
Stručné zhrnutie a výber z výsledkov porovnania VŠ, ŽUŽ a FRI  
v rámci celoslovenského prieskumu u vysokoškolských učiteľov  

zameraného na oblasť spolupráce VŠ a praxe (03/2014) 

Počet respondentov z VŠ spolu 773 
Z toho počet respondentov zo ŽUŽ   30 

Z toho počet respondentov z FRI ŽUŽ   12 
 

Otázka na vnímanie konkrétnej skutočnosti respondentmi Priemerné hodnoty 
Všetky VŠ ŽU FRI ŽU 

►Do akej úrovni je na Vašej fakulte rozpracované vytváranie a udržiavanie 
vzťahov fakulty s praxou  [neviem o žiadnych takých aktivitách] 

11,9% 6,6% 8,3% 

                                           [túto oblasť máme naplánovanú, no realizácia viazne] 16,0% 30,0% 8,3% 
                                           [vzťahy s praxou systematicky vytvárame a udržiavame] 57,3% 50,0% 66,6% 
                                           [pravidelne kontrolujeme, do akej miery sme pri  
                                           vytváraní a udržiavaní vzťahov s praxou efektívni] 

7,1% 10,0% 8,3% 

                                          [na základe výsledkov kontrol prijímame preventívne a  
                                          nápravné opatrenia v oblasti vzťahov fakulty s praxou] 

3,9% 6,6% 8,3% 

                                          [dosahujeme výborné výsledky a systematicky sa v tejto  
                                          oblasti zlepšujeme] 

10,6% 20,0% 50,0% 

►Akou formou je na Vašej fakulte zabezpečované previazanie s praxou- [projekty] 48,5% 60,0% 83,3% 
                                          [exkurzie] 43,3% 40,0% 33,3% 
                                          [pozývanie zástupcov praxe na št. záverečné skúšky] 37,6% 56,6% 75,0% 
                                          [stretávanie na odborných fórach] 46,6% 46,6% 41,6% 
►Odkiaľ pochádza iniciatíva na vytváranie a udržiavanie vzťahov s praxou- 
 rozdeľte prosím 100 bodov medzi nasledovné položky [z našej strany] 

66,5% 56,0% 50,0% 

                                                                                                      [zo strany praxe] 35,7% 44,0% 50,0% 
►Do akej miery sa podieľate Vašou výučbou na získavaní nižšie uvedených 
schopností študentmi- rozdeľte prosím 100 bodov medzi nasledovné položky                                      
                                         [vedomosti získané študentmi] 

42,5% 36,5% 28,8% 

                                         [zručnosti získané študentmi] 28,1% 26,8% 28,8% 
                                         [schopnosť použiť vedomosti a zručnosti] 33,4% 36,6% 47,3% 
►Uveďte prosím Váš názor, do akej miery je potrebné, aby ste pre výkon Vašej 
práce mali praktické skúsenosti v oblasti Vášho zamerania-  
                             1 - potrebná veľmi nízka miera; 7 - potrebná veľmi vysoká miera 

78,9% 79,4% 79,1% 

►Uveďte prosím Váš názor, do akej miery je kvalita vzdelávania na Vašej fakulte 
závislá od Vás- 1 - veľmi nízka miera závislosti; 7 - veľmi vysoká miera závislosti 

61,5% 58,0% 63,3% 

►Do akej miery ste stotožnený/á s cieľmi kvality na fakulte -   
                     1 - veľmi nízka miera stotožnenia; 7 - veľmi vysoká miera stotožnenia 

63,4% 61,1% 83,3% *  

►Do akej miery podľa Vás to, čo vyučujete, zodpovedá súčasným a budúcim 
požiadavkám praxe- 

77,3% 77,5% 79,1% 

►Na koľko percent sú podľa Vášho odhadu Vaši absolventi pripravení pre prax- 63,4% 61,5% 68,2% 
►Nižšie je uvedených niekoľko základných kompetentností (schopnosť použiť 
vedomosti a zručnosti). Ohodnoťte prosím, do akej miery sú podľa Vás Vaši 
absolventi pripravení pre prax v týchto kompetentnostiach- 1 - veľmi nízka miera; 
7 - veľmi vysoká miera [V odbornej kompetentnosti (teoretické zvládnutie odboru)] 

69,4% 70,5% 70,8% 

                                       [V realizačnej kompetentnosti (aplikácia teoretických  
                                       poznatkov do praxe, schopnosť samostatne pracovať,  
                                       orientovať sa, diskutovať)] 

56,0% 53,9% 59,7% 

                                       [V komunikatívnej kompetentnosti (schopnosť   
                                       komunikovať so spolupracovníkmi, viesť rokovania,  
                                       vyjednávať s obchodnými   partnermi ap.)] 

54,5% 45,0% 52,7% 

                                       [V riadiacej/manažérskej kompetentnosti (rozhodovanie,  
                                       prijímanie zodpovednosti, strategické myslenie)] 

43,8% 34,5% 40,9% 

* odpovedali len traja respondenti, ktorí uviedli, že poznajú ciele  kvality 

Spracoval: Peter Madzík, 5. mája 2014 


