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Abstrakt 

Cieľom príspevku je prieskum percepcie kvality štúdia čerstvých absolventov na ich 
domovskej univerzite. Vzorku tvorilo 27 mužov a 159 žien, ktorí absolvovali Prešovskú 
univerzitu v Prešove (n=105) a Univerzitu P.J. Šafárika v Košiciach (n=86). Na hodnotenie 
kvality štúdia bol vytvorený Dotazník percepcie kvality štúdia (Búgelová, 2010; α =.80). 
Prieskum preukázal relatívnu spokojnosť absolventov s kvalitou štúdia aj napriek tomu, že 
45% absolventov sa necítia byť pripravení do praxe. 72% oslovených sa plánuje zamestnať 
v študovanom odbore a až 3/4 predpokladajú nízke finančné ohodnotenie ich práce. Tretina 
absolventov by si pri opakovanej voľbe vybrala iný študijný odbor a neodporúčala by ho 
študovať iným ľuďom. Zhruba 2/3 z nich považujú svoje možnosti uplatniť sa na trhu práce 
za dostatočné. 
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Abstract 
The aim of our contribution is an examination of the new graduates perception of quality of 
study at their home university. The sample consisted of 27 males and 159 females graduated 
from Prešov university in Prešov (N=105) and from University of P.J. Šafarik in Košice 
(N=86). For the purpose of quality of study evaluation a Questionnaire of quality of study 
perception (of author T. Búgelová) was constructed. The examination have shown the relative 
satisfaction of graduates with quality of study despite that 45% of graduates do not feel 
themselves to be prepared for praxis. 72% of the questioned students plan to employ 
themselves in their field of study and as much as ¾ anticipate low finantial enumeration of 
their work. Third of graduates would choose in the case of repetitive choice another field of 
study and would not recomend it for study to other people. Roughly 2/3 of them regard their 
chances for realisation on the job market as sufficient. 
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*** 
1 Úvod 

Kvalita poskytovaného štúdia je jednou zo základných determinánt výberu vysokej 
školy14 uchádzačmi o štúdium. Podľa Kravčákovej a Dolžovej (2007, s.210) kvalita 
vzdelávania zahŕňa „všetky užitočné vlastnosti, ktoré študentovi vzdelávacia služba prináša“ 
(t.j. produkty a služby, ktoré uspokojujú jeho potreby) „a tiež všetky javy a okamihy, ktoré 
danú službu  sprevádzajú.“  Problematickým je hodnotenie tejto kvality. Dňa 20.5.2005 
v Bergen schválili ministri školstva z krajín EÚ normy a usmernenia na zabezpečenie kvality 
v Európskom priestore vyššieho vzdelávania, ktoré predložila ENQA (European Network for 
Quality Assurance in Higher Education) (Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area, 2005). Tieto normy majú odporúčací charakter a delia 
hodnotiaci systém na interný a externý. Za vnútorné mechanizmy na zabezpečovanie kvality 

                                                                 
13 Príspevok vznikol s grantovou podporou VEGA č. 1/0865/08 Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej 
práce. 
14 Pomenovanie vysoká škola v tomto príspevku chápeme ako synonymum univerzity. 
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v rámci vysokých škôl sa považuje napr. každoročné hodnotenie vypracúvané vedeckými 
radami vysokých škôl a anonymný dotazník pre študentov. Akreditačná komisia a nezávislé 
agentúry (napr. ARRA – Akademická rankingová a ratingová agentúra) zabezpečujú 
periodické externé hodnotenie vysokých škôl, teda overujú nakoľko univerzity spĺňajú 
minimálne požiadavky pre činnosť vysokých škôl (Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl do roku 
2014, 2010).  

Cieľom príspevku je poukázať na dôležitosť hodnotenia kvality vysokých škôl práve 
z pohľadu študentov – absolventov. Podľa Kravčákovej (2006) je možné chápať vysokú školu 
z marketingového hľadiska ako poskytovateľa ponuky (študijného programu alebo v užšom 
slova zmysle vyučovacieho predmetu) a študentov ako nositeľov dopytu po vzdelaní. Pre 
kvalitu vzdelávania je kľúčovou spätná väzba študentov, ktorá umožňuje manažmentu 
vysokých škôl spoznať potreby a priania zákazníkov a tým približovať reálny produkt 
k očakávanému. Podľa výskumov Kočana (2007) aj Kobovej (2009) študenti väčšinou 
ignorujú možnosť hodnotiť učiteľský výkon, pretože nevidia efekt ich spätnej väzby. Je to ich 
právo a nie povinnosť  a preto nie je možné im automaticky nanútiť vypĺňanie dotazníkov ako 
pri písaní zápočtovej písomky.  

Zisťovanie spätnej väzby od študentov nie je samozrejmosťou a záleží od vedenia 
jednotlivých fakúlt, katedier, či od samotných vyučujúcich, nakoľko je realizovaná 
a aplikovaná do procesu výučby. Výsledky spätnej väzby od študentov nie sú prístupné ani 
študentom samotným. Agentúra ARRA v spolupráci s GFK Slovakia (Kočan, 2007) ako prvá 
uverejnila hodnotenie kvality vysokých škôl študentmi. Negatívny postoj fakúlt 
k zverejňovaniu týchto citlivých údajov sa preukázal tým, že dve tretiny oslovených fakúlt 
odmietlo účasť na projekte. Výsledky preukázali značnú nespokojnosť s kvalitou štúdia. 
Spokojnosť študentov klesala s narastajúcou dobou ich štúdia. Až v poslednom ročníku bolo 
hodnotenie štúdia pozitívnejšie. Len 60% študentov vyjadrilo spokojnosť so svojou školou, 
tretina študentov by si svoju školu už opätovne nevybrala a približne 30% študentov by 
neodporúčalo ich vysokú školu svojim známym. O využiteľnosti poznatkov v praxi bola 
presvedčená polovica opýtaných. Kvalita bola najdôležitejším kritériom pri výbere školy (pre 
cca 30% respondentov). Pozitívnou správou bolo, že viac ako 80% študentov plánovalo po 
skončení vysokej školy ostať pracovať v rovnakej alebo podobnej oblasti, ako momentálne 
študovali. Kravčáková a Dolžová (2007) zrealizovali prieskum spokojnosti so štúdiom na 
menšej vzorke študentov, pričom ich výsledky boli porovnateľné s celoslovenským 
priemerom podľa vyššie uvedeného prieskumu ARRA . Zistili, že pri výbere školy až 78% 
študentov zvažovalo názor okolia, čo preukázalo silu verejnej mienky, o ktorú by mala dbať 
každá univerzita. Verejná mienka je ovplyvnená aj skúsenosťou s absolventmi z danej 
vysokej školy.  

Jedným z ukazovateľov kvality školy je schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu 
práce. V roku 2008 bol zrealizovaný prieskum medzi absolventmi vysokých škôl s cieľom 
zhodnotiť ich pripravenosť na vstup do praxe, ktorý uskutočnili Alternatíva Komunikácia 
Občania, o.z. a Leadership Development Program Slovakia, o.z. (Kočan, Považan, 2010). 
Medzi hlavné zistenia patrí, že:  

- Až 87% respondentov vyjadrilo svoju relatívnu spokojnosť s kvalitou vysokých 
škôl. 

- 59% opýtaných zhodnotilo, že výučba bola nedostatočne orientovaná na prax. 
- Poznatky získané počas štúdia za adekvátne potrebám praxe považovalo až 84% 

absolventov.  
- Takmer polovica absolventov uviedla, že pracuje vo vyštudovanom odbore. 
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- Zaujímavosťou bolo, že len 15% absolventov uviedlo výber školy podľa kvality 
ako kľúčové kritérium. Najväčšiu váhu malo kritérium dobrého uplatnenia 
absolventov na trhu práce (31%). 

Tieto zistenia sú inšpirujúce k ďalšiemu skúmaniu percepcie kvality štúdia 
absolventmi. Permanentne kontrolované názory absolventov na kvalitu štúdia môžu 
napomôcť k flexibilným nápravným opatreniam už na najnižších článkoch univerzity 
a k samotnému skvalitneniu vyučovacieho procesu.  

Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť ako hodnotia kvalitu štúdia absolventi 
univerzít, nakoľko splnilo štúdium ich očakávania a či sa cítia byť pripravení do praxe.  
 
 
2 Metóda 
 
2.1 Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvorilo 191 čerstvých univerzitných  absolventov, z toho bolo 27 
mužov a 159 žien (5 respondentov neuviedlo svoje pohlavie). Zber prebiehal v mesiacoch máj 
a jún 2010 na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach (n=86) a na Prešovskej univerzite v 
Prešove (n=105). Respondenti študovali na nasledovných odboroch:  dvojodborová 
pedagogika, anglistika a amerikanistika, psychológia, rusistika a tlmočníctvo, sociálna 
pedagogika, sociálna práca a andragogika, verejná správa, učiteľstvo praktickej prípravy. 
 
2.2 Výskumný nástroj 

Dotazník  percepcie kvality štúdia (α =.80) umožňuje zistiť vnímanie kvality štúdia 
študentmi – absolventmi. Jeho autorkou je Búgelová (2010) a je prvý krát publikovaný 
v tomto príspevku (pozri príloha). Pozostáva z 9 otázok mapujúcich hodnotenie štúdia, 
pripravenosť absolventov do praxe, odhad ich pracovnej perspektívy a tiež lojalitu voči 
študovanému odboru a škole. Odpoveďová škála je od 1 – „určite áno“ po 4 – „určite nie“. 
Ukážka položky: „Splnilo štúdium Vaše očakávanie?“ Položky je možné vyhodnotiť 
percentuálne alebo vyrátaním aritmetického priemeru. 

Údaje boli vyhodnotené deskriptívnou štatistikou.  
 
3 Výsledky 
 
Kvalita štúdia: Prvá otázka v dotazníku mapovala  spokojnosť absolventov s kvalitou štúdia.  
85% absolventov sa vyjadrilo pozitívne, 15% vyjadrilo nespokojnosť, pričom nikto zo 
zúčastnených nehodnotil štúdium ako extrémne nekvalitné („určite nie“) (graf č.1). 
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Graf č.1: 1.otázka - Hodnotíte absolvované štúdium ako kvalitné? (N=191) 

 
 
Pripravenosť do praxe: len 8% účastníkov sa cítilo byť dobre pripravení do praxe, 47% 
hodnotilo svoju prípravu pozitívne, 45% absolventov deklarovalo nedostatočnú pripravenosť 
do praxe (graf č.2). 
 
Graf č.2: 2.otázka - Cítite sa byť dostatočne pripravený/á pre prax v odbore, ktorý ste 
absolvovali? (N=191) 

  
 
 
Poznatky z VŠ využiteľné v praxi: 2/3 čerstvých univerzitných absolventov vo vzorke 
považovalo poznatky získané na vysokej škole za adekvátne pre prax (graf č.3).   
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Graf č.3: 3.otázka - Považujete poznatky získané počas štúdia za adekvátne potrebám praxe? 
(N=191) 

 
 
 
Lojalita k odboru: na 4. otázku, či sa mienia zamestnať v odbore, ktorý absolvovali, 
odpovedali nasledovne: 25% vyjadrilo určite áno, 54% áno, 17% nie a 4% určite nie. Takmer 
80% absolventov vyjadrilo želanie pracovať v študovanom odbore. 
 
Otázka č. 5 sa týkala lojality k študovanému odboru: Keby ste sa mali znova rozhodnúť 
o výbere študijného odboru, vybrali by ste si rovnaký študijný odbor? Odpovede boli 
nasledovné: 21% by si určite vybralo ten istý odbor, 45% vyjadrilo mierny súhlas, 27% 
mierny nesúhlas a 7% rozhodný nesúhlas. 
 
Otázka č.6 zisťovala, či by študenti odporúčali absolvovaný študijný odbor iným ľuďom. 
Rozhodný súhlas vyjadrilo 9%, súhlas 62%, nesúhlas 25% a rozhodný nesúhlas 4%. Takmer 
tretina študentov by ho teda neodporučila.  
 
Očakávania od štúdia: otázka č.7 bola zameraná na to, či štúdium splnilo očakávania 
študentov. Silný súhlas prezentovalo len 9% absolventov, súhlas 59%, nesúhlas 30%, silný 
nesúhlas len 2% opýtaných. Približne tretina absolventov vyjadrila nesplnené očakávania od 
štúdia. 
 
Percepcia finančného ohodnotenia v odbore: viac ako ¾ opýtaných sú presvedčení, že ak sa 
zamestnajú v študovanom odbore, budú nedostatočne finančne ocenení (graf č.4). 
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Graf č.4: 8.otázka - Myslíte si, že ak sa zamestnáte v absolvovanom študijnom odbore, budete 
dostatočne finančne ocenení? (N=191) 
 

 
 
 
 
Uplatnenie na trhu práce: posledná otázka zisťovala či si myslia, že majú dostatočné možnosti 
uspieť na trhu práce po skončení ich štúdia. Väčšia polovica je presvedčená o tom, že ich 
šanca uplatniť sa je dostatočná. 
 
Graf č.5: 9.otázka - Myslíte si, že absolvovaný študijný odbor Vám vytvoril dostatočne široké 
možnosti uplatniť sa na trhu práce? (N=191)    

 
 
 
4 Diskusia a záver 
 
 Celková percepcia kvality štúdia čerstvými absolventmi bola prevažne pozitívna. 
Hodnotenie kvality štúdia bolo vyjadrené kladne u 85% čerstvých absolventov, čo je 
porovnateľné s hodnotením absolventov v praxi z výskumu Alternatíva Komunikácia 
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Občania, o.z. (AKO) a Leadership Development Program Slovakia, o.z. (LDPS) (Kočan, 
Považan, 2010). Prísnejšie bola hodnotená kvalita škôl vysokoškolskými študentmi 
v prieskume ARRA. Spokojnosť s kvalitou vyjadrilo len 60% opýtaných, pričom sa preukázal 
negatívny vzťah spokojnosti a doby štúdia na vysokej škole. Najviac spokojní boli mladší 
študenti, no v poslednom ročníku sa hodnotenie zlepšilo (Kočan, 2007). Zrelosť 
a nadobudnuté skúsenosti zo štúdia (prípadne pracovné skúsenosti), sú pravdepodobným 
dôvodom, prečo absolventi z oboch prieskumov hodnotia kvalitu štúdia lepšie ako študenti. 
Podľa tohto prieskumu len 55% absolventov sa cítilo byť dostatočne pripravení pre prax 
v odbore, ktorí absolvovali. Podľa AKO a LDPS 59% opýtaných absolventov vyjadrilo 
nespokojnosť s tým, nakoľko bola výučba orientovaná na prax (Kočan, Považa, 2007). Tieto 
čísla poukazujú na veľmi slabú praktickú orientáciu vysokoškolskej výučby a je tu priestor 
pre vysoké školy, aby tieto štatistiky vylepšovali. Ďalším zaujímavým zistením bolo, že 
najviac vedeli oceniť poznatky zo štúdia absolventi v praxi. Poznatky získané zo štúdia boli 
hodnotené ako využiteľné v praxi podľa 50% vysokoškolských študentov (Kočan, 2007), 
podľa 63% čerstvých absolventov v tomto prieskume a v prieskume AKO a LDPS prínos 
poznatkov zo štúdia ocenilo až 84% absolventov v praxi (Kočan, Považan, 2010). Podľa 
aktuálnych zistení až 72% čerstvých absolventov sa plánovalo zamestnať vo vyštudovanom 
odbore, no podľa AKO a LDPS len 50% z absolventov v praxi pracovalo vo vyštudovanom 
odbore (Kočan, Považan, 2010). Tieto ašpirácie mali klesajúcu tendenciu s vekom/dobou 
štúdia, keďže viac ako 80% študentov plánovalo po skončení vysokej školy ostať pracovať 
v rovnakej alebo podobnej oblasti ako študovali (Kočan, 2007). Zjavná nespokojnosť so 
študovaným odborom sa prejavila približne u tretiny oslovených absolventov, pretože v 
prípade opakovanej voľby by si vybrala iný študijný odbor. Dané zistenie poukazuje na 
závažnosť rozhodovania maturantov pri výbere vysokej školy a študijného odboru 
a vyzdvihuje dôležitosť kariérového poradenstva adolescentom. Výber vysokej školy je 
strategickým rozhodnutím silne ovplyvňujúcim budúce možnosti absolventa a jeho úspech na 
pracovnom trhu. No výber vhodného študijného odboru je predpokladom úspešného 
zvládnutia budúceho povolania. Tretina absolventov by neodporúčala iným ľuďom študovať 
daný odbor. Táto nespokojnosť je prejavom zníženej lojality voči škole. Pôvodné očakávania 
od štúdia boli naplnené u 68% absolventov. Viac ako 3/4 absolventov predpokladali 
nedostatočné finančné ohodnotenie svojej práce čo odzrkadľuje veľmi slabé ohodnotenie 
nami vybraných študijných odborov v praxi. Necelé 2/3 absolventov predpokladali, že majú 
dostatočne široké možnosti uplatniť sa na trhu práce so svojou odbornosťou. 
 Uvedené výsledky poukazujú na aktuálny stav hodnotenia kvality štúdia absolventov.  
Napriek tomu, že vzorku nie je možné považovať za reprezentatívnu pre absolventov 
vysokoškolského štúdia na Slovensku, je inšpiratívnym zdrojom informácií pre kariérové 
poradenstvo ako aj pre skvalitnenie štúdia na vysokej škole. Pravidelné zisťovanie názorov 
absolventov prostredníctvom uvedeného dotazníka by mohlo napomôcť k zvýšeniu kvality 
štúdia na jednotlivých študijných odboroch. 
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Príloha 
 
Dotazník percepcie kvality štúdia  
pre absolventov vysokých škôl 
 
Vážená absolventka, vážený absolvent, 
ukončili ste jednu etapu života – úspešne ste absolvovali štúdium na vysokej škole. Ako 
vnímate hodnotu získaného vzdelania?  
Výskum je súčasťou grantového projektu s názvom Determinanty, kritériá a hodnotenie 
duševnej práce, VEGA, reg. č. 1/0865/08. 
Dotazník je anonymný a chceme Vás ubezpečiť, že odpovede budú využité výlučne na 
výskumné účely.  

INŠTRUKCIE: 
Podčiarknite odpoveď, ktorá vyjadruje Váš názor.  
 
1. Hodnotíte absolvované štúdium ako kvalitné?  

určite áno – áno – nie – určite nie  

2. Cítite sa byť dostatočne pripravený/á/ pre prax v odbore, ktorý ste absolvovali?  
určite áno – áno – nie – určite nie  

3. Považujete poznatky získané počas štúdia za adekvátne potrebám praxe?  
určite áno – áno – nie – určite nie  

4. Mienite sa zamestnať v odbore, ktorý ste absolvovali? 



 140

určite áno – áno – nie – určite nie  

5. Keby ste sa mali znova rozhodnúť o výbere študijného odboru, vybrali by ste si 
rovnaký študijný odbor?  

určite áno – áno – nie – určite nie  

6. Odporúčali by ste Vami absolvovaný študijný odbor študovať aj iným ľuďom? 
určite áno – áno – nie – určite nie  

7. Splnilo štúdium Vaše očakávania? 
určite áno – áno – nie – určite nie  

8. Myslíte si, že ak sa zamestnáte v absolvovanom študijnom odbore, budete dostatočne 
finančne ocenení? 

určite áno – áno – nie – určite nie    

9. Myslíte si, že absolvovaný študijný odbor Vám vytvoril dostatočne široké možnosti 
uplatniť sa na trhu práce?    

určite áno – áno – nie – určite nie  

10. Označte svoje pohlavie:        MUŽ – ŽENA 

11. Uveďte názov absolvovaného študijného odboru: 
................................................................ 

 

ĎAKUJEME VÁM ZA OCHOTU A ČAS VENOVANÝ VYPLNENIU DOTAZNÍKA 

členovia riešiteľského kolektívu výskumného projektu  
 
 
 
 
 


