
Manuál na vyplnenie dotazníka Hodnotenia pedagogického procesu na JLF UK 

Hodnotenie je anonymné. Po ukončení vypĺňania sa dotazník anonymizuje. 

Konkrétny študent môže hodnotenie spracovať len raz a len za predmety, ktoré má zapísané. 

 

Dotazník obsahuje štyri oblasti v rámci hodnotenia predmetu 

 predmet všeobecne 

 podmienky výučby 

 organizácia predmetu 

 postrehy a názory na daný predmet 

a štyri  oblasti v rámci hodnotenia pedagóga 

 schopnosť vysvetliť a zaujať študentov 

 pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný predmet 

 vzťah pedagógov k študentom 

 objektívnosť pedagógov pri hodnotení 

 

 

  



ANONYMIZÁCIA DOTAZNÍKA 

Dotazník, ktorý vypĺňate je anonymizovateľný. Pri ukončení jeho vypĺňania dôjde k prerušeniu väzby medzi odpoveďami a ich 

respondentom. Nenávratne sa tak stratí informácia, kto zaevidoval jednotlivé odpovede. 

 

  



 

Postup vypĺňania dotazníka 

Pomocou loginu a hesla sa prihláste do Akademického informačného systému (AIS) 

https://ais2.uniba.sk/ 

Obrázok 1 – Zobrazenie dotazníka po prihlásení sa do systému 

  

Po prihlásení do systému AIS sa v hornej časti obrazovky zobrazí modul Dotazníky, ktorý obsahuje názov dotazníka,  

dátum otvorenia a dátum uzatvorenia dotazníka a stav dotazníka. 

  

https://ais2.uniba.sk/
https://ais2.uniba.sk/


Obrázok 2 – Vygenerovaný dotazník 

 
 

Po kliknutí na názov dotazníka sa vygeneruje pre každého študenta dotazník. Dotazník obsahuje len predmety, ktoré má študent 

v príslušnom akademickom roku a semestri zapísané. Kliknutím položky zo zoznamu predmetov si študent môže zvoliť, či si dotazník 

zobrazí za všetky predmety naraz alebo postupne po predmetoch. Z dôvodu prehľadnosti dotazníka odporúčame vypĺňať dotazník 

postupne po predmetoch. 



Obrázok 3 – Škála hodnotenia 

 

 
 

Škála hodnotenia ponúka na výber z 5 možností. Študent môže označiť len jednu z možností.  

V prípade zmeny už označenej odpovede je potrebné ju najprv odznačiť (znova kliknutím na už označenú odpoveď)  

a následne označiť novú odpoveď. 

 

Obrázok 4 – Hodnotenie vyučujúcich 

 

 
 

Pri otázkach týkajúcich sa hodnotenia vyučujúcich, je potrebné aby ste si vyučujúceho najskôr vybrali zo zoznamu a výber potvrdili 

tlačidlom “Potvrdiť výber”. Takto postupne opakujte výber až kým neohodnotíte všetkých vyučujúcich, ktorí Vás vyučovali.  
V prípade, že Vás niektorý z vyučujúcich uvedených v zozname neučil, jeho hodnotenie prosím nevyplňujte.  

  



Obrázok 5 – Textové hodnotenie 

 

 

V bloku otázok Iné pripomienky na absolvovaný predmet môžete vpísať do okienok ľubovoľný text. 

  



 

Obrázok 6 – Odoslanie dotazníka 

 

 

 

 

 

Ak ste nedokončili vyplnenie dotazníka pre každý predmet, prosím potvrďte možnosť NIE, aby ste 

sa mohli aj neskôr vrátiť a dokončiť dotazník.  

Dotazník je potrebné dokončiť do termínu uvedeného v module Dotazníky – Obrázok 1 

Vyhodnotené sú len ukončené dotazníky. 

Ak ste vyplnili dotazník za všetky predmety, prosím potvrďte možnosť ANO 


