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1. Úvod 

 

Prieskum názorov slovenských študentov na podmienky štúdia, ich spokojnosť s priebehom 

praktickej výučby, prednášok a skúšania bol  realizovaný  koncom letného semestra 

akademického roku 2010/2011. Dotazník vypĺňali študenti 2. ročníka v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo a 2. ročníka v študijnom programe zubné lekárstvo. 

 

Výsledky prieskumu nám poskytli informácie o názoroch študentov na jednotlivých 

vyučujúcich, o kvalite a úrovni ich pedagogickej práce. Získané výsledky ako spätná väzba 

slúžia ku skvalitneniu výučby predmetu a k motivácii pedagógov na zlepšenie, ako aj na 

odstránenie vyskytujúcich sa nedostatkov, či problémov.  

 

Táto anketa sa uskutočnila v akademickom roku 2010/2011 u slovenských študentov len na 

Anatomickom ústave z toho dôvodu, že predmet anatómia sa považuje za výučbovú bázu 

medicíny, ale aj za predmet najnáročnejší (čo sa týka najmä praktických, hlavne pitevných 

cvičení), predmet bázický s obrovským množstvom cudzích výrazov, bez ktorých nie je 

možné nadviazať na ostatné teoretické, predklinické a klinické predmety. 

 

Druhým dôvodom bola výmena prodekanov pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo, ktorí do funkcie nastúpili v marci 2011. Komplexný prieskum 

názorov študentov na kvalitu výučby bude vykonaný  v letnom semestri akademického roku 

2011/2012.  

 

 

2. Metodika prieskumu 

  

Prieskum bol realizovaný formou anonymného dotazníka. Terénna fáza bola realizovaná na 

poslednej prednáške z predmetu anatómia u študentov v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo a v študijnom programe zubné lekárstvo.  

Ankety sa zúčastnilo 145 študentov z celkového počtu 325  študentov 2. ročníka v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo, čo predstavuje 44,61 % a v študijnom programe 20 študentov 

z celkového počtu 34, t.j. 58,8 %.  

 

 

3. Výsledky prieskumu  

 

Dotazník sa zameral na hodnotenie  pedagóga na praktických cvičeniach, na prednáškach a na 

skúškach.  Na hodnotenie sa použila stupnica v rozsahu A – D (A = najlepšie hodnotenie, D = 

najhoršie hodnotenie).  

 

 

 



Hodnotenie pedagógov na praktickom cvičení 

 

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že najlepšie boli hodnotení  skúsení 

pedagógovia s dlhoročnou odbornou praxou. Práve oni vedeli zaujímavou formou motivovať 

študentov na praktickom cvičení.  

Celkový vzťah študentov k pedagógovi i opačne pedagógov k študentom možno považovať 

podľa výpovedí študentov za dobrý.  

Najväčšie nedostatky pri hodnotení vedenia praktických cvičení sa preukázali podľa výpovedí 

opýtaných študentov u mladých, neskúsených pedagógov, ktorí sú tesne po ukončení štúdia. 

Týkalo sa to hlavne ich schopnosti navodiť u študentov pozitívnu motiváciu a schopnosti 

aktívneho zapojenia poslucháčov do práce na praktickom cvičení. Vzhľadom k tomu, že taký 

predmet ako je anatómia  vyžaduje dlhšie skúsenosti,  toto zistenie nemožno považovať za 

negatívne, resp. za nepriaznivé. 

 

 

Hodnotenie prednášok 

 

Pri hodnotení prednášok boli otázky zamerané na také atribúty, ako je schopnosť pedagóga 

viesť prednášku zaujímavo a pútavo, kvalita jeho prípravy na prednášanú tému a ochota 

pedagóga reagovať na otázky študentov a ochota viesť s nimi diskusie. 

Študenti posudzovali 7 prednášajúcich. V uvedených kritériách dosahovali posudzovaní 

učitelia značne rozdielne výsledky. Najlepšie boli pedagógovia hodnotení v položke 

„pripravenosť prednášky“, kde až 5 učiteľov získalo stupeň hodnotenia A.  

Prednášky, resp. spôsob prednášania  dvoch zo sedem posudzovaných pedagógov boli 

považované zo strany poslucháčov za nezaujímavé a málo pútavé.   

Na nízku ochotu odpovedať na otázky študentov  poukázali len u jedného pedagóga. 

 

 

Hodnotenie skúšajúcich 

 

V tejto časti sa hodnotilo správanie sa učiteľa k študentom počas skúšky, objektívnosť 

skúšajúcich a spravodlivosť pedagógov.  

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že študenti nemajú vážnejšie výhrady 

k examinátorom. Len v jednom prípade považujú správanie pedagóga k študentom za skôr 

negatívne. 

Čo sa týka objektívnosti až 5 zo 7 posudzovaných skúšajúcich získalo najvyššie hodnotenie.  

 

 

Ostatné otázky 

 

Dotazník obsahoval aj dve otázky týkajúce sa návrhov študentov na zlepšenie pedagogického 

procesu. Uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce podnety. 

1) Akú formu zlepšenia navrhujete na praktických cvičeniach: 

- na praktických cvičeniach viac kadáverov, väčšie využívanie audiovizuálnej 

techniky (napr. 3D) 

- elektronická forma testovania 

- dôraz na zapájanie do klinického myslenia 

- dôraz na tie anatomické štruktúry, ktoré majú najväčší predpoklad komplikácií, 

jatrogénnych poranení. 

 



2) Akú formu zlepšenia navrhujete na prednáškach: 

- nepoužívať priesvitky a premietanie na meotare 

- skvalitnenie audiovizuálnej techniky 

- možnosť nahrať prednášky na kľúč 

- 3D filmy 

- U niektorých to je len suché memorovanie. 

 

 

4. Záver 

 

Uvedený prieskum dáva komplexný prehľad o kvalite výučby anatómie, ako aj o kvalite 

pedagógov. 

Všetky výsledky sú veľmi dobrou spätnou väzbou, ktorá tak upozorňuje na trhliny, ktoré 

znižujú kvalitu a úroveň výučby samotného  predmetu, ako aj úroveň výučby medicíny na 

fakulte. 
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