
Zhodnotenie dištančnej výučby počas pandémie Covid-19               

na FRI UNIZA 

1. Aplikované sieťové inžinierstvo (Ing.) 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť)- KOMUNIKÁCIA VYUČUJÚCEHO 

SO ŠTUDENTMI 

Predmet Vyučujúci Veľmi dobré zvládnuté 

PRS1, AvG a TIS - časť 2 doc. Pavel Segeč Chválim komunikácia bola na 

výbornej úrovni od katedry ASI 

  Výborné zvládnutie 

komunikácie 

  Rýchle reakcie vyučujúcich 

  

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):KOMUNIKÁCIA 

VYUČUJÚCEHO SO ŠTUDENTMI 

- celková komunikácia nielen medzi študentmi a vyučujúcimi, ale aj medzi vyučujúcimi navzájom 

- komunikácia medzi vyučujúcimi - prekrývanie predmetov (1-2 situácie počas semestra) 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť)-  PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

Predmet Vyučujúci Veľmi dobré zvládnuté 

Projektovanie sietí 1  Komunikácia cez aplikáciu MS 

Teams 

  Využívanie aplikácie Webex 

  Využitie aplikácie MS Teams 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

- “ V MS Teams mi chýbajú niektoré funkcionality, ktoré boli vypnuté globálne pre celú školu, ako 

napr. kalendár, ktorý by sa dal využiť na koordináciu hodín počas pandémie - tým narážam na 

problémy komunikácie medzi vyučujúcimi, ktorí si nevedeli pozrieť, či majú ich študenti voľno 

počas plánovanej písomky alebo nie” 

 

 

 



Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):HODNOTENIE A ONLINE SKÚŠANIE NA 

PREDMETOCH 

Predmet Vyučujúci Veľmi dobré zvládnuté 

Algoritmy v sieťach  Dôraz na logické súvislosti – 

menej memorovania 

  Primeraná obtiažnosť skúšok 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):HODNOTENIE A ONLINE 

SKÚŠANIE NA PREDMETOCH 

“ Dlhá doba čakania na niektoré známky - ani po mesiaci od skúšky nie sú opravené zadania zo semestra 

a tým pádom ani známka” 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

Predmet Vyučujúci Veľmi dobré zvládnuté 

Projektovanie sietí 1 Veľmi dobrá komunikácia s 

vyučujúcimi 

Takmer všetko bolo v norme 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

- Problémy s GNS serverom a virtuálnymi strojmi  

- zo začiatku trochu chaos v informovanosti - niektorí využívali teams, niektorí vzdelávanie, iní 

mailovú komunikáciu 

 

Čo sa podľa Vás osvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a malo by to byť využívané 

aj počas prezenčnej výučby:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

“ Aby všetci učitelia a žiaci komunikovali prostredníctvom MS Teams namiesto Mailov ” 

“ Celkovo to bolo pohodlnejšie riešenie pre všetky zúčastnené strany vďaka možnosti pracovať z domu a 

ukázalo sa to ako veľmi vhodná alternatíva ku štandardnému vyučovaniu ” 

“ Väčší dôraz na logické súvislosti, menší dôraz na memorovanie ” 

 

Čo sa podľa Vás neosvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a v budúcnosti by sme sa 

mali toho vyvarovať:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

“ Nastali problémy s konektivitou a stabilitou systémov, ktoré bolo nutné v tomto prípade použiť” 

 

 



2. Informačné systémy (Ing.) 

  
Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť): KOMUNIKÁCIA VYUČUJÚCEHO 

SO ŠTUDENTMI 

Predmet Vyučujúci Veľmi dobré zvládnuté 

 Ing. Norbert Adamko, PhD Projektova vyucba 

 Ing. Michal Varga, PhD  

 doc. Ing. Peter Márton, PhD  

 doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.  

 Prof. Ing. Matilda Drozdová  

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

“MS TEAMS + nahrávanie prednášok je TOP “   

“ Ms Teams - jednoduché, rovnaké pre všetky predmety” 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

“Ak sa do budúcna bude prednášať cez teams tak by bolo asi dobre automaticky zapínať nahrávanie pre 

všetky prednášky a cvičenia, myslím že to veľmi pomôže v štúdiu” 

 

“ Niektoré predmety používali celú škálu zbytočného softvéru ako ZOOM, webex a podobne PRIČOM 

všetky ostatné predmety používali MS Teams. Tak mám čisto 6 či 7 programov a som zaregistrovaný v 

rôznych službách zbytočne s mojim emailom.. ” 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):HODNOTENIE A ONLINE 

SKÚŠANIE NA PREDMETOCH 

“ prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD., doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc., Prof. Ing. Matilda Drozdová, 

CSc., doc. Ing. Peter Márton, PhD. “  

“ bolo menej stresujúce čakať v pohodlí domova a mať presný harmonogram skúšky ” 

“ Celkom fajn, Doc. Adamko dokonca našiel celkom dobrý spôsob na prihlásenie si času odpovede v MS 

Teams tak aby každý študent mal práve jeden časový slot. ” 

 



Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

“ veľmi kladne hodnotím prístup pre kontrolu semestrálnych prác (DIS), rovnako sa mi páčili pomocné 

úlohy na preskúšanie ktoré neboli také náročné a dala sa na nich vyskúšať implementácia  “ 

doc. Ing. Peter Márton, PhD., 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

“ Velmi vela a velmi rozsiahlych a zmatocnych emailov, menej je niekedy viac, pre slohove prace radsej 

vyuzit webovu stranku a do emailu pisat len strucne a dolezite info, ” 

“ Niektoré predmety dávali EXTRÉMNE vela práce, lebo učitel to nevedel odhadnuť kolko nam to bude 

trvať (myslím). ” 

 

Čo sa podľa Vás osvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a malo by to byť využívané 

aj počas prezenčnej výučby:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

“ začat využívat niečo na spôsob google kalendara aby sa studentom/ucitelom pridavali menili udalosti 

(koniec roka, a pod.) automaticky aj v ich osobnom kalendari na mobile/pc/webe ” 

“ online prednášky a možnosť si ich spätne prehrať ” 

“ určite by veľmi pomohlo nahrávanie všetkých prednášok rovnako ako aj cvičení, ak sa niekto nedokáže 

z istého dôvodu sústrediť na prednášku (cvičenie) môže si ho kedykoľvek dobehnúť ” 

 

Čo sa podľa Vás neosvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a v budúcnosti by sme sa 

mali toho vyvarovať:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

“ Extrémna časová záťaž kvôli kopám úloh z každého predmetu. ” 

 

3. Informačný manažment (Ing.) 

 
Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť): (Ing.): KOMUNIKÁCIA 

VYUČUJÚCEHO SO ŠTUDENTMI 

 

“rýchla komunikácia, odozva, prístup k riešeniu problémov a vzniknutých neočakávaných situáciách”  

 Ing. Martin Holubčík PhD, doc. Ing. Viliam Lendel, PhD,  

“čo sa týka celkovej komunikácie vyučujúcich myslím, že to zvládli všetci a konečne sa moodle využil 

naplno” 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):KOMUNIKÁCIA 

VYUČUJÚCEHO SO ŠTUDENTMI 



“ Keby to každý bral zodpovedne, a mal s nami výučbu aj cez internet, nie len zadať prácu cez jeden mejl 

a viac o dotycnom sme ani nepočuli. ” 

 

“ Reakčná doba niektorých vyučujúcich (hlavne ako vedúcich záverečných prác) bola veľmi dlhá a 

bohužiaľ sa s nimi nedalo nijako inak spojiť. ” 

“ prednášky boli len formou naštudovania si materiálov ” 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

Prof. Jánošíková, doc. Ing. Viliam Lendel, PhD - velmi dobra pripravenost a ochota. 

“ Dobre vysvetlené učivo, priestor na otázky, vzájomná komunikácia. ” 

“ Páčilo sa mi, že nám bol vytvorený študentský účet na MS Team, čiže sme mali vytvorené prostredie na 

online komunikáciu. ”  

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):PODPORA ONLINE VÝUČBY 

PROSTREDNÍCTVOM ONLINE PREDNÁŠOK A CVIČENÍ (MS TEAMS, WEBEX, 

ZOOM...) 

“ Neprehľadné niekedy aj dve skupiny k jednému predmetu ” 

“ Komunikacia so studentmi a prednasky formou online kurzu. ” 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):HODNOTENIE A ONLINE 

SKÚŠANIE NA PREDMETOCH 

Doc. Kubina a Koman, PhD 

“ Testy (počas semestra) aj skúšky sa cez moodle zvládli celkom dobre (až na niekoľko technických 

problémov - moodle nezobral odpovede a pod.). “  

“ profesor Lendel, Vodák a Varmus ” 

 

Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):HODNOTENIE A ONLINE 

SKÚŠANIE NA PREDMETOCH 

 

“  Technická podpora Moodle. Keď sme sa naraz pripájali na skúšku Moodle sekal a vypisoval rôzne 

chyby,ktoré sa síce potom odstránili, ale museli sme kontaktovať vyučujúceho, že časť zo študentov nemá 

možnosť urobiť skúšku. “  

“ Forma testov niekedy nevyhovujúce podmienkam študentov z technickej stránky ” 

“ Mal som dojem, že vyučujúci ako keby vypustili svoje povinnosti a chceli to mať len za sebou a nebol 

veľký záujem o výučbu, skôr naopak - ako keby mali byť prázdniny a my študenti sme ich len otravovali 

(ruku na srdce - kto ale toto obdobie nebral istým spôsobom ako voľno od povinností?) ” 

 

Veľmi dobre zvládnuté (chcel/a by som pochváliť):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

Prof. Jánošíkova a Holubčík, PhD,  Josef Vodák, Juraj Čerňanský 

“ Dobrá spätná väzba od všetkých vyučujúcich. ” 

“ Pani Blaskovu na predmete motivovanie. Po odovzdaní práce mám naspisala kvalitnú spätnú väzbu, na 

ktorej si dala záležať. Naozaj bolo vidno že si dopodrobna prečítala naše práce. ” 

“ Manazerska komunikacia forma a styl vyucby a vzdelavania ” 



Veľmi slabo zvládnuté (chcel/a by som, aby sa to zlepšilo):SPÔSOB VÝUČBY (ÚLOHY, 

INFORMOVANOSŤ, KONTROLA ŠTÚDIA, KONZULTÁCIE, PRIEBEŽNÁ PRÁCA) 

“  Veľmi rada by som uvítala, keď už si študent dá námahu napísať prácu na predmet, na niektorých 

predmetoch konkrétne medzinárodnom marketingu sme písali asi 5 prác a spätná väzba nebola podľa 

mojich očakávaní. Z 5 prác som ja dostala spätnú väzbu na 2 práce. ” 

“ Chýbajúce zapojenie MS Teams do výučby, žiadne online prednášky ani cvičenia -Informačný 

manažment ” 

“ Podľa mňa boli niektoré zadania vymyslené len tak, aby sa niečo vymyslelo, otázne je, či by to bolo 

inak mimo krízy ” 

 

Čo sa podľa Vás osvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a malo by to byť využívané 

aj počas prezenčnej výučby:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

“ Komunikácia cez MS teams (namiesto mailov) ” 

“ Ukázalo sa, že sa dá v takýchto výnimočných prípadoch nahradiť prezenčná forma výučby tou 

elektronickou  a nie je to ani tak veľmi náročné. Veľmi ľahko sa tak dá nahradiť, ak je vyučujúci PN a 

nemôže prednášať, postupom času ak by sa podarilo a boli napr. aspoň prednášky aj online (záznam), tak 

by sa uľahčil život aj študentom. ”  

“ V prípade choroby by sa študenti mohli pripojiť k vyučovaniu online formou a nemusia tak mať 

absenciu ” 

“ komunikácia pomocou MsTeams, pretože je často rýchlejšia ako pomocou e-mailov ” 

 

Čo sa podľa Vás neosvedčilo na výučbe počas pandémie Covid-19 a v budúcnosti by sme sa 

mali toho vyvarovať:NÁMETY DO BUDÚCNOSTI 

 

“ Nedostatočné vysvetlenie učiva, nepochopenie vypracovania úlohy so zámerom učiteľa ” 

“ Technické problémy a na niektorých testoch príliš málo času na ich vypracovanie. ” 

“ Testy, ktoré zisťujú to, či sme sa teóriu naučili no nezisťujú či sme ju pochopili. ” 

“ Mnohe predmety ani nemali prezecnu vyucbu iba vystavene prednasky pre samostudium po pripade 

konzultacne hodiny ktore by vsetci studenti naraza nedokazali vyuzit. Netrvdim ze som ich ja vyuzival ale 

som externy student a casto krat mi tieto hodiny ani nevuhovovali kvoli pracovnym povinostiam. Pre 

tento typ samostudia clovek nemusi chodit do skoly moze sa sam vzdelavat doma. ” 


