
    

Je tento návod neaktuálny? Dajte nám vedieť:    1 / 9 
- kliknutím na predvyplnený e-mail alebo  
- oznámením kódu “S06-01-studentska-anketa-v-AIS2” na náš helpdesk  
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ÚVODNÉ INFORMÁCIE  

Študentská anketa sa v AISe robí v aplikácii AS050 „Dotazník, administrácia, vyhodnotenie“(v univerzálnom zobrazení 
v sekcii „Administratívny systém“). 

Na vytvorenie dotazníka je potrebná rola 89 – administrátor dotazníka. Táto rola umožňuje aj komplexnejšie 
vyhodnotenie dotazníka.  

Dotazník sa štandardne vytvára na každý semester (viac viď „Vytvorenie dotazníka“).  

 

mailto:cepit@uniba.sk?subject=Neaktualny%20navod%20–[KOD%20NAVODU]&body=Prosim%20zadajte%20aj,%20na%20ktorej%20stranke%20ste%20navod%20nasli,%20pripadne%20akou%20cestou%20sa%20k%20Vam%20dostal.
https://uniba.sk/cepit


     

    2 / 9 
   

VYTVORENIE AKTUÁLNEHO DOTAZNÍKA  

Vytvoriť dotazník na aktuálne časové obdobie je možné dvomi spôsobmi: 

1)  vytvorením (pridaním) úplne nového dotazníka s novým nastavením 

2) skopírovaním predchádzajúceho dotazníka 

VYTVORENIE NOVÉHO DOTAZNÍKA S NOVÝMI PARAMETRAMI A OBSAHOM  

 
 

 

TYP DOTAZNÍKA  

- je to len číselník, nevzťahujú sa naň žiadne vlastnosti 
- pri ŠA sa defaultne udáva typ 1 – formulárové hodnotenie. Avšak ani pri vypĺňaní ani vyhodnocovaní nie je 

žiadny rozdiel oproti prieskumom názorov.  
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KÓD DOTAZNÍKA  

- je Váš kód. Udáva sa podľa zvykov fakulty. Odporúčame v ňom obsiahnuť aj skratku fakulty a časové obdobie, 
za ktoré sa dotazník vypĺňa.  

NÁZOV DOTAZNÍKA  

- udáva sa podľa zvykov fakulty, odporúčame dať do názvu dotazníka skratku fakulty a časové obdobie (užitočné 
najmä pre študentky/študentov, ktoré/í študujú na viacerých fakultách. 

ÚROVEŇ  

- pod úrovňou sa myslí cieľová skupina dotazníka, ktorej bude umožnené dotazník vidieť v AIS2.  

KOPÍROVANIE PREDCHÁDZAJÚCEHO DOTAZNÍKA  

- využíva  sa najmä ak sa nemenia ani parametre ani obsah dotazníka (t.j. bloky a otázky). 

- v skopírovanom dotazníku je však možné parametre aj obsah meniť.   

- kopírovaním sa preklopia vlastnosti dotazníka (okrem časového obdobia aktivovanie), bloky a otázky. 
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VYTVORENIE OBSAHU 

Obsah dotazníka sa tvorí cez “bloky” a následne “otázky”.  

 

BLOK OTÁZOK  

Blok otázok je dôležitý najmä pre zobrazenie pre študentky/študentov a ich lepšiu a jednoduchšiu organizáciu 
dotazníka.  

Ak sa nastavia parametre v bloku, budú defaultne nastavené na všetky otázky v bloku.  

Pri jednotlivých otázkach sa však parametre môžu editovať.  
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OZNAČENIE A NÁZOV  

Jedná sa v praxi o akési číslovanie jednotlivých blokov a ich názov. Je na fakultách, aké označenie a názov si zvolia. 
Označenie a názov sa zobrazí študentkám/študentom. Napr.: označenie A, názov: Slovné hodnotenie predmetov 
a vyučujúcich. 

 

Pre študentky a študentov  sa budú zobrazovať jednotlivé bloky otázok za sebou v hlavnej časti obrazovky, kde sa scrollovaním  
môžu posúvať v jednotlivých blokoch.  V jednotlivých blokoch sa zobrazia všetky možnosti, ktoré vie študent/ka zodpovedať (na 
obrázku boli otázky v jednotlivých blokoch typu “otázky oblasti predmetu”, preto sa zobrazujú predmety). Študentky a študenti 
budú vedieť ohodnotiť všetky predmety, ktoré majú v danom období (semestri) zapísané.   

 

Študentské zobrazenie 

Študentské zobrazenie 
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TYP OTÁZKY  

- typ otázky sa viaže aj na študentské zobrazenie – v ľavom menu sa študentkám/študentom zobrazujú predmety (ak je 
nastavené hodnotenie študijného programu, aj študijný program; ak je nastavené hodnotenie záverečnej práce, a študent/ka 
je akceptovaný/á na záverečnú prácu, zobrazí sa aj tá). 

- otázky typu “otázka oblasti predmetu” a “otázka oblasti predmetu bez vyučujúceho” sa budú zobrazovať vždy, keď si 
študent/ka klikne na predmet v ľavom menu. Aj keď bude zaradená v inom bloku. 

- “otázka oblasti predmetu” sa viaže ako na predmet, tak i vyučujúcich – pri každom predmete si tak študent/ka môže vybrať 
vyučujúcu/vyučujúceho – ak predmet vyučuje viac ľudí, môže si vybrať, ktorých ohodnotí. Toto je veľmi užitočné pokiaľ je 
predmet rozdelený na viac skupín, ktoré vedú rôzni ľudia. Zobrazia sa vyučujúce/i, ktoré/í sú evidované/í pri predmete v 
„Tvorbe ponuky predmetov“ ako aj tie/tí, ktoré/í sú nahodené/í v rozvrhovom okienku. 

- Otázky typu “spôsob výučby” sa tiež zobrazí pri predmete. Pri tomto type otázky si vyberáte pedagogickú aktivitu (napr. 
prednáška, seminár, cvičenie – študentkám/študentom sa zobrazí pri výbere vyučujúceho len osoba, ktorá je priradená k 
danej aktivite) 

 

TYP HODNOTENIA 

 HODNOTENIE POMOCOU ŠKÁLY  

Je jednoduchá na spracovanie a vyhodnotenie 

Škálu si môžete vybrať už z existujúcich možností alebo pridať vlastnú 
škálu (v záložke číselníky pre dotazníky → škála hodnotenia 

OTVORENÉ HODNOTENIE 

Neodporúčame veľa otvorených otázok, lebo 1)sa ťažko vyhodnocujú; 
2) študentky a študenti ich nemusia vyplniť 

KOMBINOVANÉ HODNOTENIE 

Študentské zobrazenie 
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OTÁZKY  

 
Odporúčame obmedziť počet otázok na cca 10-20 a to najmä z dôvodu vyššej účasti. Pokiaľ je dotazník jednoduchý, 
zrozumiteľný a rýchlo vyklikateľný, je vyššia pravdepodobnosť vyššej účasti.  
Odporúčame stanoviť si priority, čo chcete dotazníkom vlastne zistiť, ideálne na základe  neformálnych a neoficiálnych 
informácií. Každá otázka musí mať význam a výsledky by mali byť interpretovateľné. Nakoľko nová akreditácia bude 
monitorovať vplyv študentiek a študentov na študijný program, štandardy kvality môžu slúžiť do budúcna ako inšpirácia.  

AKTIVÁCIA DOTAZNÍKA  

OBDOBIE DOTAZNÍKA  
V momente aktivácie dotazníka môžete do dotazníka otázky a bloky 
už len dopĺňať a nemožno ich meniť.  

RESPONDENTI 
Fakulta môže pripraviť aj viac dotazníkov pre rôzne skupiny 
študentiek a študentov (denné/externé štúdium, Bc./Mgr./PhD. 
štúdium, končiace ročníky), avšak pri vyhodnocovaní nebude mať k 
dispozícii celkové hodnotenie vyučujúcich. 
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ŠTUDENTSKÉ ZOBRAZENIE V AIS2 PO AKTIVÁCII  
Študentkám a študentom sa možnosť ohodnotiť dotazník zobrazí na hlavnom menu (v návode sú obrázky z beta 
prostredia, na ostrom to funguje rovnako, len je trochu iný vizuál). 
Študentky a študenti môžu dotazník vypĺňať dvomi spôsobmi: 

1) Scrollovaním po blokoch otázok 

- na základe typu otázky v danom bloku budú mať možnosť buď ohodnotiť predmet, predmet a vyučujúcich, 

študijný program alebo záverečnú prácu.  

2) Podľa ľavého menu, ktoré je rozdelené na predmety, študijný program (ak je v dotazníku otázka typu “oblasti 

študijného programu”) a záverečnú prácu (ak je v dotazníku otázka typu “oblasti záverečnej práce”) 

Hodnotiť podľa vyučujúcich študentky a študenti NEMAJÚ.  
 
 

 

Študentské zobrazenie na 

Bete 

Študentské zobrazenie na ostrej 

(z akad. roku 2020/2021) 
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ZÁVER  

Responzívna aplikácia sama o sebe nemusí priniesť vyššiu účasť a teda relevantnejšie dáta. Anketu treba odkomunikovať a pripraviť 
tak, aby si študent/ka vybrali to, čo ohodnotiť chce.   

Študentské zobrazenie na Bete 


