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Základné informácie o prieskume

Počas letného semestra akademického roka 2019/2020 došlo z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 
k nútenému a veľmi rýchlemu prechodu z bežnej prezenčnej výučby na výučbu dištančnú. Tento prieskum 
zachytáva skúsenosti a názory študentov Univerzity Komenského v Bratislave na dištančnú výučbu v tomto 
období.

Prieskum bol vykonaný na celej Univerzite Komenského. Pre všetkých študentov bol otvorený od 17.5. 
do 31.5. v dvoch jazykových verziách – slovenskej a anglickej.

Prieskumu sa zúčastnilo spolu 629 študentov, z toho 69 zahraničných (tých, ktorí vypĺňali anglickú ver-
ziu dotazníka).

Vo vyhodnotení uvádzame súhrnné čísla, pričom pri každej otázke uvádzame aj počty odpovedí z jed-
notlivých jazykových verzií. Otvorené otázky sú vyhodnotené spoločne, so špecifickým dodatkom o vý-
sledkoch anglického dotazníka, ak je to relevantné.

OTÁZKA 1 – NA K TOREJ FAKULTE ŠTUDUTE JE?
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Otázka 1 – Na ktorej fakulte študuteje?

Graf 1 - zastúpenie fakúlt UK v prieskume; percentuálne hodnoty sú z celkového počtu respondentov

Fakulta Počet SK EN % respondentov

Lekárska fakulta 161 116 45 25,60%

Právnická fakulta 67 67 0 10,65%

Filozofická fakulta 91 89 2 14,47%

Prírodovedecká fakulta 50 50 0 7,95%

Pedagogická fakulta 57 56 1 9,06%

Farmaceutická fakulta 46 45 1 7,31%

Fakulta telesnej výchovy a športu 10 10 0 1,59%

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 50 32 18 7,95%

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 45 44 1 7,15%

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 1 1 0 0,16%

Evanjelická bohoslovecká fakulta 0 0 0 0,00%

Fakulta managementu 28 28 0 4,45%

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 23 22 1 3,66%

Spolu 629 560 69 100,00%
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Otázka 2 – Študovali ste v tomto semestri na UK online?

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

áno, všetky predmety 432 392 40 68,68%

niektoré predmety 186 157 29 29,57%

nie 11 11 0 1,75%

Otázka 3 – Ak nie, akou formou ukončujete semester?

Otvorená otázka.

Na túto otázku odpovedalo 45 študentov, z toho 1 v anglickej verzii dotazníka.

Odpoveď Počet

Skúškou (online alebo prezenčnou) napriek tomu, že výučba neprebiehala 16

Ukončením štúdia – odovzdaním záverečnej práce a štátnou skúškou, nemali iné predmety 8

Presunom – predmety ktorých výučba je neoddeliteľne spätá s praktickými zručnosťami (terénne 
práce, laboratórne cvičenia,...), ktoré sa presúvajú do ďalšieho semestra, resp. akademického roka, 
prípadne na čas pred začatím zimného semestra AR 20/21

8

Odovzdaním seminárnej práce, resp. projektu 7

Študenti nemali informácie o spôsobe ukončenia predmetu v tomto semestri 5

Prenesením do ďalšieho ročníka 1
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Otázka 4 – Ak ukončujete semester dištančne,  
aké technológie váš vyučujúci používa?

K otázke bolo možné vybrať viac odpovedí.

Nástroj Počet SK EN Zastúpenie

MS Teams 612 543 69 97,30%

Moodle 530 469 61 84,26%

Email 377 338 39 59,94%

Powerpoint 253 220 33 40,22%

Videonahrávky 107 104 3 17,01%

Audionahrávky 96 93 3 15,26%

Zoom 62 55 7 9,86%

Google Meet 42 40 2 6,68%

Iné 41 36 5 6,52%

Discord 6 5 1 0,95%

Canvas 4 0 4 0,64%

Blackboard 2 0 2 0,32%

Edmodo 2 2 0 0,32%
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Otázka 5 – Nakoľko boli spoľahlivé technológie  
používané vašimi vyučujúcimi?

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

Spoľahlivé s občasnými výpadkami 425 377 48 67,57%

Veľmi spoľahlivé 188 169 19 29,89%

Nespoľahlivé 16 14 2 2,54%

Veľmi nespoľahlivé až úplne nefunkčné 0 0 0 0,00%
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Otázka 6 – Aký je váš prístup k internetu?

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

Len mimo domova (známi, kaviareň, knižnica a pod.) 3 3 0 0,48%

Slabé mobilné pripojenie (Edge) 17 15 2 2,70%

Silné mobilné pripojenie (G3, G4) 65 58 7 10,33%

Iné pevné pripojenie 157 139 18 24,96%

Vysokorýchlostný Internet s neobmedzenými dátami 387 345 42 61,53%
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Otázka 7 – Aké je vaše technické vybavenie?

K otázke bolo možné vybrať viac odpovedí.

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

Mám prístup k počítaču/laptopu s funkčnou kamerou  
a mikrofónom 575 511 64 91,41%

Mám prístup k telefónu 366 318 48 58,19%

Mám prístup k tabletu 122 91 31 19,40%

Mám prístup k počítaču/laptopu, ale bez mikrofónu a kamery 55 49 6 8,74%

Nemám prístup, potrebujem používať vybavenie od kamará-
tov, známych atď. 3 3 0 0,48%
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Otázka 8 –  Akou formou prebiehala online výučba  
z hľadiska metodiky?

K otázke bolo možné vybrať viac odpovedí.

OTÁZKA 8 – AKOU FORMOU PREBIEHALA ONLINE VÝUČBA Z HĽADISKA METODIKY?
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Odpoveď Počet SK EN % respondentov

zdieľanie textových študijných materiálov 536 478 58 85,21%

online prednáška  
(teoretický výklad, študenti sú v pasívnej role poslucháčov) 462 420 42 73,45%

zdieľanie textových praktických zadaní, cvičení, problémových 
úloh 440 403 37 69,95%

online semináre  
(obojstranná interakcia so skupinou študentov online) 420 377 43 66,77%

synchrónne online testovanie  
(všetci študenti vypracujú test súčasne v reálnom čase) 392 351 41 62,32%

zdieľanie vlastných video materiálov  
(vlastné prednášky, návody, demonštrácie) 290 251 39 46,10%

zdieľanie video materiálov z externých zdrojov 250 218 32 39,75%

asynchrónne individuálne konzultácie e-mailom  
(každý reaguje v inom čase, podľa svojich možností) 208 196 12 33,07%

asynchrónne online testovanie  
(každý študent test vypracuje v inom čase, podľa svojich možností) 175 148 27 27,82%

asynchrónne individuálne konzultácie s inými prostriedkami – 
chat, sociálne siete, Moodle (každý reaguje v inom čase, podľa 
svojich možností)

149 140 9 23,69%

synchrónne individuálne konzultácie formou video hovoru 100 91 9 15,90%

asynchrónne hlasovanie, zisťovanie názorov a spätných väzieb  
(každý študent hlasuje v inom čase) 95 88 7 15,10%

synchrónne hlasovanie, zisťovanie názorov a spätných väzieb  
(všetci študenti hlasujú súčasne v reálnom čase) 38 32 6 6,04%

synchrónne individuálne konzultácie telefonicky 32 32 0 5,09%

Iné 27 23 4 4,29%

online demonštrácia (priamy prenos práce v terénne, softvérovej 
aplikácii, laboratóriu a pod.) 21 20 1 3,34%
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Otázka 9 – Ako si myslíte, že vaši vyučujúci zvládli  
dištančné vzdelávanie?

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

Niektorí to zvládli, niektorí veľmi nie 269 226 43 42,77%

Výborne 163 156 7 25,91%

Skôr dobre 155 141 14 24,64%

Skôr slabo 26 21 5 4,13%

Nedostatočne 16 16 0 2,54%
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Otázka 10 – Aká bola podľa vás technická podpora  
pre e-learning zo strany UK?

Odpoveď Počet SK EN % respondentov

Veľmi rýchla a spoľahlivá 338 313 25 53,74%

Funkčná, ale nie úplne rýchla a spoľahlivá 266 225 41 42,29%

Nespoľahlivá 22 20 2 3,50%

Veľmi nespoľahlivá až nefunkčná 3 2 1 0,48%
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Otázka 11 – Napíšte, čo sa vám páčilo a čo vám vadilo  
na dištančnom vzdelávaní a aké máte návrhy pre vašich vyučujúcich,  
čo by mohli robiť lepšie, aké technológie, aké metódy používať

Slovenská časť prieskumu

Mnohí študenti sa vyjadrili veľmi obšírne a detailne, s tým, že sú radi, že sa niekto konečne zaujíma aj 
o ich názor.

Z odpovedí bolo jasné, že podľa ich názoru niektorí učitelia zvládli online výučbu fantasticky (chválu na 
niektorých svojich učiteľov vyjadrilo 80 účastníkov prieskumu), kým iní učitelia online výučbu nezvládli (na 
svojich učiteľov sa sťažovalo 110 študentov).

Pozitívne komentáre o online výučbe

Celkové pocity z online vzdelávania

Až 110 študentov ďakovalo svojim profesorom, ktorí podľa ich názoru situáciu a  online vzdelávanie 
zvládli veľmi dobre. 4 študenti vyslovili názor, že ich fakulty online situáciu dobre zvládli a manažovali a 25 
študentov sa pozitívne vyjadrilo k technickému zabezpečeniu online vzdelávania a vyjadrili poďakovanie 
za technickú podporu.

„Pacilo sa mi, ze niektori z vyucujucich sa nedali odradit online podmienkami a vymyslali velmi dobre zau-
jimave interaktivne hodiny. Myslim, ze z takych vyucujucich ,by si niektori ini mohli vziat priklad a vies hodiny 
podobne interaktivne. Pretoze hodina je vzdy lepsia a zaujimavejsia, ked nas do nej vyucujuci zapajaju“.

„Ked som pocuvala ako to ine skoly skor nezvládli nez zvladli, tak mozem pozorovať mega rýchle zvladnutie 
situácie pri zabezpečení vysokeho standardu vyucovania. Vsetci co sa pricinili: love you guys. Good job. A  to 
neznasam pocitace.“

„Páčilo sa mi aj, že pri zápočtoch sa vyučujúci relatívne rýchlo zmobilizovali a oznámili nám vopred aj formu 
testu aj počet otázok aj čas na vypracovanie. (len kapacita bola problematická, padalo to, keď nás písalo viac 
naraz, ale to riešili s Vami).“

Online prednášky, komentované prezentácie

Veľmi si chválilo online prednášky, či vopred nahraté videá s audio komentárom 69 študentov. Pri online 
prednáškach oceňovali možnosť interaktivity a kladenia otázok, spomínali výhodu toho, že si môžu nahráv-
ku z prednášky, či komentovanú prezentáciu znova prehrať v čase, keď sa pripravujú na skúšku. 58 študen-
tov žiadalo, aby sa aj v budúcnosti pri prezenčnej výučbe pokračovalo s online prednáškami.

„Vďaka tomuto som zistila, že takýto typ “prednášky” je oveľa prínosnejší nakoľko k videu sa môžem kedykoľ-
vek vrátiť a znovu si vypočuť ak som niečomu neporozumela a tiež si ho môžem pozrieť v čase mne vyhovujú-
com, čo je pre mňa oveľa efektívnejšie ako napríklad sedieť na večernej prednáške o 18:20 po celom dni a vnímať 
možno 30% z celej prendášky“
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Cestovanie do školy a flexibilita

43 študentov ocenilo fakt, že nemusia cestovať na prednášky a ušetria tým čas. Ďalších 10 si pochvaľova-
lo možnosť si zadeliť čas a rozhodovať sa samostatne o tom, ktoré hodiny sa chcú venovať štúdiu ktorého 
predmetu, namiesto sledovania rozvrhu.

„Páčila sa mi možnosť sám si rozvrhnúť čas ,učenie sa z pohodlia domova“

Negatívne komentáre o online výučbe

Celkové pocity z online vzdelávania

17 študentov vyslovilo názor, že online vzdelávanie nemôže nahradiť prezenčnú výučbu, 18 študentov 
sa vyjadrilo, že im veľmi chýba osobný sociálny kontakt s učiteľmi a spolužiakmi, 7 študentov sa sťažovalo, 
že nemajú doma podmienky na to, aby sa mohli sústrediť na štúdium. 15 študentom chýbali praktické stáže 
a cvičenia, ktoré podľa nich nie je možné nahradiť online výučbou.

„Jediný problém bol môj osobný a síce, že v domácom prostredí sa omnoho ťažšie sústreďuje na učenie.“

Prístup a práca učiteľov

Na to, že ich učitelia nezvládli online výučbu sa v prieskume sťažovalo 110 študentov. V 22 prípadoch 
sa študenti sťažovali, že vyučujúci sa rozhodol nevyužiť žiadnu z ponúkaných platformu pre online vzde-
lávanie a komunikoval so študentami výlučne cez e-mail, čo študenti nepovažovali za postačujúce. 96 štu-
dentov vyjadrilo presvedčenie, že vyučujúci ich v rámci online výučby neúmerne zaťažovali (napríklad čas 
na online testy bol prikrátky, učitelia im buď neposlali žiadne materiály, resp. poslali materiály iba niekoľko 
dní pred skúškou a pod.) 29 študentov sa sťažovalo na to, že ich vyučujúci im neposlal žiadnu spätnú väzbu 
na odovzdané práce, prípadne neodpovedal na otázky buď vôbec, alebo s niekoľkodenným oneskorením.

Mnohí študenti mali pocit, že ich učitelia nemali žiadny záujem učiť, neposlali im materiály, ak aj nejaké 
poslali, tak nekvalitné a neskoro a mali záujem iba ich odskúšať, aby si mohli odčiarknuť predmet a tváriť 
sa, že ho odučili.

„Niektorí vyučujúci neposkytovali študijné materiály, takže bolo v réžii študentov, či a ako si problematiku 
naštudujú (zároveň niekedy chýbalo usmernenie, v akom rozsahu si naštudovať).“

„Je ťažšie nájsť motiváciu keď od niektorých týždne nemáme odozvu na vypracované zadania.“

„Miera neprimeranosti a nespravodlivosti pri hodnoteniach bola enormná, tak isto ako fakt, že niektorí vyu-
čujúci boli doslova platení za nič a nesplnili si žiadne svoje kompetencie a povinnosti.“

„Rozhodne si myslím že miera kontroly vyučujúcich, prístupu a metód bola nedostatočná až žiadna. dovolím 
si tvrdiť, že niektorí profesori by nemali dostať zaplatené, zatiaľ čo iným by mali dať 3x taký plat než bežne. Ľud-
skosť sa v tejto situácii preukázala tak ako nikdy predtým.“

„Niektorí učitelia to absolútne nezvládli. Ak by chceli, cestu by si našli. Nie je podstatné akou formou, ale či vôbec.“

„Kvalita sa chcela dosiahnuť kvantitou, no mnohokrát sa to nedalo stíhať, a teda to hodnotím ako neefek-
tívny postup.“

„Celkovo si myslím, že vyučujúci tento semester nezvládli a odflákli, nemali sme ani jednu online prednášku 
ani seminár a keď sme ich o ňu požiadali, tak sme dostali odpoveď, že na to nie je čas“
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„Aktuálna situácia dokázala, koľko učiteľov s  technológiami nevie pracovať (čo je v  poriadku, pokiAľ ne-
nastane niečo takéto), ukázala, koľko učiteľov, napriek tomu, ze pracovať s  technológiami nevie, snaží sa to 
naučiť alebo hľadá iné prostriedky, a tiež ukázala, koľko vyučujúcich robotu berie ako hobby/doplnkový plat.“

„Vacsina vyucujucich spravila proste to, ze nam dali vela uloh. Nula ucenia z ich strany, a vela roboty (casto 
mam pocit bezucelnej) pre nas.“

„Niektorí vyučujúci nadobudli pocit, že tým, že sme doma, sa ich predmetom môžeme (a chceme) venovať 
nonstop a tomu odpovedalo aj množstvo zadaní“

„Cest vynimkam, teda ustavom, ktore sa netvarili, ze internet bol objaveny vcera a oni nemaju ponatia o tom 
ako sa pouziva.“

„Bola by som rada ak by si to mozno niekto precital, a zamyslel sa nad tym, ze student nie je stoj alebo len 
bezvyznamne cislo na papieri, lebo po tomto semestri sme sa mnohi takto citili.“

„V tomto semestri sa naozaj ukázalo kto si zaslúži titul učiteľ, komu záleží na tom, aby jeho študenti rozumeli 
učivu, ktoré prednáša.“

„Povedal by som, že koronavírus odhalil extrémnu neochotu vyučujúcich vyliezť z komfortnej ulity socialistic-
kých vyučovacích praktík a zároveň i neschopnosť sledovať moderné trendy a dobu.“

“Navrhujem zvýšiť záujem niektorých pedagogov o svojich studentov.”

Technické a organizačné problémy

16 študentov povedalo, že mali problémy s  pripojením, resp. spomalením pripojenia počas testu. 
10 z nich vyjadrilo presvedčenie, že učitelia sa nedostatočne zaoberali možnosťami technických zlyhaní. 
28 študentov sa sťažovalo na fakt, že pre online výučbu vyučujúci používali rôzne platformy (nielen Moodle 
a MS Teams) a prepínanie medzi množstvom rôznych serverov, kont a e-mail adries spôsobilo chaos, v kto-
rom si len veľmi ťažko udržiavali prehľad o tom, čo majú dokedy a ako urobiť. 

„... nazvala by som to jedným frustrujúcim organizovaným chaosom.“

„V dedinách je internet bez optiky.“

Odporúčania

Štandardizácia online vzdelávania

20 študentov vyslovilo názor, že online vzdelávanie na UK by bolo oveľa lepšie a kvalitnejšie, ak by preň 
existovali smernice, ktoré by hovorili o tom, čo a v akom časovom horizonte musí učiteľ urobiť, aby mohol 
učiť online – aké informácie poskytnúť vopred, koľko pred konaním skúšky musí informovať študentov 
o tom, čo bude jej obsahom, v akej forme musí poskytnúť materiály a pod. 14 študentov žiadalo, aby sa 
rozšírili a zlepšili školenia učiteľov pre prácu s relevantnými technológiami. 

„Celkovo sa mi páči táto forma štúdia. Bol by som rád, keby študent mal možnosť študovať online.“

„Určite som za online výučbu, ale s dôslednejšou prípravou materiálov každého vyučujúceho.“

„Myslím si však, že sa fakulta mala nejak dohodnúť spoločne o úrovni poskytovaného vzdelania - pretože 
to záležalo teraz čisto od vyučujúceho, do akej miery sa rozhodol napĺňať naše študentské právo - právo mať 
výučbu v rozsahu, v akom sme sa na ňu prihlásili.“

„Ocenil/a by som rýchlokurz na microsoft teams pre vyučujúcich, ktorí ledva vedia ako zdieľať obrazovku.“
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Online prednášky

58 študentov vyjadrilo názor, že s nahrávaním prednášok a poskytnutím ich študentov pre ďalšie pre-
hratie je potrebné pokračovať, mohli by sa tým aj nahradiť terajšie prezenčné prednášky. Prezenčná výučba 
je podľa nich potrebná iba pre cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia a prax, nie pre prednášky.

„Tu by som chcela vyzdvihnut nabadanie vyucujucich na vytvaranie videi, ktore mozu studentom nahrat 
a spristupnit (takto to robilo vela nielen zahranicnych univerzit). Pedagog sa v tomto pripade nemusi na obraze 
vobec ukazovat. Staci, ak spracuje prezentaciu, ktoru potom rozposle studentom a ulahci tak pracu sebe aj os-
tatnym. Pretoze, ci chcete alebo nechcete, aj tak sa tie online prednasky nahravali a aj tak koluju vsade mozne 
po nete. Preto, ruku na srdce, nie je lepsie urobit to raz a poriadne?“

„Do budúcna by bolo super všetky prednášky aj na prezenčnej výučbe nahrávať, aby boli k dispozícii študen-
tom, ktorí sa nemohli, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, zúčastniť výučby.“

„Obzvlášť oceňujem nahrané prednášky a bola by som veľmi rada keby sa v tom pokračovalo aj naďalej - ve-
dieť si pozrieť prednášku ešte raz aj počas zvyšku semestra a skúškového obdobia je k nezaplateniu.“

„Osobne by som prednášky touto online formou uvítala aj po vrátení sa do prezenčnej formy štúdia.“

„Páči sa mi, že sa konečne prístupilo ku zverejňovaniu študijných materiálov v  podobe ppt prezentácií 
a prednášok, čo doteraz nebolo na našej fakulte pravidlom, hoci online dostupnosť študijných materiálov (ppt 
či audioprednášok) je na mnohých univerzitách, napríklad v Českej republike, úplne bežná. Myslím si, že mno-
hí študenti, vrátane mňa, by privítali, ak by systém zverejňovania študijných materiálov (napr. cez MS teams) 
v budúcnosti (po obnove prezenčnej formy) už nebol len na rozhodnutí jednotlivých pracovísk či prednášajúcich 
v rámci fakulty, ale stal sa štandardom.“

Ďalšie využívanie online vzdelávania

34 študentov sa vyjadrilo, že by chceli, aby online výučba v nejakej forme pokračovala na UK aj naďalej. 
Z nich 11 študentov, ktorí o sebe povedali, že sú študentami externého programu vyslovilo názor, že pre 
externé programy je online forma výučby lepšia ako prezenčná.

„Ja osobne som veľmi spokojná a aj do budúcna by som sa pre externe študujúcich takúto formu odporúča-
la.“

„Katedra informacnych technologii by mala zaviest na pedagogicke odbory relevantny predmet, kde sa mo-
derne technologie budu naozaj preberat. sice existuje predmet informacne technologie, ale preberat word a ex-
cel je naozaj uz out. a o povinnych skoleniach pedagogov na fakulte by sa tiez vedenie katedry malo seriozne 
zaoberat. (lebo niektori ani ais nevedia poriadne pouzivat) vdaka za precitanie“

„Myslím, že takáto rapídna zmena prístupu k výučbe študentov bude len začiatkom, možno novej éry v chá-
paní štúdia na univerzite.“

„Podla mna by tato online forma mala mat viac priestoru aj mimo pandemie. Svedomito som sa ucila aj 
priprovovala na seminare rovnako, ako keby som bola v skole s tou vyhodou, ze som nemusela precestovat 4 h 
denne.“

„V rámci externého štúdia je online vzdelávanie určite prínosnejšie ako chodiť do školy, nakoľko žiaci exter-
ného štúdia vedia byť nie vždy prítomní na hodinách.. určite by sa dalo v tom prípade štúdium aj rozšíriť na viac 
dní po menej hodín“
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Anglická časť prieskumu

Zahraniční študenti, ktorí vyplnili prieskum v  anglickom jazyku vyjadrili názory veľmi podobné tým, 
ktoré vyslovili slovenskí študenti.

Pozitívne komentáre o online výučbe

Celkové pocity z online vzdelávania

37 študentov sa vyjadrilo, že im online vzdelávanie vyhovuje, 7 študentov ďakovalo svojim profesorom, 
ktorí podľa ich názoru situáciu a online vzdelávanie zvládli veľmi dobre. 12 študenti sa vyjadrilo, že im onli-
ne výučba vyhovuje, 8 študentov si pochvaľovalo prácu s Moodle, 10 študentov prácu s MS Teams. 

„Some teachers did a good job adjusting to the situation in a short time.“

„There are a few departments, such as the anaesthesiology department and the internal medicine depart-
ment, where we are actually getting a BETTER education than we were when we had practicals at the hospital!“

Online prednášky, komentované prezentácie

Podobne ako slovenskí študenti, 22 anglicky hovoriacich študentov si pochvaľovalo online prednášky, 
najmä možnosť prezerať si nahrávky prednášok neskôr. 7 študentov žiadalo, aby sa aj v budúcnosti pri pre-
zenčnej výučbe pokračovalo s online prednáškami.

„I liked that some Professors put their online lectures or webinars available to stream (in this case, on MS Te-
ams), so we could (re)watch them any time we wanted.“

Negatívne komentáre o online výučbe

Prístup a práca učiteľov

Na to, že ich učitelia nezvládli online výučbu sa v prieskume sťažovalo 27 študentov. 10 študentov sa sťažo-
valo na to, že na nich učitelia kládli priveľké nároky, 8 študentov sa sťažovalo na to, že nedostávali od učiteľov 
spätnú väzbu ani odpovede na maily, 11 študentov popisovalo situáciu, keď sa ich učitelia nenamáhali učiť 
ich celý semester, až tesne pred skúškou im oznámili, aké učebnice si majú naštudovať.  Anglicky hovoriaci 
študenti boli pri svojej kritike ostrejší ako slovenskí (zrejme preto, že si za výučbu platia) a v niektorých prípa-
doch mali pocit, že ich učitelia nevynaložili námahu adekvátnu peniazom, ktoré študenti za výučbu zaplatili.

„We have had to BEG some of the departments for online teaching, and some of them haven’t started online 
teaching until week 13 of the semester, which is very annoying, since we have exams coming up soon.“

„Some of the JFMED departments couldn’t give a damn about online teaching, which is very sad and unsa-
tisfying for us.“

„Most departments send us powerpoints to study the material, but some didnt even do that and only said 
“use the books”

Going to a university, I expect more of the teachers! I can just learn everything from books, I don’t have to go 
to a university for that.“

„First, we didn’t get anything during the whole month of March, and suddenly when the finals were appro-
aching and everyone got busy studying, the teachers realized that they have to test their students.“
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„My main problem was the lack of communication from the side of the teacher.“

„My tuition this semester was the same as all other semesters, though I have more than 200 hours less of 
teaching across lectures and practicals. This would be fine if the teaching staff at least tried make the best out of 
a bad situation, but it seems like most of them have just said “fuck it!”.“

„Some subjects didn’t even want to share all of their power-point presentations with us. I think this school 
could use the money we pay each year to make it a bit more up-to-date technology-wise, we are so much behind 
compared to other medical schools.“

Technické a organizačné problémy

3 študenti sa sťažovali na technické problémy v MS Teams a v Moodle. 

Odporúčania

Organizácia online vzdelávania

5 študentov navrhovalo, aby si jednotlivé katedry, či ústavy koordinovali úsilie ohľadom toho, koľko 
práce študentov zadávajú, aby študentov nepreťažovali. 10 študentov malo pocit, že ich názory a pocity nie 
sú v rámci univerzity vyslyšané a ich práva nie sú dodržiavané, takže navrhovali, aby univerzita zabezpečila 
študentom možnosť sa vyjadriť.  

„As a student in this faculty it often feels as if our thoughts and opinions aren’t taken into consideration at all.“

„No Department was working concerted with the others, nothing was agreed upon and we had to keep in 
mind all the different approaches whilst also studying and working a lot.“

Online prednášky

24 študentov vyjadrilo názor, že s nahrávaním prednášok a poskytnutím ich študentov pre ďalšie pre-
hratie je potrebné pokračovať, mohli by sa tým aj nahradiť terajšie prezenčné prednášky. 

„The Webinars we had through MS teams, has been really good. My suggestion is that all departments would 
make this option available for students, and not only send us the power points to read through. It is really di-
sappointing that the majority of the subjects in fifth grade did not find the time or the effort to teach us properly.“

„I REALLY encourage the school to impliment online lectures with recordings for the future! That would be 
a really good outcome from this covid chaos :)“

Ďalšie využívanie online vzdelávania

12 študentov sa vyjadrilo, že by chceli, aby sa online aj naďalej na UK pokračovalo v nejakej forme s on-
line výučbou. 

„Furthermore, I truly believe that this is the future of many studies, especially methodology for the lectures 
and online seminars which are often unnecessary in a present study. I believe this whole COVID situation gave us 
a chance to reevaluate what can be better in our studies.“
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