
 
 
 

Výsledky hodnotenia predmetov letného semestra 2016/2017 študentmi 

Teologickej fakulty TU: 

 
Milí študenti,  
ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za letný semester akademického roku 2016/17. Jej 

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

ktoré ste hodnotili v 12 postojových výrokoch a Vaše priemerné hodnotenie k nim (odpovede k výroku 

11 a 12 uvádzame ako ste ich uviedli v ankete, neupravované). Tie predmety, ktoré sa v tomto 

vyhodnotení nenachádzajú, nehodnotil žiadny z Vás. 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. 

Študenti hodnotili celkovo 28 predmetov. Počet študentov, ktorí hodnotili jednotlivé predmety, 

uvádzame v tabuľke: 

 

Hodnotený predmet Počet hodnotiacich predmetov 

Úvod do Nového zákona - BH1N0023 1 

Duchovné cvičenia 1 - PT1N0001 1 

Kán. právo všeobecné a manželské 2 - PT1N0006 1 

Katechetika - PT1N0016 1 

Právo sociálneho zabezpečenia 2 - SP1N0017 1 

Psychológia manželstva a rodiny - SP1N0020 1 

Sociológia rodiny - SP1N0030 1 

Rodinná pedagogika - SP1N0047 1 

Morálna teológia základná 2 - ST1N0010 1 

Dejiny Cirkvi - XBH10026 1 

Úvod do filozofickej terminologie - XFI10002 1 

Prehľad dejín filozofie - XFI10005 1 

Základy práva a právna filozofia 2 - XFI10006 1 

Úvod do psychológie 2 - XSP10008 1 

Sociálno-psychologický výcvik - sebapoznanie - NR1R0003 1 

Odborná prax 1 - XSP10006 1 

Metódy sociálnej práce s komunitou - YSP20009 1 

Nácvik supervízie - funkcie a metódy - YSP20010 1 

Ročníková práca - YSP20011 1 

Teória sociálnej práce 2 - YSP20012 1 

Metódy sociálnej práce so seniormi a dlhodobo chorými - 
YSP20013 1 

Metódy výskumu - Kvalitatívny výskum - YSP20023 1 

Všeobecná didaktika - XSP10037 1 

Pastorálna teológia manželstva a rodiny 2 - YPT20002 1 

Morálna teológia pre 3. tisícročie - TE3T0021 1 



Univerzalizmus kresťanstva a nekresťanské náboženstvá - 
TE3T0042 1 

Dogmatická teológia 2 - YST20002 1 

Diplomový seminár 1 - YST20003 1 
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K biblických a HV TF 

 
 

Predmet Výrok Hodnotenie 

Úvod do Nového 

zákona - 

BH1N0023 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
prednášky 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
všetko super, treba 

viac hodín! na 

teologickej fakulte aj 

viac semestrov 

svätého písma! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Predmet Výrok Hodnotenie 

Kán. právo 

všeobecné a 

manželské 2 - 

PT1N0006 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Skôr súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Skôr nesúhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Skôr súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Skôr súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Skôr súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Neviem 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Skôr súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
príklady z praxe 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
pohoda 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a 

povzbudení k tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v 

prístupe k vyučovaniu v ďalšom období. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Katechetika - 

PT1N0016 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
názornosť a 

poskytnuté materiály 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
žiadne 

 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Právo sociálneho 

zabezpečenia 2 - 

SP1N0017 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
praktické príklady, 

prezentácie 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
perfektný prístup 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Psychológia 

manželstva a 

rodiny - 

SP1N0020 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Skôr súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne nesúhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Skôr súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Skôr nesúhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Neviem 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
odporúčaná literatúra, 

prednášky 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
trošku lepšia 

organizácia by mohla 

byť 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Sociológia rodiny 

- SP1N0030 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Neviem 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
prednášky 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Rodinná 

pedagogika - 

SP1N0047 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
prednášky 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Morálna teológia 

základná 2 - 

ST1N0010 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Skôr súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Neviem 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Skôr súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
všetko bolo ok 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
viac hodín na tento 

predmet 

 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Dejiny Cirkvi - 

XBH10026 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Skôr nesúhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Skôr súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Neviem 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry: 

Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K kresť. filozofie TF 
Predmet Výrok Hodnotenie 

Úvod do 

filozofickej 

terminologie - 

XFI10002 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Predmet Výrok Hodnotenie 

Prehľad dejín 

filozofie - 

XFI10005 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Skôr súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Úvod do 

psychológie 2 - 

XSP10008 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Skôr súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K náuky o rod. TF 
Predmet Výrok Hodnotenie 

Sociálno-

psychologický 

výcvik - 

sebapoznanie - 

NR1R0003 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Skôr súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Neviem 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
perfektný predmet, 

skvelé cvičenie, 

totálne praktické 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu. 

  
mizerná časová 

dotácia - aspoň 20 

hodín za semester + 

možnosť zapísať si 

predmet v ďalšom 

semestri 

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Odborná prax 1 - 

XSP10006 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Skôr súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Skôr nesúhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Skôr súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Skôr súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo   

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Metódy sociálnej 

práce s 

komunitou - 

YSP20009 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Prepojenie teórie s 

praxou a vynikajúci 

pedagogický prístup k 

študentom.  

Priestor pre kritické 

myslenie a dialógy s 

ostatnými v krúžku či 

so samostatným 

vyučujúcim, veľmi 

ľudský a na druhej 

strane profesionálny 

prístup.  

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Nácvik supervízie 

- funkcie 

a metódy - 

YSP20010 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Ročníková práca 

- YSP20011 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Neviem 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Teória sociálnej 

práce 2 - 

YSP20012 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Prístup a flexibilita 

vyučujúcej na vysokej 

úrovni, rovnako tak 

prepojenie výučby s 

praktickými 

cvičeniami.  

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Metódy sociálnej 

práce so 

seniormi a 

dlhodobo 

chorými - 

YSP20013 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Priestor pre kritické 

myslenie a dialógy s 

ostatnými v krúžku či 

so samostatným 

vyučujúcim, veľmi 

ľudský a na druhej 

strane profesionálny 

prístup.  

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Metódy výskumu 

- Kvalitatívny 

výskum - 

YSP20023 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Zadanie seminárnej 

práce ako ukončenie 

predmetu vnímam ako 

veľmi efektívne 

precvičenie toho čo 

predmet obsahoval.  

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Všeobecná 

didaktika - 

XSP10037 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Skôr súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K past.teol. LaK TF 
Predmet Výrok Hodnotenie 

Pastorálna 

teológia 

manželstva a 

rodiny 2 - 

YPT20002 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Skôr súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Neviem 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Skôr súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Morálna teológia 

pre 3. tisícročie - 

TE3T0021 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Úplne súhlasím 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K system. teológie TF 
Predmet Výrok Hodnotenie 

Univerzalizmus 

kresťanstva a 

nekresťanské 

náboženstvá - 

TE3T0042 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Úplne súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu?   

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Dogmatická 

teológia 2 - 

YST20002 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Úplne súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Úplne súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Úplne súhlasím 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Skôr súhlasím 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Dobre postavený 

zoznam literatúry a 

kvalitný výklad.  

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet Výrok Hodnotenie 

Diplomový 

seminár 1 - 

YST20003 

1. Pedagóg jasne komunikuje požiadavky na 
študenta (požiadavky na skúšku, výučbu) Úplne súhlasím 

2. Pedagóg dobre časovo organizuje vyučovanie 
(dochvíľnosť) Úplne súhlasím 

3. Pedagóg je pripravený na výučbu Úplne súhlasím 

4. Pedagóg zverejňuje zrozumiteľné informácie o 
svojom predmete v informačnom liste Neviem 

5. Pedagóg zrozumiteľne približuje učivo Skôr súhlasím 

6. Pedagóg je na študentov dostatočne náročný Skôr súhlasím 

7. Pedagóg je ochotný komunikovať o problémoch 
počas konzultačných hodín Neviem 

8. Pedagóg je spravodlivý v prístupe k študentom Úplne súhlasím 

9. Pedagóg vysvetlí využitie predmetu s praxou Úplne súhlasím 

10. Pedagóga vnímam ako odborníka pre daný 
predmet Neviem 

11. Čo bolo na výučbe predmetu najpodnetnejšie? 
Čo Vám najviac pomohlo pri jeho štúdiu? 

  
Možnosť prezentovať 

svoju prácu a robiť 

zmysluplné činnosti 

týkajúce sa predmetu. 

 

12. V prípade potreby, napíšte Vaše ďalšie návrhy 
a pripomienky k výučbe predmetu.   

Stanovisko katedry:   
Ďakujeme za hodnotenie, vyučujúci tohto predmetu boli s hodnotením oboznámení a povzbudení k 

tomu, aby danú spätnú väzbu zohľadnili vo svojej vyučovacej činnosti a v prístupe k vyučovaniu v 

ďalšom období. 

 

 

 


