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Milé študentky a študenti,  

ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za letný semester akademického roku 2021/2022. 

Jej výsledky sme zoradili podľa jednotlivých katedier, v obsahu uvádzame názvy jednotlivých 

predmetov, ktoré ste hodnotili v 4 postojových výrokoch a Vaše priemerné hodnotenie k nim 

(odpovede k výroku 4 uvádzame ako ste ich uviedli v ankete, neupravované). Spolu ste hodnotili 22 

predmetov. Tie predmety, ktoré nehodnotil žiadny z Vás sa v tomto vyhodnotení nenachádzajú. Za 

každou predmetovou tabuľkou uvádzame stanovisko príslušnej katedry. Aj do budúcna uvítame 

Vaše podnety a hodnotenia, či už prostredníctvom ankety alebo v banke námetov a pripomienok, 

ktorá sa nachádza vo vestibule fakulty. 

Prehľad počtu študentov, ktorí si zapísali a hodnotili daný predmet udáva nasledovná tabuľka:  

Názov a kód predmetu Počet 
respondentov 

Počet 
študentov 

Návratnosť 
(v %) 

Biblia vo výtvarnom umení - XBH10004 1 19 5,3% 

Dejiny Cirkvi 2 - YBH20004 1 5 20,0% 

Dizertačná práca s obhajobou - ZSS30003 1 1 100,0% 

Gréčtina 2 - XBH10020 1 2 50,0% 

Nový zákon 2 - XBH10021 1 3 33,3% 

Nový zákon 3 - YBH20005 1 5 20,0% 

Prednáška na odbornom seminári v rámci práce 4 - 
ZFI30052 

1 1 100,0% 

Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 
(článok) 2 - ZFI30058 

1 1 100,0% 

Starý zákon 2 - XBH10022 1 3 33,3% 

Starý zákon 4 - YBH20006 1 5 20,0% 

Fundamentálna teológia 1 - XST10001 1 9 11,1% 

Prehľad dejín filozofie - XFI10005 1 8 12,5% 

Úvod do filozofickej terminologie - XFI10002 1 17 5,9% 

Metódy sociologického výskumu - XSP10001 1 9 11,1% 

Teória výchovy - XSP10021 1 15 6,7% 

Úvod do psychológie 2 - XSP10008 2 16 12,5% 

Všeobecná pedagogika - XSP10003 1 15 6,7% 

Kánonické právo 2 - YPT20009 1 5 20,0% 

Liturgika 2 - YPT20010 1 5 20,0% 

Základy práva a právna filozofia 2 - XFI10006 1 8 12,5% 

Základná teológia 2 - XST10013 1 2 50,0% 

Základná teológia 4 - XST10014 1 2 50,0% 

 

Absolútna návratnosť ankety (podiel počtu všetkých 
hodnotení ku počtu všetkých zrealizovaných zápisov 
vyjadrený v  %) 

23 156 14,7% 

 

Priemerná návratnosť ankety 
(aritmetický priemer návratností za jednotlivé 
predmety  fakulty) 

31,9%  
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Katedra biblických a historických vied (K biblických a HV TF) 

 
Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Biblia vo 

výtvarnom 

umení - 

XBH10004 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti výučby 

(napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie je 

zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) skôr súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

čiastočne prínosné, 

prepájalo a rozvíjalo už 

nadobudnuté 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím  **** 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Odozva naznačuje mierne rezervy v organizácii vyučovania aj v jeho náplni, ale 

nešpecifikuje ich. Vyučujúci bude dôslednejšie dodržiavať najmä prvú oblasť. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Dejiny Cirkvi 2 

- YBH20004 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba 

nie je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje 

konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

odbornosť aj pútavosť, 

skvelé hodiny 

 

Stanovisko katedry: Výborná spätná väzba znamená, že kolega nemusí nič meniť, len udržiavať svoj 

doterajší štandard. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Dizertačná práca s 

obhajobou - 

ZSS30003 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, 

výučba nie je zrušená bez náhrady, učiteľ 

dodržuje konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu Bez komentára. 

 

Stanovisko katedry: Pozitívnu spätnú väzbu berie pedagóg na vedomie. 

 

Predmet 

štúdia Výrok Hodnotenie 

Gréčtina 2 - 

XBH10020 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti výučby 

(napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie je 

zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Kolegyňa bude na základe tejto odozvy udržiavať doterajší vysoký štandard. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Nový zákon 2 

- XBH10021 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 
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3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

výborný obsah aj prístup 

vyučujúceho 

 

Stanovisko katedry: Kolega bude vzhľadom na výbornú odozvu naďalej vyučovať tak, ako doteraz. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Nový zákon 3 

- YBH20005 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu super 

 

Stanovisko katedry: Kolega bude vzhľadom na výbornú odozvu naďalej vyučovať tak, ako doteraz. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Prednáška na odbornom 

seminári v rámci práce 4 

- ZFI30052 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný príchod 

na výučbu, výučba nie je zrušená bez 

náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo 

už získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu Veľmi praktický predmet. 

 

Stanovisko katedry: Na základe tejto odozvy nie je potrebné nič meniť. 
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Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Publikovanie v zahraničnom 

recenzovanom časopise 

(článok) 2 - ZFI30058 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný 

príchod na výučbu, výučba nie je 

zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje 

konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo 

už získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

Užitočne náročný 

predmet. 

 

Stanovisko katedry: Predmet sa týka katedry filozofie. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Starý zákon 2 

- XBH10022 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Na vyučovaní nie je potrebná zmena, len udržiavanie doterajšej úrovne. 
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Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Starý zákon 4 - 

YBH20006 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) skôr súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

čiastočne prínosné, 

prepájalo a rozvíjalo už 

nadobudnuté vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

skvelý predmet, 

prednášajúci je odborník. 

No škoda, že odpadlo 

viacero hodín 

 

Stanovisko katedry: Kolega bude upozornený, aby v budúcnosti vymeškané hodiny nahradil. 
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Katedra kresťanskej filozofie (K kresť. filozofie TF) 

 
Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Fundamentálna 

teológia 1 - 

XST10001 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný príchod na 

výučbu, výučba nie je zrušená bez náhrady, 

učiteľ dodržuje konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo 

už získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám  

 

Stanovisko katedry: Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Prehľad dejín 

filozofie - 

XFI10005 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu. 
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Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Úvod do filozofickej 

terminologie - 

XFI10002 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný príchod na 

výučbu, výučba nie je zrušená bez náhrady, 

učiteľ dodržuje konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Ďakujeme za pozitívnu spätnú väzbu. 
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Katedra náuky o rodine (K náuky o rod. TF) 

 
Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Metódy sociologického 

výskumu - XSP10001 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný príchod 

na výučbu, výučba nie je zrušená bez 

náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo 

už získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

dal mi najviac zo všetkých 

predmetov LS 

 

Stanovisko katedry: Ceníme si pozitívnu spätnú väzbu. Budeme sa naďalej snažiť, aby úroveň 

vyučovacieho procesu daného predmetu zostala aj naďalej na vysokej úrovni a študenti tak mohli 

využívať získané vedomosti aj pri realizácii výskumnej časti záverečných prác. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Teória výchovy - 

XSP10021 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba 

nie je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje 

konzultačné hodiny a pod.) skôr súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Ďakujeme za spätnú väzbu, daný predmet má za úlohu sprostredkovať 

študentom teóriu mravnej výchovy človeka, vyučujúci sa bude aj naďalej snažiť túto úlohu plniť na 

vysokej úrovni. 
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Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Úvod do psychológie 2 - 

XSP10008 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne 

náležitosti výučby (napr. včasný príchod 

na výučbu, výučba nie je zrušená bez 

náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

Výhodou prednášok bola 

aktívna účasť všetkých 

študentov.   ▪  nemám 

 

Stanovisko katedry: Poznatky získané z predmetu Úvod do psychológie budú podkladom pre ďalšie 

predmety študijných odborov TFTU, z toho dôvodu nás pozitívna spätná väzba teší. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Všeobecná 

pedagogika - 

XSP10003 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti výučby 

(napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie je 

zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) skôr súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Predmet sprostredkováva základné východiská k ďalším základným 

a aplikovaným disciplínam pedagogiky, z tohto dôvodu nás teší, že spätná väzba študentov na úroveň 

vyučovania je veľmi pozitívna. 
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Katedra pastorálnej teológie, liturgiky a kánonického práva (K 

past.teol. LaK TF) 

 
Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Kánonické právo 2 

- YPT20009 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, 

výučba nie je zrušená bez náhrady, učiteľ 

dodržuje konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

dôležitý predmet pre 

kňazstvo, pre prax 

 

Stanovisko katedry: Hodnotenie odráža odbornosť, kompetenciu a pedagogickú skúsenosť 

vyučujúceho. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Liturgika 2 - 

YPT20010 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

čiastočne prínosné, 

prepájalo a rozvíjalo už 

nadobudnuté vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu 

Zaujímavé vsuvky, videá, 

hudba, pohľad na liturgiu, 

prezentácie, prehľadné 

skriptá. 

 

Stanovisko katedry: Ďakujeme za spätnú väzbu, vyučujúci sa bude aj naďalej snažiť túto úlohu plniť 

na vysokej úrovni. 
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Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Základy práva a 

právna filozofia 

2 - XFI10006 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba 

nie je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje 

konzultačné hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Na vyučovaní nie je potrebná zmena, len udržiavanie doterajšej úrovne. 
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Katedra systematickej teológie (K system. teológie TF) 

 
Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Základná 

teológia 2 - 

XST10013 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) skôr súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu nemám 

 

Stanovisko katedry: Hodnotenie odráža odbornosť, kompetenciu a pedagogickú skúsenosť 

vyučujúceho. 

 

Predmet štúdia Výrok Hodnotenie 

Základná 

teológia 4 - 

XST10014 

1. Vyučujúci dodržiaval/a formálne náležitosti 

výučby (napr. včasný príchod na výučbu, výučba nie 

je zrušená bez náhrady, učiteľ dodržuje konzultačné 

hodiny a pod.) úplne súhlasím 

2. Absolvovanie predmetu považujem 

 plne prínosné, rozvíjalo už 

získané vedomosti a 

prinášalo zásadne nové 

vedomosti 

3. Celkovo predmet hodnotím ***** (vynikajúco) 

Komentáre k predmetu ok 

 

Stanovisko katedry: Hodnotenie odráža odbornosť, kompetenciu a pedagogickú skúsenosť 

vyučujúceho. 

 


