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Hodnotenie študentov je 
dôležitým podkladom pre: 
• spätnú väzbu dotknutých pedagógov a 

zamestnancov fakulty vo vzťahu ku kvalite 
pedagogického procesu a administrácii 
štúdia; 
• priebežný personálny manažment na 

katedrách a na fakulte vo väzbe na 
zabezpečenie pedagogického procesu; 
• iniciovanie ďalších hodnotiacich procesov;
• proces inštitucionálnej akreditácie, ako aj 

proces medzinárodnej akreditácie AACSB.

Ako to funguje: 
ü hodnotenie sa uskutočňuje v poslednej tretine príslušného 

semestra na tzv. spádových predmetoch, teda na 
predmetoch, kde sa predpokladá čo možno najrozsiahlejšia 
účasť na pedagogickom procese, hodnotia sa všetky 
predmety daného semestra; 

ü na procese hodnotenia sa organizačne podieľa vedenie 
fakulty, zástupcovia študentov a členovia Rady kvality fakulty, 
hodnotenie sa uskutočňuje v elektronickej podobe; 

ü študentská anketa sa vyhodnocuje na úrovni univerzity; 

ü výsledky hodnotení sa posúvajú na fakulty vrátane hodnotení 
predmetov zabezpečovaných pre iné fakulty; 

ü vedenie fakulty selektuje hodnotenia pre jednotlivé katedry, 
ktoré zabezpečujú hodnotené predmety; 

ü podľa výsledkov sa prijímajú opatrenia na úrovni fakulty alebo 
na úrovni katedier.



Systémové opatrenia

• pedagógovia sú oboznámení so svojim hodnotením vedúcim príslušnej 
katedry; 
• pedagógovia, u ktorých je identifikovaný zreteľahodný problém, sú vyzvaní 

na jeho riešenie a odstránenie; 
• kontrola sa uskutočňuje spravidla formou hospitácií vedúcim katedry alebo 

ním poverenou osobou (vedúci oddelenia, garant študijného programu a 
pod.); v obzvlášť závažných prípadoch hospitácie vykonáva vedenie fakulty; 
• pedagógovia, ktorých relevantná vzorka študentov opakovane hodnotí 

nepriaznivo aj napriek upozorneniam vedúceho pracovníka, sú podľa 
kapacitných možností príslušnej katedry v pedagogickom procese 
nahradení; 
• výsledky študentskej ankety sú u všetkých pedagógov zohľadňované v rámci 

procesu „atestácie“ učiteľov, ktorý prebieha každé 2 roky na úrovni fakulty.



Stanovisko vedenia fakulty k študentskej ankete, 
prijaté opatrenia:
• preskupenie prednášajúcich na predmete „Manažment“, úprava 

obsahu a spôsobu vedenia prednášok, podpora online materiálom;
• prehĺbený obsah predmetu „Manažérske simulácie“, pripravená nová 

učebná pomôcka, upravený spôsob hodnotenia predmetu;
• prediskutované vedenie a priebeh prednášok v rámci predmetu 

„Medzinárodné zdanenie“;
• aktualizácia obsahu a vylepšenie skúšania s ohľadom na prispôsobené 

podmienky realizácie pedagogického procesu v rámci predmetov 
„Logistika“, „Manažment kvality“ a „Manažment logistického reťazca“.



Záver:
• Študentský parlament EU v Bratislave a Študentský parlament FPM EU 

v Bratislave boli v nepretržitom kontakte s vedením univerzity počas 
turbulentných udalostí v letnom semestri ak. r. 2019/2020;
• hodnotenie dištančnej výučby prebehlo na týždennej báze na základe 

odpovedí dotazníka vytvoreného ŠPFPM;
• príprava online výučby nasledujúceho akademického roka, pre prípad, 

že sa táto situácia bude opakovať;
• riešenie rezerv pri predmetoch, kde neprebiehali online prednášky 

a intenzívna komunikácia s dekanmi dotknutých fakúlt.



V mene vedenia Fakulty podnikového manažmentu a 
Študentského parlamentu FPM sa vám chceme poďakovať za 
spoluprácu, podporu a pochopenie v tejto situácii. Dovoľujeme 
si však požiadať študentov o širšie zapojenie sa do prieskumov, 
aby sa zabezpečila ich dostatočná reprezentatívnosť.

Ďakujeme
ŠPFPM


