidov. Tie mňa ( a aj mojich spolužiakov) 

podporili v pasivite a na prednáške prestali sme vnímať. Pozitívne hodnotím kopec príkladov uvedených na 

prednáške. K cvičeniam nie je, čo dodať. Cvičiaci ochotne pomohol pri problémoch s príkladmi. 

Páčilo sa mi prednášanie XXX, ktorý prednášku viedol v pohodovej nálade, zrozumitelne vykladal látku. Páčilo sa 

mi aj cvičenie doktorom XXX, ktorý cvičenie viedol tak isto v dobrej nálade, svojím prístupom nás nútil učiť sa z 

hodiny na hodiny, čo dopomohlo k dobrým výsledkom na zápočtoch :) 

Na predmete sa mi nepáčila organizácia cvičení. Na cvičení sme museli prerátať kopec príkladov, rôznych typov, 

preto to bolo vysvetlené na rýchlo, a častokrát sme museli cvičiaceho otravovať mimo cvičenia, aby nám s 

príkladmi pomohol alebo aby nám ich ešte raz vysvetlil. Preberané učivo na tomto predmete je veľmi rozsiahle. 



Tento predmet výborne doplnil moje teoretické poznatky, bol prepojený s praxou. Oceňujem námahu pani 

profesorky, ktorá mala prichystané vždy nové ekonomické poznatky, tabuľky, grafy. Vidieť, že sa tejto 

problematike dostatočne venuje. 

Osobne mi analyza pomohla, i ked rad by som bol, ak by bola vyucovana este v bakalarskom studiu 

Ja som bola veľmi spokojná s vedením prednášok ako aj cvičení. 

Veľmi dobrý predmet. 

Tento predmet pokladám za prínosný, ale s ohľadom na jeho hodnotenie až príliš náročný. Prednášky a cvičenia 

sa mi zdali chaotické. Uprednostnil som pokojnejšiu atmosféru než akú som zažil. 

Páčil sa mi prístup vyučujúcich a cvičiacich, vďaka ktorým som sa naučil viac ako minulý rok. 

Neviem v akom rozsahu je to možné, ale pre tento predmet by sa hodilo ešte aspoň o jedno dvoj-trojhodinové 

cvičenie viac, pretože sme sa na cvičeniach museli dosť "ponáhľať", aby sme všetko z prednášky stihli precvičiť. 

Páčila sa mi ochota vyučujúcich aj dodatočne vysvetliť učivo, presne stanovené podmienky...ale niekedy sme šli 

veľmi rýchlo, takže by som uvítala trochu pomalšie tempo (ikeď viem, že to asi nebolo možné, aby sme stih li 

všetko prebrať). 

Najviac sa mi pacil pristup vyucujuceho k studentom a k danej problematike, ktora bola jasne a zrozumitelne 

vysvetlena. 

Oceňujem kopec odporúčaní na kvalitnú literatúru. Trochu sa mi nepáčilo ako sa cez mnohé dôkazy prebehlo len 

v rýchlosti a samozrejme množstvo domácich úloh, ktoré často študenta odradí. Menej je niekedy viac. 

Výborne cvičenia, výborne prednášky. Možno by sa ale oplatilo pozrieť sa na sylaby predmetu či nie je zbytočne 

obšírny kedže sa nestíhalo trochu. 

Tento predmet bol zaujimavo odprednasany s velmi jasnou strukturou. Cvicenia boli zaujimave. 

Páčilo sa mi všetko, tieto stretnutia stáli za vela :) 

Tento predmet by mal byť povinný pre všetkých študentov píšucich bakalársku prácu. Dal mi veľa a dnes viem 

ako nemá vyzerať moja bakalárska práca. 

Supeeeeeeeeeeeeeeeeer....skvely predmet.....vela mi dal. 

Super. 

Páčilo sa mi to, ako boli stále uvádzané príklady, milý prístup XXX. 

Organizácii tohto predmetu nie je čo vytknúť, by priam naopak. Je to jeden z predmetov, na ktorom som sa veľa 

naučila. Prednášky boli skvelo vedené, hlavne hlasovanie pomocou hlasovacích zariadení. Tie ma nútili sledovať 

prednášku, rozmýšľať nad zadaným problémom, nie iba nečinne sedieť a písať poznámky. Taktiež vypravovanie 

projektu, ako jedna z podmienok pre udelenie hodnotenia, bolo prínosom. 

Zaujímavé a pútavé prednášky, predmet odporúčam všetkým. 

Tento predmet ma nezaujal, takže hodnotiť vyučujúceho je zbytočné, keďže robil všetko čo mohol :) 

Pre mňa bol tento predmet skvelým prepojením do praxe. Trošku by som vylepšila prednášky. Tie boli niekedy 

nudné. Cvičenia boli zamerané na účtovné prípady z praxe, tie sa mi veľmi páčili. 

(Kliknite sem pre návrat na zoznam otázok) 

 


