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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. 

Dištančná výučba pokračovala aj v zimnom semestri AR 2020/2021 a tento prieskum zachytáva skú-
senosti a názory pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave na ňu v tomto období. 

Prieskum bol vykonaný na celej Univerzite Komenského. Bol otvorený od 15.12. do 31.12.2020, 
zúčastnilo sa spolu 356 pedagógov.
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1. Na akej fakulte pôsobíte?

Počet %

  Lekárska fakulta UK 50 14,04 %

  Právnická fakulta UK 23 6,46 %

  Filozofická fakulta UK 73 20,51 %

  Prírodovedecká fakulta UK 39 10,96 %

  Pedagogická fakulta UK 40 11,24 %

  Farmaceutická fakulta UK 14 3,93 %

  Fakulta telesnej výchovy a športu UK 10 2,81 %

  Jesseniova lekárska fakulta UK 27 7,58 %

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 46 12,92 %

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK 4 1,12 %

  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 1 0,28 %

  Fakulta managementu UK 18 5,06 %

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 7 1,97 %

  Centrum ďalšieho vzdelávania UK 4 1,12 %

  Lekárska fakulta UK
  Právnická fakulta UK
  Filozofická fakulta UK
  Prírodovedecká fakulta UK
  Pedagogická fakulta UK
  Farmaceutická fakulta UK

  Fakulta managementu UK
  Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK
  Centrum ďalšieho vzdelávania UK

  Fakulta telesnej výchovy a športu UK

  Jesseniova lekárska fakulta UK
  Fakulta matematiky, fyziky a 
informatiky UK
  Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK
  Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
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2. Učili ste v ZS 2020/21 dištančne?

Počet %

   Áno, všetky predmety 345 96,91 %

   Áno, niektoré predmety 11 3,09 %

   Nie 0 0,00 %

3. Ak neučíte dištančne, uveďte, prosím, dôvod:

Všetci účastníci prieskumu v ZS 2020/2021 vyučovali dištančne.

Na otázku nikto neodovedal.4. Ktoré nástroje využívate v dištančnej výučbe?

Nástroj Počet %

  MS Teams 348 48,20 % 

  Moodle 121 16,76 %

  Email 190 26,32 %

  Iné 63 8,72 %

   Áno, všetky  
predmety

   Áno, niektoré  
predmety

   Nie

  MS Teams   Moodle   Email   Iné
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5.  Považujete vybrané nástroje za spoľahlivé  
na dištančnú výučbu?

Moodle MS Teams Email Iné

Počet % Počet % Počet % Počet %

   Veľmi spoľahlivé 65 18,26 % 146 41,01 % 130 36,52 % 31 8,70 %

   Skôr spoľahlivé 90 25,28 % 183 51,40 % 128 35,96 % 36 10,11 %

   Neviem 189 53,09 % 4 1,12 % 50 14,04 % 276 77,53 %

   Skôr nespoľahlivé 8 2,25 % 17 4,78 % 38 10,67 % 6 1,69 %

   Veľmi nespoľahlivé 4 1,12 % 6 1,69 % 10 2,81 % 7 1,97 %

   Veľmi spoľahlivé
   Skôr spoľahlivé

   Neviem
   Skôr nespoľahlivé

   Veľmi nespoľahlivé
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6. Ako konkrétne využívate v dištančnej výučbe MS Teams?

Počet %

   Prednášky cez videohovor 289 21,47 %

   Diskusie, cvičenia, skupinová práca cez videohovor alebo 
chat

302 22,44 %

   Skúšanie cez videohovor 225 16,72 %

   Poskytovanie učebných materiálov od vyučujúcich 258 19,17 %

   Testy cez Forms 135 10,03 %

   Prieskumy medzi študentmi, hlasovanie, spätná väzba 94 6,98 %

   Nepoužívam MS Teams 7 0,52 %

   Iné 36 2,67 %

   Prednášky cez videohovor
   Diskusie, cvičenia, 
skupinová práca cez 
videohovor alebo chat

   Skúšanie cez videohovor

   Poskytovanie učebných 
materiálov od vyučujúcich

   Testy cez Forms
   Prieskumy medzi 

študentmi, hlasovanie, 
spätná väzba

   Nepoužívam MS Teams
   Iné
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7. Ako konkrétne využívate v dištančnej výučbe Moodle?

Počet %

  Zdieľanie materiálov so študentmi (linky, texty, obrázky, video) 76 15,45 %

  Zbieranie zadaní, projektov, ktoré vypracovali študenti 57 11,59 %

   Diskusie, cvičenia, skupinová práca alebo vzájomné hodnote-
nie študentov cez diskusné fóra, chat, wiki či workshop

13 2,64 %

  Vytváranie interaktívnych materiálov cez funkciu Lekcia 6 1,22 %

  Prieskumy medzi študentmi, hlasovanie, spätná väzba 14 2,85 %

  Testy 103 20,93 %

  Nepoužívam Moodle 217 44,11 %

  Iné 6 1,21 %

i

   Zdieľanie materiálov so 
študentmi (linky, texty, 
obrázky, video)

   Zbieranie zadaní, projektov, 
ktoré vypracovali študenti

   Diskusie, cvičenia, skupinová 
práca alebo vzájomné 
hodnotenie študentov cez 
diskusné fóra, chat, wiki či 
workshop

   Vytváranie interaktívnych 
materiálov cez funkciu Lekcia

   Prieskumy medzi študentmi, 
hlasovanie, spätná väzba

  Testy
  Nepoužívam Moodle
  Iné
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8.  Ako by ste ohodnotili svoje spôsobilosti  
v oblasti dištančného vzdelávania?

Počet %

  Výborné 82 23,03 %

  Dobré 207 58,15 %

  Priemerné 63 17,70 %

  Slabé 4 1,12 %

  Nedostatočné 0 0,00 %

  Výborné
  Dobré

  Priemerné
  Slabé

  Nedostatočné
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9.  Ako sa zmenila kvalita online vzdelávania vo vašich  
predmetoch na UK v ZS 2020/2021 oproti LS 2019/2020?

Počet %

  Veľmi sa zvýšila 94 26,48 %

  Skôr sa zvýšila 191 53,80 %

  Rovnaká ako v LS 2019/20 54 15,21 %

  Skôr klesla 13 3,66 %

  Veľmi klesla 3 0,85 %

Poznámka: V dotazníku v otázke č. 9 sa predpokladalo, že vyučujúci učili dištančne už aj v letnom semestri AR 
2019/2020. Jeden respondent v komentári poukázal na to, že on v tom čase nevyučoval a teda nemal možnosť 
porovnať výučbu, preto sme pri tejto položke vychádzali z celkového počtu 355 respondentov

  Veľmi sa zvýšila
  Skôr sa zvýšila

   Rovnaká ako v LS 
2019/20

  Skôr klesla
  Veľmi klesla
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10.  Ako hodnotíte podporu pre dištančné vzdelávanie  
zo strany Školiaceho strediska CIT  
(tutoriály, školenia, konzultácie...)?

  Výborné   Dobré   Neviem   Slabé   Nedostatočné

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Tutoriály a videonávody 103 28,93 % 140 39,33 % 102 28,65 % 7 1,97 
% 4 1,12 %

Školenia 99 27,81 % 100 28,09 % 142 39,89 % 12 3,37 
% 3 0,84 %

Informovanosť  
o prebiehajúcich  
školeniach

130 36,52 % 126 35,39 % 82 23,03 % 12 3,37 
% 6 1,69 %

 Individuálne konzultá-
cie a pomoc 94 26,40 % 55 15,45 % 196 55,06 % 5 1,40 

% 6 1,69 %

Tutoriály a videonávody

Školenia

Informovanosť  
o prebiehajúcich školeniach

Individuálne konzultácie a pomoc

  Výborné
  Dobré

  Neviem
  Slabé

  Nedostatočné
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11.  Ako hodnotíte technickú podporu pre dištančné  
vzdelávanie zo strany vašej fakulty alebo súčasti?

Počet %

  Výborná 119 33,43 %

  Dobrá 146 41,01 %

  Priemerná 64 17,98 %

  Slabá 19 5,34 %

  Nedostatočná 8 2,24 %

12. Navštevujete stránku www.uniba.sk/elearning?

Počet %

  Áno, pravidelne 32 8,99 %

  Áno, niekedy 163 45,79 %

  Nie 161 45,22 %

  Áno, pravidelne
  Áno, niekedy

  Nie

  Výborná
  Dobrá

  Priemerná
  Slabá

  Nedostatočná
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13. Stránku www.uniba.sk/elearning navštevujem pre:

   Úplne 
súhlasím

   Skôr  
súhlasím   Neviem    Skôr 

nesúhlásím
   Úplne 

nesúhlasím

Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %

Prihlasovanie na školenia 84 23,60 % 106 29,77 % 79 22,19 
% 42 11,80 % 45 12,64 %

Informácie sa o novinkách 100 28,09 % 139 39,04 % 62 17,42 
% 35 9,83 % 20 5,62 %

Videonávody a tutoriály 128 35,96 % 170 47,75 % 31 8,71 % 14 3,93 % 13 3,65 %

Metodické pokyny  
o dištančnom vzdelávaní 99 27,81 % 164 46,07 % 55 15,45 

% 22 6,18 % 16 4,49 %

Prihlasovanie na školenia

Informácie o novinkách

Videonávody a tutoriály

Metodické pokyny 
o dištančnom vzdelávaní

   Úplne súhlasím
   Skôr súhlasím

  Neviem
   Skôr nesúhlásím

   Úplne nesúhlasím
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14.  Akú ďalšiu formu podpory by ste uvítali od Školiaceho  
strediska CIT na podporu dištančného vzdelávania na UK?  
(školenia, videonávody,...)

Možnosť vyjadrenia návrhu na ďalšiu podporu dištančnej výučby využilo 108 respondentov. Z toho 24 
vyučujúcich považuje doterajšiu podporu za postačujúcu. Z ďalších uvedených odpovedí sme vytvorili 
okruhy návrhov, ktoré by učitelia UK privítali ako ďalšiu formu podpory dištančnej výučby zo strany 
Školiaceho strediska CIT:

„Všetky školenia sú veľmi dobré, nie je potrebné viac.“ 

„Podpora bola viditeľná a dostupná pre všetkých, ktorí sa potrebovali naučiť základy aj 
pre tých, ktorí chceli vedieť viac. Nemám pripomienky, ďakujeme :)“ 

„S podporou som veľmi spokojný ako užívateľ si neviem predstaviť ďalšiu možnú formu 
podpory.“

Z ďalších uvedených odpovedí sme vytvorili okruhy návrhov, ktoré by učitelia UK privítali ako ďalšiu 
formu podpory dištančnej výučby zo strany Školiaceho strediska CIT. 

Metodika 

Nielen technickú podporu dištančného vzdelávania, ale aj metodiku kvalitnej online výučby a novinky 
v nej by uvítali 6 učitelia. Taktiež metodické a technické usmernenia pre študentov.  

„Väčšia podpora z hľadiska metodiky dištančného vzdelávania.“ 

„Neviem, do akej miery boli školení aj študenti. Ale nám učiteľom by pomohlo, keby boli 
študenti viac technicky zdatní a zorientovaní, aby sme ich nemuseli stále navigovať.“ 

Učitelia mali záujem aj o metodiku online testovania, t.  j. ako vytvoriť online testy, čo by mali obsahovať a ako 
by malo prebiehať skúšanie v online prostredí. Učitelia (2) poukázali aj na potrebu metodiky a technického za-
bezpečenia na zabránenie podvádzania počas online výučby alebo pri testovaní. Riešenie otázky ako eliminovať 
nepoctivé konanie študentov? 

„Školenia k MS Forms, ale nie technického charakteru, skôr metodicko-koncepčného 
(pravdepodobne nespadá pod CIT) ako upraviť napr. otázky v online prostredí.“ 

Nové školenia a videonávody/tutoriály 

Ďalší okruh návrhov zo strany učiteľov boli nové školenia, ktoré by pomohli plynulej dištančnej výučbe. 
Školenia by mali byť zamerané na univerzitou podporované systémy dištančného vzdelávania MS Teams 
a Moodle, prípadne na iné nástroje vhodné pre online výučbu (21). 

„Opakovať aj viackrát za semester kurzy práce s moodle aj MS Teams so špecifickým 
zameraním od začiatočníkov po ,vychytávky'. “ 

„Práca s modulmi ako Kahoot, whiteboard a pod.“ 
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Učitelia prejavili záujem o aktivity, ktoré sú zamerané na prácu v skupinách, motiváciu a aktivizáciu študen-
tov. Ale aj o nástroje na učenie praktických predmetov (13) a tvorbu interaktívnych materiálov (3). 

„Taktiež školenia zamerané na možnosti zvýšenia interakcie študentov, príklady 
nástrojov e-learningu a aktivít, ktoré môžu motivovať študentov a pod.“ 

„Na vytváranie interaktívnych materiálov – v MS Teams je množstvo ikoniek (aplikácií), 
ktoré sú však spoplatnené, aj keď symbolicky, treba na ich zvládnutie investovať najmä 
čas, ktorý by mala zohľadniť a zaplatiť škola...“ 

Doplnenie krátkych videonávodov na riešenie špecifických problémov si vyžiadali 5 učitelia a záujem vidieť 
jednotlivé kroky z pohľadu študenta (napr. ako odovzdať úlohu), prejavili 2 učitelia.

Podnety

Z odpovedí respondentov sme vybrali podnety, ktoré naznačujú, akým smerom by sa mohli uberať nové 
aktivity poskytovaných služieb:

–  „Ukážky dobrej praxe“ – kvalitné online hodiny, tipy-triky z praxe učiteľov...,
–  FAQ – pre najčastejšie problémy,
–  Krátke online konzultácie zamerané na konkrétne problémy a riešenie individuálnych potrieb učite-

ľov,
–  Ponuky školení aj v anglickom jazyku,
–  Možnosti a pravidlá použitia obsahu tretích strán v online prostredí,
–  Podpora formou analýzy a poradenstva už vytvoreného dizajnu online výučby,
–  Prehľad nástrojov a možnosti ich využitia pre konkrétny účel,

„Zaujímala by ma prehliadka „best practices“ v online vzdelávaní – ako jednotliví učitelia 
uchopili výzvu online vzdelávania v rámci svojich predmetov – ktoré nástroje a tipy 
považujú za najlepšie pre konkrétne úlohy a úkony (zadávanie/losovanie tém, tímová 
práca, zapojenie študentov do diskusie, interakcia na hodinách,...)“

„... a vyhovoval by mi priestor, kde by som si mohla s niekým prejsť „dizajn“, ako mám 
nastavené procesy vo výučbe, aké možnosti využívam a či sú možnosti jednoduchšieho 
riešenia.“

„Operatívne, rýchle konzultácie o celkom konkrétnych problémoch, ktoré sa v praxi 
vyskytli.“
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15.  Priestor na vyjadrenie poznámok, komentárov a navrhovaných  
zmien:

Priestor využilo 114 respondentov. 

Na poďakovanie a pochvalu za prebiehajúce školenia, vytvorené tutoriály a podporu či už zo stra-
ny Školiaceho strediska CIT UK alebo fakultných technikov využilo priestor (19) učiteľov. 

„Ďakujem za skvelú podporu zo strany univerzity a fakulty. Celý semester bol 
bezproblémový a aj študenti boli spokojní.“

„...ďakujem pracovníkom za ich prístup, ochotu poradiť, pomôcť, odpovedať na otázky.“

„Školenia boli výborne pripravené a užitočné...“

Prostredníctvom odpovedí sa rozdelili učitelia na dve skupiny. 

Tí, ktorí považujú dištančnú výučbu za dobrý a vhodný spôsob výučby na univerzite a v  istom 
režime si vedia predstaviť aj jej pokračovanie (10). 

„Nesúhlasím s názorom, že dištančná metóda znížila kvalitu výučby, ako sa to niekedy 
prezentuje. Práve naopak, reakcie študentov a aj výsledky v priebežných hodnoteniach 
boli v priemere lepšie ako v predchádzajúcom zimnom semestri.“

Iní dištančnú výučbu považujú iba za dočasné riešenie situácie a zastávajú názor, že v žiadnom 
prípade nemôže nahradiť prezenčnú výučbu a osobný kontakt, ktorý im v online prostredí veľmi 
chýba (19). Išlo predovšetkým o stáže, praktické cvičenia alebo rôzne lekárske odbory. 

„Azda len toľko, že online vyučovanie nemá šancu skutočne nahradiť prezenčné. Živý 
kontakt študent-vyučujúci je neoceniteľný. Online formy vyučovania dokážu niečo 
suplovať, ale dlhodobo je neudržateľné učiť online.“

„Dištančná forma praktickej výučby klinických predmetov všeobecného lekárstva ani 
napriek maximálnej snahe a využitiu najmodernejších didaktických pomôcok nemôže 
byť plnohodnotná.“

Ďalšie odpovede boli zamerané na problémy, s ktorými sa vyučujúci stretli počas online výučby 
v zimnom semestri 2020/21: 

Najčastejšie pociťovaný problém bol so slabým technickým vybavením, nízkou technickou podpo-
rou zo strany fakulty/univerzity a s nevyhovujúcim pripojením na internet – či už zo strany učiteľov 
alebo študentov (19). Ďalší problém, ktorý vnímali pedagógovia ako komplikáciu dištančnej výučby 
v ZS 2020/21, bol pocit nefunkčnosti nákupného systému IT (6).

„Technické prostriedky na výučbu si učitelia väčšinou nakupujú a zabezpečujú sami.“

„Systém nakupovania IT je na UK zdĺhavý, vysúťažený tovar predražený (z neznámych 
dôvodov???), mnoho učiteľov si za vlastné peniaze nakúpilo kamery, grafické tablety, 
počítače... Je to smutné, pretože je to naša práca.“
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„Technická (hardwarová) podpora absolútne nevyhovujúca a ešte nefungujúci systém 
na nákup IKT bola úplná pohroma.“

Šesť učiteľov považuje dištančnú výučbu a prípravu na ňu za psychicky a fyzicky veľmi náročnú, čím 
sa stráca aj priestor na ich publikačnú a vedeckú činnosť. Za takto náročnú prácu sa cítia nedosta-
točne ohodnotení. Taktiež poukázali na náročnosť a príliš veľké zaťaženie študentov (2).

„Študenti UK sú zahltení veľkým množstvom úloh, ich vypracovanie im trvá dlhý čas 
a trávia veľa času za PC.“

Podľa niektorých respondentov sa učitelia stretávajú v rámci dištančnej výučby s nízkou pozornos-
ťou, aktivitou a stratou motivácie zo strany študentov (5).

„Žiaľ, ďalší (druhý) semester v online prostredí ukázal, že študenti sa online výučbe 
prispôsobili veľmi dobre, ale v negatívnom zmysle slova.“ 

„Študenti majú tendenciu podvádzať, nevenujú najmä vo väčších skupinách pozornosť, 
robia iné činnosti so sluchátkom v uchu (učiteľ nemôže policajtovať študenta ako na 
strednej škole).“

„Otázna je aj samotná aktívna účasť na výuke. Dakedy sme si poznámky písali, posledné 
roky vyžadujú študenti elektronické podklady (napr. prezentácie). Dištančné vzdelávanie 
prinieslo nahrávanie prednášok.“

Veľký problém, ktorý učiteľom výrazne komplikuje dištančnú výučbu, je nízka možnosť kontroly 
nepoctivého konania študentov (7). Učitelia poukázali na potrebu zefektívnenia nástrojov kontroly. 

„Problémom pri dištančnom vzdelávaní je (okrem výpadku väčšiny praktických úloh) 
hlavne objektivita skúšania, a to aj pri odpovedaní “na kameru”. V zahraničí niektoré 
univerzity vyžadujú, aby študent mal okrem kamery, cez ktorú komunikuje, v miestnosti ešte 
jednu, ktorá ho v tom čase sníma zozadu. To by zabránilo viacerým druhom podvádzania.“

„Pri skúškach cez videohovor sa niektorí študenti naučili podvádzať, čítajú z pripravených 
materiálov, ťažko im to dokázať.“

Pedagógovia vyjadrili potrebu lepšej podpory dištančného vyučovania zo strany UK, konkrétne  
MS Teams, Moodle a platformy na tvorbu testov MS Forms (16). Ide o návrhy na základe ich doteraj-
ších skúseností, ktoré uľahčujú online výučbu. Vylepšenia sú adresované viac na vývojárov daných 
aplikácií (na ktoré univerzita nemá dosah).

„V rámci MS Forms by nastavenie časovania testov mohlo byt variabilnejšie.“

 „Ak by sa dalo zlepšiť technicky, aby mohlo byť viac študentov v Teams-e na kamere 
a mikrofóne bez technických problémov.“

Objavili sa aj názory, ktoré považujú univerzitou podporovanú platformu MS Teams za nevhodnú 
na dištančnú výučbu (6) a vyžadujú podporu aj iných systémov, poprípade vytvorenie nových.

„MS Teams nie sú vhodné na typ výučby, ktorý zabezpečujem.“ 

„MS Teams je asi najhorší program, ktorý sa používa na dištančné vzdelávanie, chcelo 
by to niečo inteligentnejšie a dynamickejšie napr. Webex, ale vraj musíme používať MS 
Teams lebo ...“
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„Do budúcnosti by bolo ideálne mať jednu platformu, ktorá by kombinovala možnosti, ktoré 
sú teraz dostupné cez asi najčastejšie využívaný Moodle a MS Teams, s výhodami oboch...“

Návrhy, ktoré majú potenciál nasmerovať a podporiť dištančnú výučbu na UK:

–  zabezpečiť odber noviniek www.uniba.sk/elearning,

–  ponúknuť psychohygienu pre učiteľov aj študentov,

–  ponúknuť školenia mimo výučby a v dostatočnom časovom predstihu,

–  zabezpečiť vhodnú techniku (napr. tablety s perom, notebooky pre pedagógov,...),

–  materiálna podpora pre natáčanie kvalitných videí,

–  podpora v podobe konzultácií na to určeným človekom (v súčasnosti katedrový 
koordinátor),

–  analýza súčasného stavu a jej výsledky realizovať v rámci celoživotného vzdelávania na UK,

–  podmienky prispôsobiť online výučbe (nie iba zmeniť formu výučby a ostatné faktory 
ponechať),

–  ohodnotenie učiteľov a vykompenzovanie ich úsilia a finančnej straty (napr. formou 
poskytnutia rôznych licencií zadarmo),

–  interné projekty zamerané na online výučbu a tvorbu e-materiálov,

–  zaviesť povinnosť mať zapnutú kameru počas online výučby,

–  vytvoriť distribučné zoznamy a prepojiť jednotlivé platformy s akademickým informačným 
systémom AIS.

Záver

Z prieskumu vyplýva, že prezenčná výučba je v mnohých oblastiach ťažko nahraditeľná.
Avšak značná časť pedagógov si uvedomuje perspektívu dištančného vzdelávania nie iba ako 
dočasné riešenie súčasnej krízovaj situácie, ale vníma túto možnosť aj ako alternatívu a užitočný 
doplnok prezenčnej výučby.

http://www.uniba.sk/elearning
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