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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu doktorandov FBP v akademickom roku 2021/2022 
zamerané na vybrané otázky ku kvalite vzdelávania 

Dotazník vyplnili doktorandi v roku 2022 a bol zameraný na zlepšenie kvality vzdelávania na 
III. stupni vysokoškolského štúdia. Dotazník bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť zahŕňala 
všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu a druhá časť bola zameraná na hodnotenie 
kvality doktorandského štúdia.    

 

Molekulárna biológia 
Študijný poradca: doc. Ing. Jana Maková, PhD. 

 

A/ Základné informácie  

Dotazníka sa zúčastnilo 9 doktorandov študijného programu Molekulárna biológia, z toho 7 
doktorandov dennej formy a 2 doktorandi externej formy štúdia. 3 doktorandi študovali v 1. 
ročníku, 1 v 2. ročníku, 1 v 3. ročníku, 3 vo 4. ročníku a 1 v 5. ročníku štúdia. Z 9 doktorandov 
boli 4 ženy a 5 muži. 

Z 9 doktorandov, ktorí vyplnili dotazník 7 doktorandov patrilo k absolventom FBP, 1 doktorand 
bol absolventom inej fakulty SPU a 1 doktorand bol absolventom inej univerzity.  

 

B/ Všeobecne o doktorandskom štúdiu 

1. Čo Vás najviac motivovalo k rozhodnutiu pokračovať v štúdiu na doktorandskom 
stupni vysokoškolského štúdia? 

Účastníkom dotazníka boli poskytnuté jednotlivé možnosti odpovedí, z ktorých vyplynuli 
nasledovné závery uvedené v grafe č. 1. Všetci doktorandi chcú rozvíjať svoju vzdelanosť, 
vedomosti a schopnosti v odbore, ktorý ich mimoriadne zaujíma a 78 % doktorandov malo po 
absolvovaní inžinierskeho stupňa štúdia jasný smer štúdia. 55 % doktorandov motivuje 
v rozhodnutí pokračovať v doktorandskom štúdiu možnosť lepšej pracovnej kariéry 
v budúcnosti a lepšia uplatniteľnosť v ich odbore, 44 % doktorandov lepšie finančné 
ohodnotenie a lepšie postavenie spoločnosti v budúcnosti a 22 % chce získať titul. Požiadavku 
zamestnávateľa na vyššiu kvalifikáciu ako motiváciu k ďalšiemu štúdiu uvádza 33 % 
doktorandov.   
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Graf 1: Zhodnotenie miery motivácie pokračovať v štúdiu na doktorandskom stupni štúdia 

 

2. Informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP 

 

Graf 2: Informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP 

Z údajov uvedených v grafe č. 2 je zrejmé, že prevažná väčšina účastníkov dotazníka (89 %) 
považuje  informácie o možnostiach doktorandského štúdia za podrobné a postačujúce. Iba 
11 % považuje informácie za nedostačujúce.  
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3. Je študijný program Vašej vedeckej prípravy: 

 

Graf  3: Informácie o študijnom programe 

Z grafu č. 3 je zrejmé, že všetci študenti vyjadrili spokojnosť so študijným programom a označili 
ho za ten, ktorý si najviac želali študovať. 

  

4. Zvolili by ste si opäť študovaný študijný program? 

 

Graf 4: Informácie o zvolenom študijnom programe 

Z grafu č. 4 vyplýva, že 89 % doktorandov sa jednoznačne vyjadrilo, že by si určite zvolili daný 
študijný program a 11 % označilo odpoveď asi áno. Nikto z doktorandov neuviedol, že by si 
uvedený študijný program nezvolil. 
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5. Ako spätne hodnotíte prijímacie pohovory na doktorandské štúdium? 

 

Graf 5: Hodnotenie prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium 

Z grafu č. 5 vyplýva, že najviac študentov (55 %) považuje prijímacie pohovory za primerane 
náročné, vyžadujúce vedomosti z inžinierskeho štúdia a 33 % hodnotí prijímacie pohovory ako 
objektívne, zohľadňujúce špecifický záujem o študovaný odbor.  Žiadny doktorand nepovažuje 
prijímacie pohovory za formálne a jednoduché.  

 

6. Ohodnoťte svoju pripravenosť na doktorandské štúdium označením príslušnej 
hodnoty: 

 

Graf 6: Hodnotenie pripravenosti študenta na doktorandské štúdium 
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V grafe č. 6 sa hodnotí pripravenosť študenta na doktorandské štúdium. 11 % uvádza svoju 
veľmi dobrú pripravenosť a 44 % dobrú pripravenosť na doktorandské štúdium z hľadiska 
teoretických vedomostí a zručností. Pripravenosť na základe schopnosti získavať vedomosti 
a zručnosti (ako samostatne študovať, efektívne využívať čas, vyhľadávať informácie, 
efektívne pracovať s literatúrou, vedieť formulovať problém, pripraviť experiment a pod.) 
uvádza celkovo ako dobrú až veľmi dobrú 78 % študentov.  

Ako slabá stránka pripravenosti študenta na doktorandské štúdium bola uvedená 
nedostatočná príprava z cudzieho jazyka na prvom a druhom stupni štúdia.  

 

7. Označte oblasť problémov, s ktorými ste sa museli najčastejšie vyrovnávať po 
prechode na tretí stupeň štúdia: 

 

Graf  7: Problémy, z ktorými sa doktorandi museli vyrovnať pri prechode na III. stupeň štúdia 

V grafe č. 7 je uvedené, že 67 % študentov nemalo žiadny problém pri prechode z inžinierskeho 
na doktorandský stupeň štúdia. 22 % uvádza problémy v oblasti medziľudských vzťahov a 11 
% problémy v osobnej oblasti. 

 

 

 

 

11,11

22,22

66,67

problémy v osobnej oblasti

problémy v oblasti študijnej

problémy v oblasti sociálnej (medziľudské vzťahy)

problémy v oblasti ekonomickej

iné

nemal som problémy



 7 

8. Ktoré, z uvedených faktorov významne ovplyvnili Vaše doterajšie doktorandské 
štúdium? 

 

Graf  8: Faktory ovplyvňujúce doterajšie doktorandské štúdium 

Za najvýznamnejšie faktory, s ktorými doktorandi vyjadrili svoj súhlas ako s faktormi  
ovplyvňujúcimi ich doterajšie doktorandské štúdium (graf č. 8) patria dobrý školiteľ, dobrá 
motivácia a dobrá príprava na inžinierskom stupni štúdia. S charakterovými vlastnosťami 
doktoranda vyjadrilo súhlas 67 % a ich schopnosťami ako dobrá pamäť, logické myslenie atď. 
44 % študentov. Iné faktory ovplyvňujúce ich doterajšie štúdium neboli uvádzané.       

 

9. V čom najčastejšie spolupracujete s kolegami doktorandmi (môžete vyznačiť aj viac 
odpovedí)? 

Forma spolupráce medzi doktorandmi 
Percento 

doktorandov 
Zdieľame praktické rady o tom, ako úspešne prejsť doktorandským štúdiom 88,89 
Zdieľame skúsenosti z učenia 77,78 
Zdieľame informácie o tom, čo sme publikovali 77,78 
Zdieľame problémy, ktoré máme vo výskume a diskutujeme o ich riešeniach 66,67 
Spolupracujeme na výskume 77,78 
V ničom 0,00 
Iné 0,00 

Tabuľka  1: Vyjadrenie formy spolupráce medzi doktorandmi 

Z tabuľky č. 1 je zrejmé, že doktorandi medzi sebou úspešne spolupracujú. Najväčšie percento 
študentov (89 %) sa vyjadrilo k spolupráci v rámci zdieľania praktických rád o tom ako úspešne 
prejsť doktorandským štúdiom. 78 % doktorandov sa zhodne vyjadrilo k forme spolupráce pri 
spoločnom výskume, pri zdieľaní informácii o publikáciách a zdieľaní skúseností z učenia. 67 % 
študentov spolupracuje aj pri riešení problémov, ktoré majú pri výskume.    
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C/ Kvalita doktorandského štúdia 

10. Pokúste sa ohodnotiť náročnosť doktorandského štúdia.  

 

Graf  9: Hodnotenie náročnosti doktorandského štúdia 

V grafe č. 9 je uvedené, že 33 % študentov študijného programu Molekulárna biológia 
považuje doktorandské štúdium za veľmi náročné a 56 % za náročné.   

 

11. Považujete predmety, ponúkané vo Vašom študijnom programe postačujúce k 
zvládnutiu témy vašej doktorandskej? 

 

Graf 10: Hodnotenie kvality doktorandského štúdia na základe predmetov ponúkaných 
v rámci študijného programu 
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Graf č. 10 zobrazuje, že kvalita študijného programu na základe výberu predmetov je 
hodnotená veľmi dobre. Všetci doktorandi vyjadrili súhlas s výberom predmetov, ktoré im 
študijný program ponúka. 89 % doktorandov vyjadrilo svoje  súhlasné stanovisko aj s obsahom 
a kvalitou predmetov. Žiadny doktorand nevyjadril nesúhlasné stanovisko k výberu 
predmetov ani k obsahu a kvalite predmetov. 

 

12. Čo by podľa Vás prispelo k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia? 

K danej otázke nebola uvedená žiadna odpoveď. 

 

13. Ohodnoťte nasledovné oblasti na hodnotiacej škále 1 – silne nesúhlasím, som o tom 
presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som 
o tom presvedčený. 

 

Graf  11: Hodnotenie spokojnosti doktorandov so zabezpečením doktorandského štúdia 

Na základe grafu č. 11 je možné zhodnotiť, že všetci doktorandi vyjadrili súhlasné stanovisko 
so spokojnosťou ich prístupu k internetu a k vybaveniu výskumných laboratórií. 77 % 
doktorandov je dostatočne informovaných o odporúčanej literatúre.  
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14. Mali ste možnosť učiť počas doktorandského štúdia? 

 

Graf 12: Vyjadrenie doktorandov k možnosti výučby študentov 

Z grafu č. 12 vyplýva, že 2/3 študentov už mala možnosť počas doktorandského štúdia učiť. 

   

15. Ak ste učili, mala výučba/ študentov pozitívny vplyv na Váš osobný 
rozvoj  (hodnotiaca škála 1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - 
nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o 
tom presvedčený)? 

 

Graf č. 13: Hodnotenie pôsobenia výučby študentov na osobný rozvoj doktoranda 

Na základe grafu č. 13 doktorandi vyjadrovali pozitívne stanovisko k pôsobenie výučby 
študentov na ich osobný rozvoj. 50 % doktorandov silne súhlasilo, že táto skúsenosť mala 
pozitívny vplyv na ich osobný rozvoj a 33 % doktorandov súhlasilo  s týmto tvrdením.   
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16. Stretli ste sa počas doktorandského štúdia s učiteľmi, ktorých považujete za 
významné osobnosti v odbore? 

 

Graf 14: Vyjadrenie doktorandov so stretnutím s učiteľmi, ktorých považujú za významné 
osobnosti v odbore 

V grafe č. 14 je uvedené, že 89 % doktorandov sa počas doktorandského štúdia stretlo 
s učiteľmi, ktorých považujú za významné osobnosti v odbore. Medzi nich patria prof. Ing. 
Norber Lukáč, PhD., prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. a MVDr. Miloš Halán, PhD.  

 

17. Vyjadrite mieru spokojnosti s nasledovnými aktivitami. 

 

Graf 15: Vyjadrenie miery spokojnosti doktorandov s aktivitami v rámci štúdia 

V grafe č. 15 je uvedená miera spokojnosti doktorandov s aktivitami, ktoré súvisia s ich 
štúdiom. Všetci doktorandi vyjadrovali spokojnosť s ich účasťou na vedeckom výskume, 
zároveň sa všetci pozitívne vyjadrovali k ich spolupráci so školiteľom a postojom pracovníkov 
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pracoviska k doktorandom. 89 % zhodne vyjadrilo svoju mieru spokojnosti s možnosťou 
publikovania, možnosťou prezentácie výsledkov svojej práce a prínosom z účasti na výskume 
pre vlastnú prácu. 2/3 študentov pozitívne hodnotilo možnosti spolupráce s praxou a 55 % 
možnosť účasti na pedagogickom procese.    

   

18. Aké problémy ste mali/máte pri spracovávaní metodiky dizertačnej práce, práce na 
dizertačnú skúšku resp. dizertačnej práce? 
 

 

Graf 16: Vyjadrenie problémov pri spracovaní metodiky dizertačnej práce, práce na 
dizertačnú skúšku resp. dizertačnej práce 

Z grafu č. 16 vyplýva, 89 % respondentov nemalo žiadne problémy pri spracovaní metodiky 
dizertačnej práce, práce na dizertačnú skúšku resp. dizertačnej práce. 1 doktorand uviedol, že 
mal problémy s vytvorením nových efektívnych postupov, ktoré zatiaľ nie sú dostupné v danej 
výskumnej úlohe, ktorú rieši. 
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19. Ohodnoťte svoju pripravenosť z hľadiska potrieb budúceho zamestnania 

 

Graf 17: Hodnotenie pripravenosti doktorandov z hľadiska potrieb ich budúceho zamestnania 

Z grafu č. 17 vyplýva, že 78 % doktorandov vyjadruje súhlas s ich pripravenosťou k budúcemu 
zamestnaniu z hľadiska teoretických vedomostí a vedeckej práce. 89 % doktorandov je 
pripravených z hľadiska získaných praktických zručností a všetci doktorandi sú pripravení 
z hľadiska spôsobilostí potrebných pre lepšie uplatnenie v praktickom živote.   

 

20. Aké sú vaše plány po skončení doktorandského štúdia (môžete uviesť viac odpovedí)? 

Plány po skončení doktorandského štúdia Percento študentov 
Pracovať ako učiteľ a/alebo vedec na VŠ na Slovensku 88,89 
Pracovať ako učiteľ alebo vedec na VŠ v zahraničí 11,11 
Pracovať ako vedec v SAV/v inej vedeckej inštitúcii na 
Slovensku 55,55 
Zamestnať sa na Slovensku mimo akademického 
prostredia v mojom alebo v príbuznom odbore 33,33 
Zamestnať sa na Slovensku mimo akademického 
prostredia v inom odbore ako študujem 11,11 
Pracovať mimo akademického prostredia v zahraničí 22,22 
Neviem, zatiaľ som nad tým neuvažoval 0,00 
Iné 0,00 

Tabuľka 2: Plány doktorandov po skončení doktorandského štúdia 

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že najviac doktorandov - 89 % plánuje pracovať ako učiteľ a/alebo vedec 
na VŠ na Slovensku. 55 % plánuje pracovať ako vedec v SAV/v inej vedeckej inštitúcii na 
Slovensku. Približne 1/3 študentov sa plánuje zamestnať mimo akademického prostredia 
v príbuznom odbore. Pracovať v zahraničí plánuje mimo akademického prostredia 22 % a ako 
učiteľ alebo vedec na VŠ v zahraničí 11 % doktorandov. 
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21. V čom vidíte najväčšie prekážky v realizácii zámerov študijných pobytov v zahraničí 
počas doktorandského štúdia (môžete uviesť viac odpovedí)? 

Prekážky v realizácii študijných pobytov doktorandov Počet odpovedí 
Zatiaľ som nemal možnosť zúčastniť sa študijného pobytu 2 
Slabá ponuka na škole 0 
Slabá informovanosť 0 
Obmedzený počet miest 0 
Nedostatočné štipendium na pokrytie nákladov 0 
Jazyková bariéra 0 
Zatiaľ som sa nezaujímal/la o študijný pobyt 4 
Administratívna náročnosť 0 
Zlá kvalita komunikácie s prijímajúcou inštitúciou v zahraničí 1 
Iné 1 

Tabuľka 3: Prekážky v realizácii študijných pobytov doktorandov v zahraničí 

K prekážkam, ktoré ovplyvňujú realizáciu študijných pobytov v zahraničí sa vyjadrili iba 2/3 
študentov z celkového počtu respondentov. 2 doktorandi nemali možnosť sa zúčastniť 
študijného pobytu, 4 doktorandi sa ešte nezaujímali o študijný pobyt, 1 doktorand uviedol zlú 
kvalitu komunikácie s prijímajúcou inštitúciou v zahraničí a 1 doktorand nevidí žiadnu 
prekážku.   

 

22. Doplňte svoje pripomienky, postrehy, návrhy a problémy, ku ktorým ste sa v 
dotazníku nemali možnosť vyjadriť.  

Nikto z doktorandov neuviedol žiadne ďalšie pripomienky, postrehy, návrhy a problémy.  

 

Celkové závery za študijný program 

Na základe prieskumu možno konštatovať, že všetci doktorandi vyjadrili spokojnosť so 
študijným programom Molekulárna biológia, označili ho za ten, ktorý si najviac želali študovať 
a až 89 % z nich, by si určite znovu zvolilo tento študijný program. Prijímacie pohovory na 
doktorandské štúdium označilo za primerane náročné, vyžadujúce vedomosti z inžinierskeho 
stupňa 55 % doktorandov a 33 % ich hodnotí ako objektívne, zohľadňujúce špecifický záujem 
o študovaný odbor. Pripravenosť na štúdium na základe schopnosti získať vedomosti 
a zručnosti ohodnotilo za veľmi dobrú až dobrú 78 %. Ako slabá stránka pripravenosti študenta 
na štúdium bola uvedená nedostatočná príprava z cudzieho jazyka na I. a II. stupni štúdia. Za 
najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce  doterajšie štúdium, s ktorými vyjadrili doktorandi svoj 
100 % súhlas, patria dobrý školiteľ, dobrá motivácia a dobrá príprava na inžinierskom stupni 
štúdia. Doktorandi medzi sebou úspešne spolupracujú najmä v oblasti zdieľania praktických 
rád ako prejsť doktorandským štúdiom (89 %), skúseností s výučbou študentov, spolupracujú 
na výskume alebo zdieľajú informácie o ich publikáciách (78 %). Podľa názoru doktorandov 33 
% z nich považuje doktorandské štúdium za veľmi náročné a 56 % za náročné. Kvalita 
študijného programu na základe výberu predmetov, ktorý sa im ponúka je pri všetkých 
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doktorandoch hodnotená pozitívne a 89 % z nich vyjadrilo súhlasné stanovisko aj s obsahom 
a kvalitou predmetov. Všetci doktorandi sú spokojní s ich prístupom k internetu a s vybavením 
výskumných laboratórií. 77 % doktorandov je dostatočne informovaných o odporúčanej 
literatúre. Doktorandi pri prieskume vyjadrili 100 % spokojnosť s ich účasťou na vedeckom 
výskume, pozitívne hodnotili ich spoluprácu so školiteľom a postojom pracovníkov pracoviska 
k doktorandom. 55 % doktorandov pozitívne hodnotilo možnosť účasti na pedagogickom 
procese. 89 % doktorandov uviedlo, že nemali problémy pri spracovaní metodiky dizertačnej 
práce, práce na dizertačnú skúšku resp. dizertačnú prácu. 1 doktorand mal problémy 
s vytvorením nových efektívnych postupov, ktoré zatiaľ nie sú dostupné v danej výskumnej 
úlohe, ktorú rieši. Pri hodnotení plánov do budúcnosti najviac doktorandov ( 89 %) plánuje po 
skončení doktorandského štúdia pracovať ako učiteľ a/alebo vedec na VŠ na Slovensku.             
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Agrobiotechnológie 
Študijný poradca: doc. Ing. Lukáš Hleba, PhD. 

 

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

Dotazníka sa zúčastnilo 7 doktorandov študijného programu Agrobiotechnológie, z toho všetci 
7 doktorandi dennej formy. Piati doktorandi študovali v 2. ročníku, 1 doktorand v 1. ročníku a 
1 doktorand v 3. ročníku. Zo 7 doktorandov boli 4 ženy a 3 muži. 

 

Graf 1: Počet študentov študijného programu Agrobiotechnológie z pohľadu pohlavia 

Zo 7 doktorandov, ktorí vyplnili dotazník 5 doktorandov patrilo k absolventom FBP, 1 
doktorand bol absolventom inej fakulty SPU a 1 doktorand bol absolventom inej univerzity. 

 

 

Graf 2: Počet študentov študijného programu Agrobiotechnológie podľa príslušnosti 
predošlého štúdia 

4

3

počet študentov

žena muž

5

1

1

Počet študentov

absolvent FBP absolvent inej fakulty SPU absolvent inej univerzity



 17 

B/ VŠEOBECNE O DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU 

1. Čo Vás najviac motivovalo k rozhodnutiu pokračovať v štúdiu na doktorandskom 
stupni vysokoškolského štúdia? 

Z hľadiska motivácie študentov študovať študijný program Agrobiotechnológie študentov pre 
jeho štúdium najviac motivovalo nasledovné: Študenti boli silne motivovaní kvôli rozvíjaniu 
vzdelanosti, vedomostí a schopností v danom odbore, ktorý ich mimoriadne zaujíma, kde silnú 
motiváciu z tohto pohľadu prejavilo 94,3 % študentov. Pre  77,1 % študentov bola ich 
motivácia z dôvodu lepšej pracovnej kariére v budúcnosti. Približne na rovnakej úrovni 74,3 % 
vyhodnotili študenti lepšie finančné ohodnotenie v budúcnosti. Ako ešte nižšie hodnotenie 
(65,7 %) študenti prisúdili lepšiemu postaveniu v spoločnosti. Z pohľadu získania titulu sa 
študenti vyjadrili, že ich to zaujíma ( 57,1 %). Na otázku či mali študenti jasne vytýčený smer 
štúdia, odpovedalo 65,7 % študentov rovnako ako pri predchádzahúcich otázkach. Až 71,4 % 
študentov je presvedčených, že im štúdium prinesie lepšiu uplatniteľnosť vo svojom odbore, 
ktorý študujú. Takmerf polovica (48,6 %) potrebuje štúdium ako požiadavku zamestnávateľa 
na vyššiu kvalifikáciu.  70 % uviedlo iné dôvody. Ako iné dôvody študenti uviedli možnosť 
štúdiá v zahraničí a získavanie nových kontaktov, neschopnosť nájsť si prácu v danom odbore, 
ktorý študovali predtým a mladý nápomocný kolektív.  

 

Graf 3 Motivácia študentov študovať študijný program Agrobiotechnológie 
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2. Informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP 

Informácie o možnosti štúdia na doktorandskom stupni štúdia študenti (42,7 %) považujú za 
podrobné a ďalších 28,6 % za postačujúce. Za nedostačujúce až slabé považuje informácie 
o možnostiach štúdia na doktorandskom stupni štúdia spolu až 42,9 % študentov.  

 

Graf 4: Počet študentov vyjadrujúcich sa o informovanosti o doktorandskom štúdiu 

 

3. Je študijný program Vašej vedeckej prípravy: 

Pri otázke či je študijný program programom ich vedeckej prípravy sme sa dozvedeli, že viac 
ako polovica študentov (57, 1 %) odboru Agrobiotechnológie študuje tento program ako 
náhradné ale ešte stále prijateľné riešenie. Naopak 42,9 % študentov si program želala 
študovať. 

 

Graf 5: Informácie o študijnom programe 
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4. Zvolili by ste si opäť študovaný študijný program? 

Na otázku, či by si študenti opakovane zvolili rovnaký študijný program odpovedala väčšina 
študentov (57,1 %) asi áno, 2 študenti, čo predstavovalo 28,6 % by si zvolili rovnaký program 
určite a iba jeden študent (14,3 %) zvolil odpoveď asi nie.   

 

Graf 6: Počet študentov podľa znovu výberu rovnakého študijného programu 

 

5. Ako spätne hodnotíte prijímacie pohovory na doktorandské štúdium? 

Z pohľadu spätného hodnotenia prijímacích pohovorov 71,4 % študentov v dotazníku uviedlo, 
že prijímacie konanie bolo objektívne zohľadňujúce špecifický záujem o odbor, 42,9 % uviedlo, 
že bolo primerane náročné a vyžadujúce vedomosti z inžinierskeho štúdia. Iba 28,6 % 
študentov uviedlo, že sa jednalo o formálne a jednoduché prijímacie konanie. Ani jeden 
študent neuviedol, že sa jednalo o veľmi náročné prijímacie konanie.  

14,3
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Graf 7: Hodnotenie prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium 

6. Ohodnoťte svoju pripravenosť na doktorandské štúdium označením príslušnej 
hodnoty: 

Z pohľadu pripravenosti študentov na doktorandské štúdium boli študenti na stupnici od 1 do 
5, kde 1 je slabo pripravený a 5 veľmi dobre pripravený, pripravený na 4,1 z teoretickej 
prípravy a rovnako na úrovni 4 zo schopnosti získavať vedomosti a zručnosti. V percentuálnom 
zobrazení boli študenti pripravení na doktorandské štúdium v teoretickej príprave na 82 % 
a pri schopnostiach získavať zručnosti a vedomosti na 80 %. Okrem toho študenti uviedli, že 
laboratórna príprava a prax bola na slabej úrovni. Rovnako tak by niektoré predmety, ktoré 
nesúviseli s daným odborom chceli nahradiť relevantnejšími predmetmi.  

 

7. Označte oblasť problémov, s ktorými ste sa museli najčastejšie vyrovnávať po 
prechode na tretí stupeň štúdia: 

Pri prechode študentov na tretí stupeň štúdia väčšina študentov (71,4 %) nemala žiadne 
problémy, avšak vyskytli sa dvaja študenti (28,6 %) zo 7, ktorí mali problémy najmä v oblasti 
sociálnej, resp. problémy v medziľudských vzťahoch.  
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 21 

 

Graf 8: Problémy študentov pri prechode na tretí stupeň štúdia 

 

8. Ktoré, z uvedených faktorov významne ovplyvnili Vaše doterajšie doktorandské 
štúdium? 

V prípade otázok, aké faktory ovplyvnili ich štúdium v danom odbore, študenti odpovedali 
nasledovne: máte ako študenti dobrého školiteľa, väčšina (42,9 %) odpovedala, že s tým 
súhlasia, 28,6 % sú veľmi spokojní a jeden študent (14,3 %) bol skôr nespokojný so svojím 
školiteľom. Pri schopnostiach študenti vyberali skôr odpovede, že sú schopní, že majú dobrú 
pamäť, že majú logické myslenie a sú koncentrovaní. Rovnako tak odpovedali pri otázke, či 
majú charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, usilovnosť alebo pevnú vôľu. Iba 14,3 % 
študentov to nevedela posúdiť. Väčšina študentov má skôr dobrú motiváciu študovať svoj 
študijný program, 14,3 % študentov s danou odpoveďou nesúhlasila. Pomocou dotazníka sme 
však zistili, že študenti nie sú veľmi spokojní s prípravou na doktorandské štúdium počas 
inžinierskeho štúdia, kde tvrdia, že príprava počas štúdia je slabá, čo tvorila podstatná časť 
študentov, až 57,1 % a 14,3 % bolo o tom presvedčených. Ostatní študenti boli s prípravou 
spokojní.  

28,6

71,4

problémy v oblasti sociálnej (medziľudské vzťahy) nemal som problémy
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Graf 9: Faktory ovplyvňujúce doterajšie doktorandské štúdium 

 

9. V čom najčastejšie spolupracujete s kolegami doktorandmi (môžete vyznačiť aj viac 
odpovedí)? 

Pri otázke, či doktorandi medzi sebou spolupracujú sa väčšina študentov zhodla, že zdieľajú 
medzi sebou praktické rady o tom, ako úspešne prejsť cez doktorandské štúdium, že zdieľajú 
informácie o tom, čo publikovali; že zdieľajú problémy, ktoré majú vo výskume a diskutujú o 
ich riešeniach; spolupracujú na výskume a zdieľajú skúsenosti z učenia. Len v málo prípadoch 
sa tak nedeje vôbec, ale je potrebné podotknúť, že aj také prípady existujú a ako dôvod 
študenti uviedli komplikácie spolupráce z dôvodu pandémie.  

 

Forma spolupráce medzi doktorandmi Percento 
doktorandov 

Zdieľame praktické rady o tom, ako úspešne prejsť doktorandským štúdiom 85,7 % 
Zdieľame skúsenosti z učenia 57,1 % 
Zdieľame informácie o tom, čo sme publikovali 71,4 % 
Zdieľame problémy, ktoré máme vo výskume a diskutujeme o ich riešeniach 71,4 % 
Spolupracujeme na výskume 71,4 % 
V ničom 0 % 
Iné 14,3 % 

Tabuľka 1: Vyjadrenie formy spolupráce medzi doktorandmi 
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C/ KVALITA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 

10. Pokúste sa ohodnotiť náročnosť doktorandského štúdia.  

Na otázku, či je doktorandské štúdium náročné, sa študenti zhodli na odpovedi, že je 
doktorandské štúdium skôr nenáročné (71,4 %) a 28,6 % uviedlo, že štúdium je náročné, no 
žiaden študent neuviedol, že by bolo štúdium veľmi náročné ani nenáročné.  

 

Graf 10: Hodnotenie náročnosti doktorandského štúdia 

 

11. Považujete predmety, ponúkané vo Vašom študijnom programe postačujúce k zvládnutiu 
témy vašej doktorandskej? 

Pri otázke, či študenti považujú predmety vybrané k štúdiu študijného programu 
Agrobiotechnológie za postačujúce, vhodné a obsahovo kvalitné pri ich štúdiu sa študenti 
zhodli, že predmetu sú vybrané vhodne k ich štúdiu, ale vyskytla sa aj odpoveď, že tomu tak 
nie je. Z pohľadu kvality obsahovej náplne predmetov už bolo ich hodnotenie nižšie, stále však 
na vyššej úrovni.  
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Graf 11: Hodnotenie kvality doktorandského štúdia na základe predmetov ponúkaných 
v rámci študijného programu 

 

12. Čo by podľa Vás prispelo k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia? 

Z odpovedi vyplýva, že študenti by boli za zlepšenie štúdia väčším prepojením ich štúdium 
s praxou. 

 

13. Ohodnoťte nasledovné oblasti na hodnotiacej škále 1 – silne nesúhlasím, som o tom 
presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som 
o tom presvedčený. 

 Z pohľadu prístupu k internetu majú študenti spoločný a pozitívny názor, že prístup 
k internetu majú veľmi dobrý. Pri vybavenosti laboratórií zhodnotili študenti veľmi dobrú 
vybavenosť, avšak existujú aj takí, ktorí zastávajú iný názor a vnímajú vybavenosť laboratórií 
v ich prostredí slabo. Pri informovanosti o odbornej literatúre sa študenti prikláňali skôr 
k pozitívnej odozve.  
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Graf 12: Hodnotenie spokojnosti doktorandov so zabezpečením doktorandského štúdia 

 

14. Mali ste možnosť učiť počas doktorandského štúdia? 

Pri otázke, či mali študenti možnosť učiť počas svojho štúdia väčšina odpovedala, ale  väčšina 
študentov sa nachádza v druhom ročníku svojho štúdia. Učenie však vnímajú študenti ako 
pozitívum a výrazne to ovplyvňuje ich osobný rozvoj.  

 

Graf č. 13: Vyjadrenie doktorandov k možnosti výučby študentov 
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15. Ak ste učili, mala výučba/ študentov pozitívny vplyv na Váš osobný 
rozvoj  (hodnotiaca škála 1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - 
nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o 
tom presvedčený)? 

 

Graf 14: Hodnotenie pôsobenia výučby študentov na osobný rozvoj doktoranda 

 

16. Stretli ste sa počas doktorandského štúdia s učiteľmi, ktorých považujete za 
významné osobnosti v odbore? 

Pri otázke, či sa študenti počas svojho štúdia stretli s učiteľmi, ktorých považujú za významné 
osobnosti v odbore, odpovedalo 85,7 % že áno, iba 14,3 % odpovedalo, že takého učiteľa 
nestreli. Na otázku akého učiteľa považujú za osobnosť, odpovedali len dvaja študenti a uviedli 
mená ako Ing. Štefan Dráb, PhD. a prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.  

 

Graf 15: Vyjadrenie doktorandov so stretnutím s učiteľmi, ktorých považujú za významné 
osobnosti v odbore 
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Pri otázkach súvisiacich s mierou spokojnosti študentov s aktivitami na doktorandskom štúdiu 
študenti odpovedali nasledovne: z celkového počtu študentov považujú študenti účasť na 
vedeckom výskume 71,4 %, na pedagogickom procese zo 77,1 %, rovnako vnímajú možnosť 
publikovania, možnosti prezentovať výsledky vnímajú na úrovni 85,7 %, prínos z účasti na 
výskume pre vlastnú vedeckú prácu vnímajú na úrovni 82,9 %, najslabšie vnímajú študenti 
možnosti spolupráce s praxou a to iba na úrovni 60 %, spoluprácu so školiteľom na úrovni 82,9 
% a postoje pracovníkov pracoviska k doktorandom na úrovni 74,3 %. 

 

Graf 16: Vyjadrenie miery spokojnosti doktorandov s aktivitami v rámci štúdia 

 

 

17. Aké problémy ste mali/máte pri spracovávaní metodiky dizertačnej práce, práce na 
dizertačnú skúšku resp. dizertačnej práce? 

Pri spracovávaní metodiky sa u študentov študijného odboru Agrobiotechnológie nevyskytli 
žiadne problémy. 

 

18. Ohodnoťte svoju pripravenosť z hľadiska potrieb budúceho zamestnania 

Na otázky pripravenosti z hľadiska potrieb do budúceho zamestnania študenti odpovedali 
nasledovne: z pohľadu študentov na získané teoretické vedomosti študenti ohodnotili ich 
pripravenosť na 88,6 %, pri praktických zručnostiach to bolo na úrovni 71,4 %, vo vedeckej 
práci z hľadiska potrieb pre budúce zamestnanie na úrovni 74,3 % a spôsobilosti potrebnej pre 
lepšie uplatnenie sa v praktickom živote na úrovni 85,7 %.  
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Graf 17: Hodnotenie pripravenosti doktorandov z hľadiska potrieb ich budúceho zamestnania 

 

19. Aké sú vaše plány po skončení doktorandského štúdia (môžete uviesť viac odpovedí)? 

Plány študentov študujúcich študijný program Agrobiotechnológie po skončení 
doktorandského štúdia sú nasledovné: Väčšina študentov by chcela ostať pracovať ako učiteľ 
a/alebo vedec na VŠ na Slovensku alebo pracovať ako vedec v SAV/v inej vedeckej inštitúcii na 
Slovensku. Ostatní študenti uviedli možnosť zamestnať sa na Slovensku mimo akademického 
prostredia v ich alebo v príbuznom odbore, prípadne pracovať mimo akademického prostredia 
v zahraničí.  

Plány po skončení doktorandského štúdia Percento študentov 
Pracovať ako učiteľ a/alebo vedec na VŠ na Slovensku 57,1 
Pracovať ako učiteľ alebo vedec na VŠ v zahraničí 0,0 
Pracovať ako vedec v SAV/v inej vedeckej inštitúcii na 
Slovensku 57,1 
Zamestnať sa na Slovensku mimo akademického 
prostredia v mojom alebo v príbuznom odbore 57,1 
Zamestnať sa na Slovensku mimo akademického 
prostredia v inom odbore ako študujem 14,3 
Pracovať mimo akademického prostredia v zahraničí 28,6 
Neviem, zatiaľ som nad tým neuvažoval 0,0 
Iné 0,0 

Tabuľka 2: Plány doktorandov po skončení doktorandského štúdia 
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20. V čom vidíte najväčšie prekážky v realizácii zámerov študijných pobytov v zahraničí 
počas doktorandského štúdia (môžete uviesť viac odpovedí)? 

Pri otázke, v čom vidíte najväčšie prekážky v realizácii zámerov študijných pobytov v zahraničí 
počas doktorandského štúdia študenti uviedli, že zatiaľ nemala väčšina možnosť zúčastniť sa 
študijného pobytu v zahraničí a niektorí, že informovanosť o tejto možnosti je slabá.  

Prekážky v realizácii študijných pobytov doktorandov Počet odpovedí 
Zatiaľ som nemal možnosť zúčastniť sa študijného pobytu 3 
Slabá ponuka na škole 0 
Slabá informovanosť 2 
Obmedzený počet miest 0 
Nedostatočné štipendium na pokrytie nákladov 0 
Jazyková bariéra 0 
Zatiaľ som sa nezaujímal/la o študijný pobyt 1 
Administratívna náročnosť 0 
Zlá kvalita komunikácie s prijímajúcou inštitúciou v zahraničí 0 
Iné 1 

Tabuľka 3: Prekážky v realizácii študijných pobytov doktorandov v zahraničí 

V prípade odpovedi na iné, študent odpovedal, že prekážky nevidí, nakoľko už študijný pobyt 
absolvoval a poskytol mu len pozitívne skúsenosti. 

 

21. Doplňte svoje pripomienky, postrehy, návrhy a problémy, ku ktorým ste sa v 
dotazníku nemali možnosť vyjadriť. 

Ak sme študentom dali možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré neboli v dotazníku spomenuté, 
navrhli nasledovné:  

- odporúčali by už prvotný návrh a schvaľovanie tém dizertačných prác smerovať 
k tomu, aby získané výsledky boli využiteľné pre reálnu prax, 

- väčšiu prepojenosť doktoranda s praxou (vypisovať témy, ktoré vedia byť spojené s 
praxou), 

- univerzita by mala zvážiť možnosť motivovať doktorandov ku kvalitnej publikačnej 
činnosti pomocou finančných alebo iných odmien, pretože publikačná činnosť je jeden 
z ukazovateľov kvality univerzity, 

- pred samotným schválením navrhnutých tém dizertačných prác by mal byť zvážený 
prínos a aplikácia získaných výsledkov práce v praxi. 

Z nasledujúceho vyplýva, že študenti by radi vo svojich témach dizertačných prác viac 
spolupracovali s praxou, aby mali väčší pocit prepojenia a využitia ich výsledkov v praktických 
činnostiach. Rovnako by chceli byť finančne ohodnotení za publikačnú činnosť.  
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Celkové závery za študijný program  
 
Na základe prieskumu možno konštatovať, že takmer polovica (42,9 %) doktorandov vyjadrila 
spokojnosť so študijným programom Agrobiotechnológie a označili ho za ten, ktorý si najviac 
želali študovať a 57,1 % ho brala ako náhradné, no stále prijateľné riešenie. Z celkového počtu, 
by si určite alebo asi áno znovu zvolilo tento študijný program až 85,7 % študentov.  
Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium označilo za primerane náročné, vyžadujúce 
vedomosti z inžinierskeho stupňa 42,9 % doktorandov, za objektívne, zohľadňujúce špecifický 
záujem o odbor ho označilo 71,4 % študentov a 28,6 % považuje prijímacie pohovory za 
formálne a jednoduché.  
Pri samohodnotení väčšina študentov (80-82 %) vyjadrila, pripravenosť na doktorandské 
štúdium a majú schopnosti získavať vedomosti a zručnosti. 28,6 % študentov označilo 
informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP za postačujúce, 42,7 % za podrobné. 
Avšak až 42,9 % študentov sa vyjadrilo, že informácie sú nedostatočné.  
Za najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce  doterajšie štúdium, s ktorými vyjadrili doktorandi 
svoj väčšinový súhlas, patria charakterové vlastnosti, ich schopnosti a dobrá motivácia, tiež 
dobrý školiteľ. Opakom bola dobrá príprava na inžinierskom stupni štúdia.  
Doktorandi medzi sebou úspešne spolupracujú najmä v oblasti zdieľania si praktických rád 
v oblasti doktorandského štúdia, skúseností z učenia, zdieľania informácií o tom, čo 
publikovali, zdieľania problémov vo výskume a spolupráci vo výskume. Len malé percento 
doktorandov v dennej forme štúdia nespolupracuje s ostatnými doktorandmi.  
Väčšina doktorandov  (85,7 %) hodnotí doktorandské štúdium ako skôr náročné a náročné.  
Silný súhlas resp. súhlas s výberom predmetov  a ich obsahom a kvalitou vyjadrilo 85,7 % resp. 
71,5 % doktorandov. 14,3 % označilo možnosť neviem posúdiť. Nesúhlas, resp. silný nesúhlas 
vyjadrilo 14,3 % doktorandov.  
Prístup k internetu  potvrdilo 100 % doktorandov označením silne súhlasím a súhlasím, 85,7 % 
doktorandov takto hodnotilo informovanosť o odporúčanej literatúre a 71,5 % vybavenie 
výskumných laboratórií.  
Doktorandi pri prieskume vyjadrili 82,9 % spokojnosť s ich účasťou na vedeckom výskume, 
pozitívne hodnotili ich spoluprácu so školiteľom a postojom pracovníkov pracoviska 
k doktorandom. Do vyučovania bolo zapojených 77,1 % doktorandov. Najmenšiu spokojnosť 
študenti vnímajú pri prepojení s praxou. Táto informácia zaznela v odpovediach študentov 
pomerne často. Žiaden z respondentov nemal problémy pri vypracovaná metodiky dizertačnej 
práce, práce na dizertačnú skúšku, resp. dizertačnej práce.  
Pri hodnotení plánov do budúcnosti najviac doktorandov (57,1 %) plánuje po skončení 
doktorandského štúdia pracovať ako učiteľ a/alebo vedec na VŠ na Slovensku, alebo pracovať 
ako vedec v SAV/v inej vedeckej inštitúcii na Slovensku, alebo sa zamestnať na Slovensku mimo 
akademického prostredia v ich alebo v príbuznom odbore. 
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Technológia potravín 
Študijný poradca: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. 

 

A/ Základné informácie 

Dotazník vyplnilo 15 študentov doktorandského štúdia (12 v dennej a 3 v externej forme 
štúdia; 3 muži a 12 žien), 13 študentov absolvovalo II. stupeň štúdia na FBP, 1 na inej fakulte 
FBP a 1 na inej univerzite. Dotazník vyplnilo 6 študentov v prvom, 5 v druhom, 2 v treťom 
a štvrtom roku štúdia. 

 

B/ Všeobecné informácie o doktorandskom štúdiu 

1. Čo Vás najviac motivovalo k rozhodnutiu pokračovať v štúdiu na doktorandskom 
stupni vysokoškolského štúdia (môžete vyznačiť aj viac odpovedí)? (hodnotiaca škála 
1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - 
súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o tom presvedčený) 

 

 

Graf 1: Hodnotenie motivácie a ku doktorandskému štúdiu 

Študentom doktorandského štúdia boli ponúknuté jednotlivé možnosti odpovedí viď Graf 1. 
Hodnotiac škála im umožňovala vybrať možnosti od silne nesúhlasím, som o tom presvedčený 
– 1 po silne súhlasím, som o tom presvedčený. 53,3 % študentov uviedlo, že silnou motiváciu 
pre rozhodnutie pokračovať na doktorandskom štúdiu bolo rozvíjanie svojej vzdelanosti, 
vedomostí a schopností v odbore, ktorý ich zaujíma. Zároveň je 40 % presvedčených ako 

13,3 13,3

40

2013,3 6,7

13,3 6,7

6,7

6,7

7

6,7
20

13,3
13,3

20 33,3

13,3

27

33

40

40
40 60

40 33,3

60

13,3

7

53,3
40 27

13,3 6,7 6,7 13,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

rozvíjať svoju
vzdelanosť,
vedomosti a
schopnosti v

odbore, ktorý ma
mimoriadne

zaujíma

lepšia pracovná
kariéra v

budúcnosti

lepšie finančné
ohodnotenie v

budúcnosti

lepšie postavenie
v spoločnosti v

budúcnosti

získať titul po absolvovaní
inžinierskeho
stupňa mi bol

jasný smer štúdia

lepšia
uplatniteľnosť v
mojom odbore

požiadavka
zamestnávateľa

na vyššiu
kvalifikáciu

(najmä u
externých
študentov)

iné dôvody

%

1 2 3 4 5



 32 

napríklad: získanie titulu, dobré postavenie v spoločnosti, dobré finančné ohodnotenie, 
pracovná kariéra a mohli si vybrať zo škály možností, od silne nemotivovalo až po silne 
motivovalo. Až 60 % všetkých doktorandov uviedlo, že ich silne motivovala možnosť rozvíjať 
svoju vzdelanosť, vedomosti a schopnosti v odbore, ktorý ich mimoriadne zaujíma.  

• V prípade, že ste v predošlej otázke označili odpoveď "iné", tu máte priestor vypísať 
dané dôvody: 

V prípade, že v predošlej otázke označili odpoveď "iné", mali respondenti priestor vypísať dané 
dôvody. Uvedený dôvod bol len jeden: „Mala som možnosť fungovať v praxi, reálne v 
potravinárskom podniku, no táto varianta ma neoslovila a nemala som dobrú skúsenosť“. 

 

2. Informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP považujete za:  

 

Graf .2: Informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP 

66,7 % (Graf 2) študentov označilo informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP 
za postačujúce, 6,7 % za podrobné. Avšak 26,7 % študentov sa vyjadrilo, že informácie sú 
nedostatočné. V budúcnosti by bolo vhodné uskutočniť pre končiacich študentov na II. stupni 
štúdia výberovú prednášku o možnostiach doktorandského štúdia na FBP. 
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3. Preferencie študijného programu „Vašej“ vedeckej prípravy: 

  

Graf 3: Vyjadrenie k preferencia študovaného študijného programu 

80 % doktorandov (Graf 3) študuje študijný program, ktorí si najviac želali študovať, 20 % 
program, ktorý je síce náhradný, ale prijateľným riešením. 

 

4. Zvolili by ste si opäť študovaný študijný program? 

 

Graf 4: Vyjadrenie sa k možnosti opätovnej voľby študijného programu 

40 % doktorandov (Graf 4) by sa rozhodlo študovať ten istý študijný program, 46,7 
odpovedalo, že asi áno, 13,3 % nevie či by sa rozhodlo študovať opäť ten istý študijný program. 
Ani jeden študent sa nevyjadril, že by sa pre študijný program nerozhodol. 
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5. Ako spätne hodnotíte prijímacie pohovory na doktorandské štúdium? 

 

Graf 5: Hodnotenie prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium 

60 % doktorandov (Graf 5) hodnotí prijímacie pohovory ako primerané náročné vyžadujúce 
vedomosti z inžinierskeho štúdia, 26,70 % považuje prijímacie pohovory za náročné, 
vyžadujúce aj špeciálne vedomosti nad rámec inžinierskeho štúdia, ale v súlade so zameraním 
témy doktorandskej práce. 

6. Ohodnoťte svoju pripravenosť na doktorandské štúdium označením príslušnej 
hodnoty (1-vôbec som nebol pripravený, 5-bol som veľmi dobre pripravený): 

 

Graf 6: Hodnotenie pripravenosti na doktorandské štúdium 
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Pri samohodnotení väčšina študentov (Graf 6) vyjadrila, pripravenosť na doktorandské 
štúdium a majú schopnosti získavať vedomosti a zručnosti. 

 

• V prípade ak vidíte slabé stránky v pripravenosti na doktorandské štúdium, uveďte 
ich príčiny:  

Iba jeden doktorand uviedol ako príčinu slabšej pripravenosti na doktorandské štúdium 
chýbajúce predmety a absolvovanie skúšok a štúdia z cudzích jazykov. 

 

7. Označte oblasť problémov, s ktorými ste sa museli najčastejšie vyrovnávať po 
prechode na tretí stupeň štúdia: 

 

Graf 7: Hodnotenie oblastí problémov pri prechode na doktorandský stupeň štúdia 

46,7 % doktorandov (Graf 7) nemalo problémy pri prechode na tretí stupeň štúdia. Problémy 
v ekonomickej oblasti mali študenti externej formy štúdia. Doktorandi ďalej uviedli problémy 
v oblasti osobnej (20 %), študijnej (13,3 %), sociálnej (26,7 %). Niektorí doktorandi označili 
problémy vo viacerých oblastiach. 
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8. Ktoré, z uvedených faktorov významne ovplyvnili Vaše doterajšie doktorandské 
štúdium (hodnotiaca škála 1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - 
nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o tom 
presvedčený)? 

 

Graf 8: Hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich doterajšie doktorandské štúdium 

86,7 % doktorandov (Graf 8) označilo ako významný faktor (silne súhlasím, som o tom 
presvedčený) faktor dobrého školiteľa a 13,3 % uviedlo, že súhlasia s úlohou dobrého školiteľa 
ako faktora, ktorý významne ovplyvnil ich doterajšie doktorandské štúdium. Taktiež 
doktorandi vysoko hodnotili ich vlastné schopnosti, charakterové vlastnosti, dobrú motiváciu 
ako i dobrú prípravu na inžinierskom štúdiu, ako faktory ovplyvňujúce ich doterajšie 
doktorandské štúdium.  

 

• V prípade, že ste v predošlej otázke označili odpoveď "iné", tu máte priestor vypísať 
dané faktory: 

I keď vplyv iných faktorov doktorandi vo väčšine prípadov neoznačili vôbec, resp. ich označili 
ako „neviem posúdiť“, resp. „nesúhlasím“. Ako faktor, ktorý ovplyvnil doterajšie štúdium bol 
uvedený len jeden „iný“ faktor: „pracovať na sebe a posúvať sa“. 
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9. V čom najčastejšie spolupracujete s kolegami doktorandmi (môžete vyznačiť aj viac 
odpovedí)? 

 

Graf 9: Hodnotenie spolupráce s kolegami doktorandmi 

Len 13,3 % doktorandov (Graf 9) uviedlo, že s ostatnými doktorandmi nespolupracuje. Túto 
odpoveď označili len doktorandi v externej forme štúdia. Ostatní doktorandi či už v dennej 
alebo externej forme štúdia spolupracujú najmä v oblasti zdieľania si praktických rád v oblasti 
doktorandského štúdia, skúseností z učenia, zdieľania problémov vo výskume, spolupracujú 
vo výskume. 

 

C/ Kvalita doktorandského štúdia 

10. Pokúste sa ohodnotiť náročnosť doktorandského štúdia (1-mimoriadne náročné, 2-
veľmi náročné, 3-náročné, 4-skôr nenáročné, 5-nenáročné) 

 
Graf 10: Hodnotenie náročnosti doktorandského štúdia 
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Väčšina doktorandov (Graf 10) hodnotí doktorandské štúdium ako veľmi náročné a náročné. 
Nikto neoznačil možnosť, že doktorandské štúdium je nenáročné.  

 

11. Považujete predmety, ponúkané vo Vašom študijnom programe postačujúce 
k zvládnutiu témy vašej doktorandskej práce (hodnotiaca škála 1 – silne nesúhlasím, 
som o tom presvedčený, 2 – nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 – súhlasím, 5 – silne 
súhlasím, som o tom presvedčený)? 

 

Graf 11: Hodnotenie predmetov na doktorandskom štúdiu 

Silný súhlas resp. súhlas s výberom predmetov (Graf 11) a ich obsahom a kvalitou vyjadrilo 
60 % resp. 53,3 % doktorandov. 40 % označilo možnosť neviem posúdiť. Nesúhlas, resp. silný 
nesúhlas vyjadrilo 20 resp. 13,3 % doktorandov. 

 

12. Čo by podľa Vás prispelo k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia? 

Na túto otázku odpovedalo 5 doktorandov a uviedli nasledujúce: 

Ø Funkčné prístroje. 
Ø Spoločné stretnutia, kedy by sme si predstavili problematiky, ktorým sa venujeme a 

prípadne aj riešenia, návrhy. Taktiež zaujímavosti z nových publikácií vo svetových 
článkoch a debatovanie o nich. 

Ø Zaučenie na viacerých prístrojoch. 
Ø Možnosť väčšej spolupráce. 
Ø Viac praktickej práce v „labáku“ a možnosť naučiť sa rôzne technologické analýzy 

metódy. 
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13. Ohodnoťte nasledovné oblasti na hodnotiacej škále 1 – silne nesúhlasím, som o tom 
presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som 
o tom presvedčený. 

 

Graf 12: Hodnotenie prístupu k internetu, vybavenia laboratórií a informovanosti 
o odporúčanej literatúre 

Prístup ku internetu (Graf 12) hodnotilo 93,3 % doktorandov označením silne súhlasím 
a súhlasím, 80 % doktorandov takto hodnotilo informovanosť o odporúčanej literatúre 
a 53,3 % vybavenie výskumných laboratórií.  

 

14. Mali ste možnosť učiť počas doktorandského štúdia 

 

Graf 13: Hodnotenie možnosť učiť počas doktorandského štúdia 
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Na FBP sú doktorandi štandardne zapájaní do pedagogického procesu, najmä v druhom 
a treťom roku štúdia. Vzhľadom na COVID väčšia časť výuky bola realizovaná dištančnou 
formou. Do výučby(Graf 13) bolo zapojených 40 % doktorandov.  

 

15. Ak ste učili, mala výučba študentov pozitívny vplyv na Váš osobný rozvoj (hodnotiaca 
škála 1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 
4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o tom presvedčený)? 

 

Graf 14: Hodnotenie vplyvu učenia na osobný rozvoj doktoranda 

83,3 % doktorandov (Graf 14), ktorí sa zapojili do vyučovacieho procesu pozitívne (súhlasím, 
resp. silne súhlasím) hodnotilo vplyv učenia na ich osobný rozvoj. 

  

16. Stretli ste sa počas doktorandského štúdia s učiteľmi, ktorých považujete za 
významné osobnosti v odbore? 

I  keď 80 % respondentov uviedlo, že sa počas doktorandského štúdia stretli s učiteľmi, 
ktorých považujú za významné osobnosti v odbore uviedli len jeden konkrétny príklad – 
jedno meno pedagóga prof. Ing. Dana Tančinová, PhD. 
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17. Vyjadrite mieru spokojnosti s nasledovnými aktivitami (hodnotiaca škála 1 – silne 
nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 4 - súhlasím, 
5 – silne súhlasím, som o tom presvedčený). 

 

Graf 15: Hodnotenie spokojnosti s vybranými aktivitami 

Väčšina doktorandov označila možnosti súhlasím a silne súhlasím pri vyjadrení miery 
spokojnosti pri aktivitách: spolupráca so školiteľom a možnosti publikovania (93,3 %), účasti 
na vedeckom výskume a možnosti prezentácie výsledkov svojej práce (86,7 %), prínos z účasti 
na výskume pre vlastnú vedeckú prácu a postoje pracovníkov pracoviska k doktorandom 
(80 %). Účasť na pedagogickom procese takto hodnotilo 60 % doktorandov. 53,3 % 
doktorandov označilo možnosti neviem posúdiť a nesúhlasím pri vyjadrení spokojnosti 
s možnosťou spolupráce z praxou. 

 

18. Aké problémy ste mali/máte pri spracovávaní metodiky dizertačnej práce, práce na 
dizertačnú skúšku resp. dizertačnej práce? 

86,7 % respondentov nemalo problémy pri vypracovaná metodiky dizertačnej práce, práce 
na dizertačnú skúšku, resp. dizertačnej práce. 

• V prípade, že ste v predošlej otázke uviedli, že ste mali problémy, vypíšte konkrétne 
aké? 

Pri predchádzajúcej otázke uviedli problémy dvaja doktorandi a uviedli nasledovné problémy: 

Ø Covid 
Ø Nevedela som, ako to spracovať. Nedostatok času. Nedostatok literatúry. 
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19. Ohodnoťte svoju pripravenosť z hľadiska potrieb budúceho zamestnania (hodnotiaca 
škála 1 – silne nesúhlasím, som o tom presvedčený, 2 - nesúhlasím, 3 – neviem posúdiť, 
4 - súhlasím, 5 – silne súhlasím, som o tom presvedčený): 

 

Graf.16: Hodnotenie pripravenosti na budúce zamestnanie 

Z pohľadu teoretických vedomostí a zručností 86,7 % doktorandov hodnotí svoju pripravenosť 
na budúce zamestnanie označením „súhlasím a silne súhlasím“, len 13,3 % nevie posúdiť svoju 
pripravenosť. Pri praktických zručnostiach označilo „súhlasím a silne súhlasím“ 73,3 % 
doktorandov a 26,7 % označilo možnosť neviem posúdiť. Zhodne 93,3 % označilo „súhlasím 
a silne súhlasím“ pripravenosť na vedeckú prácu a spôsobilosti potrebné na lepšie uplatnenie 
sa v praktickom živote.  

 

20. Aké sú vaše plány po skončení doktorandského štúdia (môžete uviesť viac 
odpovedí)? 

 

Graf 17 Plány po skončení doktorandského štúdia 
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Doktorandi mohli uviesť aj viac odpovedí. 53,3 % doktorandov plánuje pracovať ako vedec 
a/alebo učiteľ na Slovensku. 40 % ešte neuvažovalo o budúcom uplatnení.  

21. V prípade, že ste v predošlej otázke označili odpoveď "iné", tu máte priestor vypísať 
vaše plány: 

Ø rozbehnúť firmu, 
Ø kombinácia aj vedy, výskumu ale predovšetkým posúvať oblasť výživy ľudí vpred, 

participácia a tvorba vzdelávacích materiálov pre populáciu ohľadom primárnej 
prevencie, ale aj celkovo ohľadom rôznych aspektov výživy, zdravia, pohybovej 
aktivity, stresu,... 
 

22. V čom vidíte najväčšie prekážky v realizácii zámerov študijných pobytov v zahraničí 
počas doktorandského štúdia (môžete uviesť viac odpovedí)?  

(Otázka nebola označená ako povinná; vyjadrilo sa 14 doktorandov). 42,8 % uviedlo, že zatiaľ 
nemali možnosť zúčastniť sa študijného pobytu, 35,7 % sa zatiaľ nezaujímalo o študijný pobyt 
a 21,4 % uviedlo iné prekážky. 
 

• V prípade, že ste v predošlej otázke označili odpoveď "iné", tu máte priestor vypísať 
dané prekážky: 

Ako  „iné“ uviedli nasledujúce prekážky: 

Ø Neevidujem akékoľvek prekážky v otázkach realizácie zahraničných pobytov. 
Ø Uchádzala som sa, no nebola som akceptovaná (RIS Talent - chápem, že je zložité sa 

dostať). 

 
Celkové závery za študijný program 

Na základe prieskumu možno konštatovať, že všetci doktorandi vyjadrili spokojnosť so 
študijným programom Technológia potravín, označili ho za ten, ktorý si najviac želali študovať 
a až 87 % z nich, by si určite znovu zvolilo tento študijný program, resp. asi áno. Prijímacie 
pohovory na doktorandské štúdium označilo za primerane náročné, vyžadujúce vedomosti 
z inžinierskeho stupňa 60 % doktorandov a 26,70 % považuje prijímacie pohovory za náročné, 
vyžadujúce aj špeciálne vedomosti nad rámec inžinierskeho štúdia, ale v súlade so zameraním 
témy doktorandskej práce. Pri samohodnotení väčšina študentov vyjadrila, pripravenosť na 
doktorandské štúdium a majú schopnosti získavať vedomosti a zručnosti. 66,7 % študentov 
označilo informácie o možnostiach doktorandského štúdia na FBP za postačujúce, 6,7 % za 
podrobné. Avšak 26,7 % študentov sa vyjadrilo, že informácie sú nedostatočné. Návrh: 
v budúcnosti by bolo vhodné uskutočniť pre končiacich študentov na II. stupni štúdia výberovú 
prednášku o možnostiach doktorandského štúdia na FBP. Za najvýznamnejšie faktory 
ovplyvňujúce  doterajšie štúdium, s ktorými vyjadrili doktorandi svoj 100 % súhlas, patria 
dobrý školiteľ, dobrá motivácia a dobrá príprava na inžinierskom stupni štúdia. Doktorandi 
medzi sebou úspešne spolupracujú najmä v oblasti spolupracujú najmä v oblasti zdieľania si 
praktických rád v oblasti doktorandského štúdia, skúseností z učenia, zdieľania problémov vo 
výskume, spolupracujú vo výskume. Len niektorí doktorandi v externej forme štúdia 
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nespolupracujú s ostatnými doktorandmi. Väčšina doktorandov  hodnotí doktorandské 
štúdium ako veľmi náročné a náročné. Silný súhlas resp. súhlas s výberom predmetov  a ich 
obsahom a kvalitou vyjadrilo 60 % resp. 53,3 % doktorandov. 40 % označilo možnosť neviem 
posúdiť. Nesúhlas, resp. silný nesúhlas vyjadrilo 20 resp. 13,3 % doktorandov. Návrh: pri zápise 
do 1. ročníka by študenti mohli dostať stručné anotácie s obsahom ponúkaných predmetov 
(napr. v elektronickej forme), aby boli lepšie oboznámení s ponúkanými predmety na 
doktorandskom štúdiu. Prístup ku internetu  hodnotilo 93,3 % doktorandov označením silne 
súhlasím a súhlasím, 80 % doktorandov takto hodnotilo informovanosť o odporúčanej 
literatúre a 53,3 % vybavenie výskumných laboratórií. Doktorandi pri prieskume vyjadrili 100 
% spokojnosť s ich účasťou na vedeckom výskume, pozitívne hodnotili ich spoluprácu so 
školiteľom a postojom pracovníkov pracoviska k doktorandom. Do vyučovania bolo 
zapojených 40 % doktorandov, z nich 83,3 % pozitívne hodnotilo vplyv učenia na ich osobný 
rozvoj. 86,7 % respondentov nemalo problémy pri vypracovaná metodiky dizertačnej práce, 
práce na dizertačnú skúšku, resp. dizertačnej práce. Problémy uviedli dvaja doktorandi 
(COVID, nedostatok času, nedostatok literatúry). Pri hodnotení plánov do budúcnosti najviac 
doktorandov ( 53,3 %) plánuje po skončení doktorandského štúdia pracovať ako učiteľ a/alebo 
vedec na VŠ na Slovensku.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


