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SPRÁVA Z REALIZOVANÉHO PRIESKUMU: 
 

SPOKOJNOSŤ S DOKTORANDSKÝM ŠTÚDIOM  

NA FMK UCM V TRNAVE 
 
 

Zber údajov: január 2021 (AR 2020/2021) 

Respondenti: 36 študentov denného a externého doktorandského štúdia 

Otázky: 12 otázok, z toho: 

 2 klasifikačné otázky, 

 7 uzavretých otázok, 

 3 otvorené otázky. 
 

Cieľom dotazníka bolo zistiť spokojnosť do štúdiom na treťom stupni vysokoskolského štúdia 
na FMK UCM v Trnave. 

 
 

1. Vyberte študijný program, ktorý navštevujete: 

 10 KOMU, 20 MARK, 6 TEDI 

 

2. Vyberte formu doktorandského štúdia: 

 30 denná, 6 externá 
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3. Ako ste vo všeobecnosti spokojná/ý s doktorandským štúdiom na FMK? 

 nespokojný - 1 

 veľmi spokojný - 5 

 

4. Ako sa cítite byť pracovne vyťažená/ý? 

 málo vyťažený – 1 

 veľmi vyťažený – 5 

 

 

5. Ako ste spokojná/ý s prístupom a komunikáciou vedenia fakulty smerom  

k doktorandom? 

 nespokojný – 1 

 veľmi spokojný – 5 
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6. Poskytuje vám fakulta dostatočný priestor pre váš osobnostný a kariérny rast? 

 neposkytuje vôbec – 1 

 poskytuje úplne – 5 

 

 

7. Ktorá aktivita vás v rámci doktorandského štúdia najviac napĺňa? 
 

Otvorená otázka, ktorej cieľom bolo zistiť, ktorá aktivita, činnosť je pre doktorandov FMK UCM v Trnave 
najprínosnejšia, najviac ich zaujíma, napĺňa ich.  
 

Medzi najčastejšie odpovede patrilo:   

 výučba a pedagogická činnosť, 

 veda, výskumná činnosť, 

 publikačná činnosť, písanie príspevkov, 

 práca  a komunikácia so študentmi,  

 práca v kabinetoch, 

 organizácia podujatí, vedeckých 
konferencií, 

 školenie záverečných prác, 

 práca vo fakultných médiách, 

 redakčné a zostavovateľské práce, 

 grafické práce, 

 interakcia s kolegami, študentmi. 

 

8. Ste spokojná/ý s prístupom vášho školiteľa? 
 

Otvorená otázka, na ktorú 94 % (34) doktorandov odpovedalo pozitívne, t. j. vyjadrili spokojnosť alebo 

maximálnu spokojnosť s prístupom školiteľa, pod vedením ktorého spracovávajú dizertačnú prácu. 

Jeden doktorand vyjadril neutrálny postoj (ani spokojný ani nespokojný) a jeden doktorand je 

s prístupom svojho školiteľa nespokojný. 
 

9. Mali by ste záujem po skončení štúdia zostať pôsobiť na FMK? 

● áno – 16, ešte neviem – 18, nie - 2 
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10. Pracujete ešte niekde inde popri doktorandskom štúdiu? 

● áno – 19, nie – 17  
 

 

11. Pokladáte za ťažké splniť publikačné štandardy a dosiahnuť "A" výstup (príspevok v 
časopise Wos/Scopus)? 

 áno, veľmi náročné – 14, dá sa to splniť, náročnosť je primeraná – 21, nie je to náročné - 1 

 

12. Čo by ste na doktorandskom štúdiu zmenili, čo vám nevyhovuje, kde vidíte rezervy, čo vám 
chýba? 

 

Išlo o otvorenú otázku, v ktorej doktorandi mohli vyjadriť svoje pripomienky k doktorandskému štúdiu na 

FMK UCM v Trnave. Medzi odpovede patrilo: 

 

 absencia začlenenia do kolektívu kvôli 

pandemickej situácii, 

 osobný kontakt so študentmi, kolegami, 

 fyzické pracovné prostredie, 

 málo priestoru na písanie dizertačnej 

práce, 

 nie všetky úlohy a aktivity korešpondujú 

s IŠP doktoranda, 

 zlepšenie výučby doktorandov, 

 miestnosť pre doktorandov v každej 

budove, 

 rozdielna vyťaženosť doktorandov. 

 veľké množstvo vedenia bakalárskych 

prác, 

 byrokracia (indexy, mesačné výkazy), 

 menenie podmienok počas štúdia.

 


