
Dôvody zanechania štúdia na FRI UNIZA 2021 

Študijný program: Informatika (Bc.) 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne?  

Pozitívne boli hodnotení najmä učitelia a ich odbornosť, resp. prístup a komunikácia. Druhou 

najčastejšou odpoveďou na otázku bol študentský život, ďalej prostredie či široký výber 

predmetov. Odpovede je možné vidieť nižšie. 

 

Obrázok 1 Pozitíva štúdia na FRI 

Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Najčastejšie bolo negatívne vnímané štúdium, ktoré študentov nebavilo, na druhom mieste boli 

osobné dôvody, zlá komunikácia zo strany vyučujúcich a pod. Zvyšné negatíva je možné vidieť 

v grafe nižšie. 

 

Obrázok 2 Negatíva štúdia 

S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? (budeme radi, ak 

uvediete konkrétny predmet a vyučujúceho do položky "iné") 
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Väčšina respondentov bola spokojná s výučbou predmetov, avšak najčastejším problémom bola 

neférová/problematická komunikácia zo strany vyučujúcich a tiež prekážky kladené 

vyučujúcim. Výsledky tejto otázky je možné vidieť na grafe nižšie.  

 

Obrázok 3 Problémy počas výučby 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli zanechať štúdium na FRI UNIZA? 

Najväčší podiel pri zanechaní štúdia mali osobné dôvody, na druhom mieste bola neférová 

komunikácia zo strany vyučujúcich. Na treťom mieste bol odchod do podnikovej praxe 

a vysoká náročnosť štúdia.  

 

Obrázok 4 Dôvody pre zanechanie štúdia 

Ako ste pokračovali po zanechaní štúdia na FRI UNIZA? 

Väčšina respondentov odišla do podnikovej praxe, alebo prestúpili na inú univerzitu či fakultu 

v rámci UNIZA. Výsledky je možné vidieť graficky spracované nižšie.  
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Obrázok 5 Postup po zanechaní  štúdia 

V poslednej otázke (Ak by ste chceli vyjadriť svoj názor na štúdium na FRI UNIZA, 

poprípade na čokoľvek iné, budeme radi, ak sa sem vyjadríte) mali respondenti možnosť 

ľubovoľne sa vyjadriť. Často bolo spomínané nevyužitie teoretických poznatkov v praxi, ale 

naopak opakovala sa ochota pomôcť zo strany učiteľov, či kvalitný študentský život 

 

Študijný program: Manažment (Bc.) 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne?  

Najčastejšou odpoveďou bola komunikácia a prístup vyučujúcich, a tiež ich odborná úroveň. 

Kladne bol hodnotený prístup študijného referátu či široký výber predmetov. Výsledky otázky 

je možné vidieť na grafe nižšie.  

 

Obrázok 6 Pozitíva štúdia, manažment bc. 

Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Prestúpil/a som (alebo uvažujem o prestupe) na inú fakultu UNIZA

Prestúpil/a som (alebo uvažujem o prestupe) na inú univerzitu

Odišiel/odišla som do podnikovej praxe
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Najčastejšie boli uvádzané, že štúdium respondentov nebavilo, na druhom mieste boli osobné 

dôvody, ďalej nevyhovujúce predmety či náročnosť štúdia. Ďalšie negatívne faktory je možné 

vidieť na grafe nižšie.  

 

Obrázok 7 Negatíva manažment bc. 

S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? 

Najväčším problémom bola najmä neférová komunikácia so strany vyučujúceho či 

neobjektívne hodnotenie. Väčšina respondentov však uviedla, že boli spokojní s výučbou na 

FRI UNIZA a so spomínanými problémami sa nestretli. 

 

Obrázok 8 Problémy počas výučby manažment bc. 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli zanechať štúdium na FRI UNIZA? 

Najčastejším dôvodom zanechania štúdia boli osobné dôvody, druhým najčastejším dôvodom 

bola náročnosť štúdia. Na treťom mieste bola celková nespokojnosť s viacerými oblasťami 

štúdia či odchod do podnikovej praxe.  
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Obrázok 9 Dôvody zanechania štúdia manažment bc. 

Ako ste pokračovali po zanechaní štúdia na FRI UNIZA? 

Po zanechaní štúdia odišla väčšina respondentov na inú fakultu v rámci UNIZA, alebo inej 

univerzity,  zvyšní odišli do podnikovej praxe. 

 

Obrázok 10 Postup po zanechaní štúdia manažment bc. 

Študijný program: Informatika a riadenie 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne? 

Respondenti z tohto odboru vnímali najviac pozitívne odbornosť vyučujúcich, ďalej prostredie 

fakulty, komunikácia vyučujúcich, ich prístup, výber predmetov a podobne.  Výsledky je 

možné vidieť na grafe nižšie. 
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Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Najčastejším negatívom bolo, že štúdium respondentov nebavilo, ďalej slabý študentský život, 

časová náročnosť štúdia, ďalej osobné dôvody alebo nevyhovujúce predmety a podobne. 

Výsledky je možné vidieť na grafe nižšie. 

 

S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? 

Najčastejším problémom bola problematická/neférová komunikácia vyučujúcich, avšak 

väčšina respondentov bola so štúdiom spokojná.   

 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli zanechať štúdium na FRI UNIZA? 

Najčastejšími dôvodmi boli osobné dôvody a náročnosť štúdia. 
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Ako ste pokračovali po zanechaní štúdia na FRI UNIZA? 

Väčšina respondentov prestúpila na inú univerzitu, ďalšia skupina prestúpila na inú fakultu. 

Výsledky je možné vidieť nižšie.  

 

Študijný program: Informačné sieťové technológie 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne? 

Najčastejšie spomínanými pozitívami bol široký výber predmetov, komunikácia a prístup 

vyučujúcich či prostredie fakulty, avšak mnohí respondenti nezaznamenali žiadne výrazné 

pozitíva.  

 

Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Respondenti odpovedali, že ich štúdium často nebavilo, bolo príliš náročné na obsah ale aj čas, 

ďalej boli uvedené osobné dôvody či nevyhovujúce predmety a pod. Výsledky otázky je možné 

vidieť nižšie.  

Prestúpil/a som (alebo uvažujem o prestupe) na inú fakultu UNIZA

Prestúpil/a som (alebo uvažujem o prestupe) na inú univerzitu

Odišiel/odišla som do podnikovej praxe
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S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? 

V prípade problémov spojených s výučbou išlo najmä o nedostatočnú odbornú prípravu 

vyučujúceho alebo prekážky zo strany vyučujúceho, avšak väčšina respondentov bola so 

štúdiom spokojná.  

 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli zanechať štúdium na FRI UNIZA? 

Najčastejšími dôvodmi pre zanechanie štúdia boli osobné dôvody, vysoká náročnosť štúdia, 

nenaplnenie očakávaní od štúdia či celková nespokojnosť.  
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Ako ste pokračovali po zanechaní štúdia na FRI UNIZA? 

Viac ako polovica respondentov prestúpila na inú univerzitu, ostatní odišli pracovať.  

 

V poslednej otázke (Ak by ste chceli vyjadriť svoj názor na štúdium na FRI UNIZA, poprípade 

na čokoľvek iné, budeme radi, ak sa sem vyjadríte) mali respondenti možnosť ľubovoľne sa 

vyjadriť. Respondenti nemali konkrétne sťažnosti, ale nevyhovovala im online výučba kvôli 

COVID-19. 

Študijný program: Počítačové inžinierstvo (Bc.) 

Čo ste počas štúdia na FRI UNIZA vnímali pozitívne? 

Najviac pozitívne vnímali študenti odbornosť, komunikáciu a prístup vyučujúcich, študentský 

život či prostredie fakulty. Výsledky otázky je možné vidieť nižšie.  
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Ktoré faktory Vás počas štúdia negatívne ovplyvnili? 

Naopak, najviac negatívne boli študenti ovplyvnení osobnými dôvodmi, nezáujmom o štúdium  

či nevyhovujúcimi predmetmi a pod. Výsledky je možné vidieť nižšie. 

 

S akými problémami ste sa stretli počas výučby jednotlivých predmetov? 

Najčastejším problémom bola uvádzaná komunikácia so strany vyučujúcich, avšak väčšina 

respondentov bola so štúdiom vo všeobecnosti spokojná.  

 

Na základe čoho ste sa definitívne rozhodli zanechať štúdium na FRI UNIZA?  

Najčastejšími dôvodmi boli náročnosť štúdia, osobné dôvody či nenaplnenie očakávaní od 

štúdia. Taktiež to bola neférová komunikácia zo strany vyučujúcich. Po ukončení prestúpili 

študenti na inú univerzitu alebo odišli pracovať. 
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