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Úvod 
 

Projekt „On Track” má za úlohu naplniť potreby poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy 

(OVP) v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania prostredníctvom sledovania uplatniteľnosti 

absolventov OVP. Ponúka úvodné odborné znalosti potrebné pre prípravu systému sledovania 

absolventov OVP a využívanie informácií na zlepšenie ich systému zabezpečovania kvality. Projekt 

prichádza ako reakcia na odporúčenia Európskej komisie o sledovaní  absolventov (november 

2017),  v ktorom sa prízvukuje potreba zlepšovať dostupnosť kvalitatívnych a kvantitatívnych 

informácií o tom, čo robia absolventi škôl v Európe po tom, ako ukončia svoje vzdelávanie a 

odbornú prípravu. Projekt „On Track“ vyvinul metodológiu a nástroje pre poskytovateľov OVP, aby 

ich podporil v navrhovaní a zavádzaní  systému sledovania absolventov OVP v ich vlastnej 

organizácii.  

Výstupy projektu „On Track“ sú:  

• Kontextová štúdia sledovacích systémov a opatrení absolventov OVP –komparatívna štúdia 

v siedmich krajinách EÚ. 

• „On Track“ Metodická príručka pre poskytovateľov OVP. 

• Dotazníkový prieskum (modelový) pre tri úrovne vzdelávania v  siedmich jazykoch a  dvoch 

rozličných nástrojoch (Google formuláre a LimeSurvey). 

• Technický manuál „On Track“ prieskumov. 

Všetky výstupy je možné nájsť na webovej stránke projektu „On Track“ na  http://www.ontrack-

project.eu/en/. 

Prezentovaný Technický manuál má za cieľ poskytnúť technické poradenstvo poskytovateľom OVP, 

ktorí chcú navrhnúť a zaviesť sledovací systém absolventov OVP na základe metodológie „On 

Track“ a s použitím modelových prieskumov. Technický manuál dopĺňa Metodologickú príručku a 

zaoberá sa výlučne technickými aspektmi toho, ako prispôsobiť modelové prieskumy pre potreby 

každej vzdelávacej inštitúcie.  

Technický manuál pozostáva z  troch rôznych častí:  

Časť 1 zahŕňa pokyny na používanie a prispôsobovanie nástrojov prieskumu Google.  

Časť 2 zahŕňa pokyny na používanie a prispôsobovanie nástrojov LimeSurvey. 

Časť 3 ponúka tri modelové dotazníky, ktoré sú základom prieskumov „On Track“ - sledovanie 

absolventov pre európsky kvalifikačný rámec  (EKR) úrovne 2-3, EKR úrovne 4-5 a EKF úrovne 6-7.  

http://www.ontrack-project.eu/en/
http://www.ontrack-project.eu/en/
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Manuál poskytuje všetky technické informácie, ktoré bude poskytovateľ OVP potrebovať, aby 

mohol používať nástroje „On Track“; prispôsobiť si prieskumy, pozvať respondentov a analyzovať 

výsledky.  

 

Ako začať 
 

Predtým, ako začnete s online prieskumom, uistite sa, že ste si prečítali Metodickú príručku a máte 

svoj vlastný návrh metodológie sledovania absolventov OVP. Ak ste sa rozhodli používať nástroje 

„On Track”, vyberte vhodný dotazník a vykonajte potrebné zmeny. Minimálne zmeny, ktoré sa 

vyžadujú, sú: vložte názov vašej vzdelávacej inštitúcie a vložte vaše vlastné študijné programy.  

Potom by ste si mali vybrať jeden z dvoch nástrojov: Google formulár alebo LimeSurvey. Na 

webovej stránke projektu „On Track“ http://www.ontrack-project.eu/en/ si môžete pozrieť 

modelové prieskumy, aby ste videli, ako vyzerajú, ale majte na pamäti, že môžete meniť vzhľad a 

grafiku podľa vášich vlastných preferencií.  

Keď sa rozhodnete, ktorý z dvoch nástrojov budete používať, kontaktujte emailom koordinátora 

projektu na Technickej univerzite v Košiciach (erasmus.ontrack@gmail.com) a požiadajte o prístup 

do konkrétneho modelu prieskumu podľa vášho výberu. Pamätajte, že existuje 42 rôznych 

modelov prieskumu, a to tri rôzne dotazníky pre každú úroveň OVP, dva rôzne online nástroje 

prieskumu a sedem rôznych jazykov (slovenský, anglický, bulharský, grécky, litovský, nemecký 

a španielsky jazyk).  

Ak potrebujete ďalšiu podporu, kontaktujte nás emailovej adrese: erasmus.ontrack@gmail.com  

 

 

  

http://www.ontrack-project.eu/en/
mailto:erasmus.ontrack@gmail.com
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Časť 1. Google formuláre 
Ak ste si vybrali Google formuláre, budete potrebovať vlastný Gmail účet. Google formulár je 

nástroj jednoduchý na používanie, ktorý je dostupný komukoľvek,  kto má Gmail účet a ľahko sa 

spravuje. V tejto časti poskytujeme návod na to, ako používať Google prieskumy projektu „On 

Track”.  

1.1. Zostavte nový formulár 

V prípade, že musíte vytvoriť nový formulár, existujú dva spôsoby ako na to.  

Možnosť 1: Choďte na forms.google.com.  Keď kliknete na možnosť “vytvoriť nový formulár”,  

vytvorí sa nový google formulár.  

 

Možnosť 2: Na vytvorenie formulára priamo z Google Drive, kliknite na tlačidlo “Nové”. Potom 

kliknite na “Viac”  > Formuláre Google > Prázdny formulár. Všetko, čo sa vo formulári urobí alebo 

napíše, sa automaticky uloží. 

 

 

 

https://forms.google.com/
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1.2. Úprava formulára 
Po vytvorení formulára môžete pridávať názvy, sekcie, otázky, popisy, obrázky a videá. Pre lepšiu 

organizáciu sa formulár rozdelí do jednotlivých sekcií pre každú tému zvlášť. Google formulár sa 

vytvorí s predvolenou sekciou na začiatku, kde môžete napísať názov formulára a jeho popis. Ako 

sme už vysvetlili vyššie, sekcie sú potrebné na usporiadanie hlavného názvu, tém a 

podmieňovacích otázok. Obrázok dole korešponduje s prvou sekciou formulára, ktora zobrazuje 

hlavný názov prieskumu a úvodný popis.  

 

Keď máte vytvorenú sekciu, môžete ju duplikovať tlačidlom a potom zakliknúť ‘Duplikovať 

sekciu’. Vpravo sú možnosti na pridávanie prvkov do formulára.  

 

Pridať otázku 

Kliknite na “Pridať otázku” . Potom si v pravej časti názvu otázky vyberte požadovaný typ 

otázky. Napíšte možné odpovede na otázku do časti  “Možnosť”. Aby ste predišli tomu, že 

absolventi otázku nezodpovedajú, zakliknite “Povinné”. 

 

Pridať otázku 

Importovať otázky 

Pridať názov a popis 

Pridať obrázok 

Pridať video 

Pridať sekciu 
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Formulár Google môžete importovať do nového formulára kliknutím na položku ‘Pridať otázku’ v 

nástrojoch napravo.  

Pridajte k otázke obrázok alebo video 

K otázke alebo odpovedi môžete pridať obrázok pre otázky s viacnásobným výberom alebo 

zaškrtávacím políčkom. V otázke zakliknite Pridať obrázok      a potom nahrajte alebo si vyberte 

obrázok.  

Ak chcete pripojiť video z YouTube, kliknite na Pridať video           a vyberte si svoje video.  

Pridajte k odpovedi obrázok alebo video 

V type otázky vyberte Nahranie súboru. Potom si môžete vybrať typ súboru - ak chcete video alebo 

obrázok spomedzi iných možností. Môžete nastaviť maximálny počet súborov  a  veľkosť.  

Pretiahnutím tlačidla so šiestimi bodmi môžete presúvať blok  

 

Tu napíšte možné odpovede 

 

Vymazať otázku 

 
Duplikovať otázku 
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1.4. Práca s podmieňovacími otázkami  

Zobrazenie otázky na základe odpovedí 

Niektoré otázky sa objavia len na základe odpovedí používateľov, preto potrebujeme používať 

sekcie. V bloku otázok kliknite na a vyberte  ‘Prejsť do sekcie na základe odpovede’. Potom 
musíte priradiť každú odpoveď k príslušnej časti.  

 

 

 

 



 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

9 

 

V druhom stĺpci je uvedený rozbaľovací zoznam sekcií, ktoré sa majú prepojiť s odpoveďami.  

 

 



 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

10 

 

 

1.6. Prispôsobte si váš formulár  

Môžete zmeniť tému formulára.  

Kliknite na , aby ste si formulár prispôsobili. Na snímke obrazovky dole môžete vidieť možnosti 

zmeny vizuálneho dizajnu.  

V hlavičke môžete vybrať predvolený obrázok pre hlavičku formulára alebo nahrať jeden z vašich 

vlastných.  

Vo farbe motívu môžete zmeniť farbu blokov a farbu pozadia.  

V štýle písma je možné zmeniť druh písma.  

Na tejto snímke 

obrazovky môžete vidieť, 

ako vás každá odpoveď na 

otázku dostane do 

zodpovedajúcej sekcie.  
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1.3. Pridajte do formulára spolupracovníkov   

Len kliknite na  
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Nasledujúci panel zobrazuje prístupové údaje formuláru, akými sú meno a email vlastníka 

formuláru a údaje pridaných spolupracovníkov. Aby ste mohli formulár zdieľať s ostatnými 

spolupracovníkmi, musíte napísať ich email do určenej medzery. Keď pridáte emaily 

spolupracovníkov, musíte kliknúť na tlačidlo ‘Hotovo’. Každý spolupracovník tak bude môcť 

upravovať otázky a možné odpovede.  

 

Keď napíšete email spolupracovníkov, v predvolenom nastavení sa zobrazí rola spolupracovníka 

ako redaktora, možnosť napísať správu a pomenovať formulár zobrazený nižšie. Keď budú emaily 

pre spolupracovníkov už pripravené, musíte stlačiť tlačidlo ‘Odoslať’. Pozrite si obrázok nižšie.  

NahodneMeno (meno majiteľa a email) 

nmeno@gmail.com 

             (Zdieľať nastavenia s ľuďmi) 

(Napíšte email spolupracovníka) 
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Prístup spolupracovníkov sa dá obmedziť tak, že budú mocť upravovať len obsah formulára. 

Kliknite na ‘Zdieľať nastavenia s ľuďmi’ . 

 

1.5. Pošlite formulár účastníkom  
Pred tým, ako pošlete formulár účastníkom, je dobré si najprv stanoviť nejaké pravidlá účasti. 

Prejdite do ‘Nastavenia’ . 

 

(Názov formulára) 

(Napíšte pre spolupracovníka ľubovoľnú správu) 

(Napíšte email spoupracovníka)  
Toto je rola spolupracovníka –  

redaktor formulára 
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V karte ’Všeobecné’ si musíte zvoliť, čo je vhodné pre váš formulár. Ak v ‘Vyžadujúce prihlásenie’ 

kliknete na ‘Obmedziť na 1 odpoveď’, budú účastníci požiadaní, aby sa prihlásili zadaním svojho 

Google účtu predtým, než začnú vypĺňať formulár. Pri zvolení tejto možnosti nebudú zaznamenané 

užívateľské mená účastníkov.  

 

 

Ak na karte ‘Respondenti môžu’ kliknete na ‘Upraviť po odoslaní’, umožníte respondentom 

upravovať svoje odpovede aj po tom, ako ich už odoslali.  

 

 

Karta ‘Zobraziť súhrnné grafy a textové odpovede’ znamená, že keď účastníci vyplnia formulár, 

môžu vidieť link s výsledkami.  
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Na karte “Prezentácia” sa nachádza predvolená správa s potvrdením. Správa sa, keď účastník 

odošle vyplnený formulár. Ak chcete správu zmeniť, stačí zadať váš text do vyznačeného riadka.  

 

Napríklad ak napíšte ‘Výborne, vaša odpoveď je uložená’, zobrazí sa táto správa respondentovi po 

odoslaní formuláru.  

 

Keď ste si už nastavili všetky pravidlá, nezabudnite kliknúť na ‘Uložiť’. 
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Odoslanie formulára 

Aby ste účastníkom odoslali formulár, kliknite na ‘Odoslať’ a potom pridajte emailové adresy, 

predmet formulára a pozvánku, potom kliknite na ‘Odoslať’.  

 

 

Odkaz na formulár na odoslanie môžete získať prostredníctvom četu alebo emailu tlačidlom . 

Pred skopírovaním linky môžete kliknúť na možnosť ‘skrátiť webovú adresu’, aby ste mali kratší 

odkaz. Potom ho môžete skopírovať tlačidlom ‘Kopírovať’ alebo s pomocou klávesnice.  

Zadajte emailovú adresu 

Zadajte predmet formulára 

Napíšte pozvánku  
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Máte možnosť zdieľania formuláru prostredníctvom sociálych sietí Facebook alebo Twitter.  

 

 

Formulár môžete vložiť aj na blog alebo webovú stránku. Kliniknite na tlačidlo . 

 

Skopírujte kód HTML a prilepte ho do svojho blogu alebo na webovú stránku.   
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ČASŤ 2. LIMESURVEY 
2.1. Prvé kroky 
Ak ste sa prihlásili, prejdite priamo na zodpovedajúci dotazník, ktorý chcete upraviť.  

 

Môžete zmeniť názov, popis, uvítaciu správu a záverečnú správu dotazníka v Hlavné nastavenia na 

tlačidle .  

Každá úprava dotazníka sa musí uložiť.  

 

 

2.2. Preklad dotazníka 
Predvolený jazyk prieskumu je angličtina, možnosť základného jazyka je umiestnená  v poli 

základný jazyk.  

Ak chcete pridať ďalší jazyk, prejdite do Všeobecné nastavenia prieskumu a kliknite na . 

 

https://manual.limesurvey.org/General_settings#Base_language
https://manual.limesurvey.org/General_settings#Base_language
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Potom prejdite na Dodatočné jazyky a vyberte jazyk, ktorý chcete. Potom kliknite na Uložiť.  

 

Ak je jazyk pridaný, prejdite do Nástroje a kliknite na Rýchly preklad.  

 

V ponuke prekladu máte pripravené samostatné časti dotazníka na preloženie. Nezabudnite 

kliknúť na Uložiť zakaždým, keď v dotazníku urobíte nejakú úpravu alebo preklad. 
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2.3. Úprava otázok – typy otázok  
V každom dotazníku máte v štruktúre zoznam otázok a zodpovedajúcich skupín, oddelených pre 

každú tému. Aby ste v karte Štruktúra upravili odpovede, kliknite na otázku, ktorú chcete upraviť. 

Kliknutím na otázku sa vám zobrazí hlavná informácia, akou je typ otázky, či je povinná alebo nie a 

jej zodpovedajúca skupina. Každá otázka má jedinečný kód, na príklade dole je to A1.  

Prejdite na Upraviť, aby ste upravili otázku.  

 

 

 



 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

21 

V paneli úprav môžete napísať kód otázky a vetu. Pre úpravu typu otázky kliknite na Všeobecné 

možnosti na pravej strane.  

 

Vo všeobecných možnostiach si vyberte typ otázky, ktorú chcete. Môžete stanoviť, či bude otázka 

povinná alebo nie; alebo či chcete pridať možnosť Inej odpovede. Keď dokončíte nastavovanie 

týchto funkcií, kliknite na Uložiť a zavrieť . 
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Ak je vaša  odpoveď otázka s možnosťou jedného alebo viacerých výberov, možete ju upraviť 

tlačidlom Uprav možnosti odpovede.  

 

 

 

Ak si vyberiete typ otázky s poradím, podotázky môžete upravovať na vyznačenom tlačidle.  

Tu napíšte odpovede 

Môžete pridať alebo vymazať odpoveď 

Táto možnosť sa používa na rýchle 

pridanie zoznamu odpovedí 
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2.4. Testovanie a aktivácia prieskumu  
Kliknite na Náhľad prieskumu, aby ste skontrolovali, či správne funguje. Pred tým, než sa prieskum 

odošle účastníkom, musí byť aktivovaný, takže kliknite na Activate this survey. 

 

2.5. Odošlite prieskum účastníkom  
Aby  ste mohli zaslať prieskum účastníkom, musíte zostaviť skupinu ľudí, ktorá sa na ňom zúčastní. 

V LimeSurvey budete môcť sledovať, ktorí účastníci prieskum dokončili a takisto zabezpečiť, že 

každý účastník vyplní dotazník iba raz. 

Prieskum môžete poslať podľa zoznamu účastníkov, a to buď podľa skupín alebo jednotlivo.  

1. Vytvorte tabuľku účastníkov prieskumu  

Prejdite na Nastavenia prieskumu na ľavej strane. Kliknite na Respondenti ankety.  
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Objaví sa nasledujúca správa:  

 

Ak kliknete na Inicializovať tabuľku účastníkov, prieskum bude prístupný každému 

používateľovi/účastníkovi so symbolickým kódom.  Prieskum sa preto uskutoční v režime 

uzavretého prístupu. Po inicializácii potvrďte vytvorenie tabuľky účastníkov prieskumu.  

 

Ak vymažete tabuľku účastníkov, vytvorí sa záloha, takže ju budete schopní obnoviť.  
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Nástroje na správu tabuľky účastníkov prieskumu 

Na obrazovke sa objaví tento panel: 

 

Celkovo  záznamov: Počet účastníkov prieskumu z tabuľky účastníkov prieskumu;  

Total with no unique token (celkovo bez jedinečného tokenu): Zobrazí počet užívateľov bez 

prideleného tokenového kódu; 

Celkový počet poslaných pozvánok: Zobrazuje počet pozvánok, ktoré boli odoslané účastníkom 

vášho prieskumu z Tabuľky účastníkov prieskumu pomocou možnosti prieskumu z ponuky 

pozvánky a pripomienky; 

Celkový počet odhlásených respondentov z prieskumu: Zobrazuje celkový počet účastníkov, ktorí 

sa rozhodli odhlásiť sa z prieskumu; 

Celkovo vyradených:  

Celkový počet vyplnených dotazníkov: Zobrazuje celkový počet prieskumov, ktoré boli dokončené 

tými užívateľmi, ktorým bol pridelený tokenový kód.  
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Nad súhrnnou tabuľkou účastníkov prieskumu môžete nájsť nástroje na správu tabuľky 

účastníkov prieskumu: 

 

Zobraziť  respondentov: Po kliknutí sa načíta tabuľka účastníkov prieskumu so všetkými 

aktuálnymi účastníkmi. Z obrazovky prehliadača môžete upravovať alebo mazať jednotlivé 

záznamy z tabuľky a vykonávať množstvo ďalších užitočných funkcií (ďalšie podrobnosti nájdete v 

sekcii Zobraziť respondentov wiki sekcie nižšie); 

Vytvoriť...: Táto možnosť umožňuje administrátorovi prieskumu pridávať respondentov do tabuľky 

účastníkov prieskumu buď cez možnosť Pridať respondenta alebo cez funkciu Importovať  

respondentov; 

Spravovať atribúty:  Umožňuje administrátorovi prieskumu pridávať ďalšie oblasti do tabuľky 

účastníkov prieskumu na ukladanie používateľských údajov o účastníkoch;  

Export: Ak chcete exportovať tabuľky s tokenmi a použiť ich v iných výskumoch, použite túto 

funkciu. Súbor sa uloží vo formáte .CSV; 

Pozvánky a pripomienky: Táto možnosť sa používa na to, aby ste rýchlo pozvali alebo pripomenuli 

účastníkom z vašej tabuľky účastníkov prieskumu, že majú vyplniť váš online prieskum;   

Generuj tokeny: Toto je funckia LimeSurvey, ktorá umožňuje administrátorovi prieskumu  rýchlo 

prideliť náhodný jedinečný tokenový kód každému používateľovi z tabuľky účastníkov prieskumu, 

ktorý žiaden nemajú; 

Pozrieť v CPDB 

Zobrazuje zoznam záznamov z tabuľky účastníkov prieskumu. Umožňuje užívateľovi:  

• roztriediť účastníkov prieskumu;  

• filtrovať účastníkov prieskumu; 

• vykonať určité akcie pri individuálnych položkách;  

• vykonať určité akcie pri viac ako jednej položke.  

https://manual.limesurvey.org/Survey_participants#Display_participants
https://manual.limesurvey.org/Survey_participants#Create...
https://manual.limesurvey.org/Survey_participants#Export


 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

27 

 

Roztriedenie účastníkov prieskumu 

Druhý riadok tabuľky zahŕňa rôzne kritériá, ktoré môžu administrátorovi prieskumu pomôcť 

zoradiť položky. Ak kliknete na ktorýkoľvek zo stĺpcov/ kritérií tabuľky, obrazovka sa obnoví tak, že 

bude zobrazovať  účastníkov prieskumu  zoradených podľa kritéria, na ktoré ste práve klikli. Aby sa 

vám zobrazili výsledky zostupne, musíte kliknúť dvakrát.    

 

Filtrovanie účastníkov prieskumu  

Ak si želáte filtrovať účastníkov prieskumu, vyberte stĺpec, podľa ktorého chcete filtrovať 

účastníka. Pod prvý riadok zadajte hodnoty/reťazce, podľa ktorých by sa malo filtrovanie 

vykonávať:  

 

Vytvorenie účastníkov   

Prejdite na tlačidlo Vytvoriť a kliknite na Pridať respondenta, aby ste mali viac účastníkov 

uvedených v zozname v tabuľke účastníkov prieskumu. Môžete buď pridať nových alebo ich 

importovať z CSV súboru alebo LDAP vyhľadávania.  
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Po tom,  čo kliknete na Pridať respondenta, budete musieť vyplniť nasledujúce polia, akými sú email a pod. 

účastníka.  

 

ID: predstavuje celé číslo, ktoré je automaticky pridelené každému účastníkovi prieskumu; 

Hotovo?: Je v predvolenom nastavení zakázané. Ak je povolené, bude obsahovať dátum ukončenia 

prieskumu. Ak je povolené, príslušným používateľom sa nebudú odosielať žiadne pozvánky ani 

pripomienky. Automaticky sa povolí, ak príslušný účastník prieskumu dokončí prieskum pomocou 

prideleného tokenového kódu; 

Krstné meno: Krstné meno účastníka prieskumu;  

Priezvisko: Priezvisko účastníka prieskumu; 
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Prístupový kód: Toto je kód pozvánky. Môže byť vygenerovaný manuálne alebo automaticky 

(prostredníctvom tlačidla Generuj tokeny); 

Jazyk: Tu môžete vybrať predvolený jazyk prieskumu pre príslušného účastníka; 

Email: emailová adresa účastníka; 

Email status: Toto pole vám umožňuje sledovať zlé emailové adresy. Napríklad ak administrátor 

prieskumu obdržal emailové upozornenia na chyby z tohto emailu, môže nastaviť toto pole na 

čokoľvek  okrem “OK" (napríklad “neznámy používateľ” alebo “kvóta poštovej schránky bola 

prekročená”). Označenie tohto poľa emailového statusu iným než “OK” pomôže preskočiť tento 

vstup pri posielaní emailov s pozvánkami alebo pripomienkami. Majte na pamäti, že toto je úplne 

manuálne, pokiaľ sa nerozhodnete implementovať skript, ktorý pole automaticky aktualizuje; 

Pozvánka odoslaná?  Ak je povolená, bude obsahovať dátum odoslania emailu s pozvánkou; 

Pripomienka odoslaná?: Ak je povolená, bude obsahovať dátum odoslania pripomienky;   

Zostávajúci používatelia:  Počítadlo zostávajúceho počtu použití tokenu. Poznámka: Pri zvyšovaní 

tejto hodnoty (predvolená hodnota= 1) pre používateľa, ktorý už vyplnil dotazník (čo nastaví počet 

použití na 0), musíte tiež prepnúť Dokončené pole z “Áno” na “Nie”;  

Platné od a do: Môžete nastaviť rozpätie času/dátumu používania tohto tokenu. Môžete to nechať 

nevyplnené, pokiaľ nechcete obmedziť časový rámec účasti určitých používateľov. Ak používateľ 

vypĺňa prieskum a časový rámec účasti sa vtedy akurát skončí, používateľ bude okamžite 

zablokovaný a nebude môcť prieskum dokončiť.  

Všimnite si, že panel Pridať účastníka prieskumu sa skladá z dvoch kariet: karta Všeobecné a karta 

Ďalšie atribúty. Karta Ďalšie atribúty vám ponúka prístup k vašim používateľským atribútom - pre 

bližšie informácie si prečítajte nasledujúcu sekciu wiki.  

Vytvorenie fiktívnych účastníkov  

Fiktívny účastník sa môže použiť vtedy, ak nechcete posielať emaily s tokenovým kódom každému 

účastníkovi, ale chcete im dať tokenový kód inou cestou. Napríklad študenti dostanú počas hodiny 

hodnotenia prác pozvánky s kódom, ktorý sa má zadať na začiatku online prieskumu. Týmto 

spôsobom sa zvyšuje pravdepodobnosť prijatia viacerých odpovedí a spätnej väzby.  

Ak kliknete na tlačidlo, zobrazí sa vám nasledujúca stránka:  
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Pole Počet účastníkov vám umožňuje zaviesť počet fiktívnych premenných, ktoré chcete pridať do 

vašej tabuľky účastníkov prieskumu. Vysvetlenie ostatných polí môžete nájsť vo wiki podsekcii 

Pridať účastnikov.  

Po vyplnení polí stlačte tačidlo Uložiť, ktoré sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky, aby ste 

uložili fiktívne premenné.  

Ak chcete skontrolovať, či boli alebo neboli pridané, pozrite si ešte raz tabuľku účastníkov 

prieskumu:  

 

Keď je zoznam účastníkov hotový, prejdite do Pozvánky a pripomienky. Kliknite na Pošli emailovú 

pozvánku.  

 

 

Potom vyplňte pole pre emailovú správu   
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2.6. Prístup k odpovediam a štatistikám  
Aby ste skontrolovali odpovede respondentov, prejdite do Odpovede a potom do Odpovede a 

štatistika.  

 

Nasledujúca sekcia LimeSurvey je zameraná na odpovede a tvorbu štatistiky. Po prihlásení sa v 

predvolenom nastavení zobrazí súhrnná stránka: 
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Prvá tabuľka sa nazýva “Zhrnutie odpovedí” a zobrazuje nasledovné všeobecné údaje:  

• Úplné odpovede - počet prieskumov odovzdaných vašimi respondentmi (kliknutím na 

tlačidlo ”Odoslať”, ktoré sa nachádza na poslednej strane vášho prieskumu) 

• Neúplné odpovede – počet prieskumov, ktoré neboli úplne vyplnené vašimi respondentmi 

• Celkový počet odpovedí -  celkový počet úplných/úplne vyplnených a neúplných odpovedí 

Odpovede môžete exportovať do akéhokoľvek formátu  

 

 

Prejdite do Štatistika, ktorá poskytuje jednoduchú a komplexnú štatistiku, ako aj možnosť 

exportovať svoje údaje z LimeSurvey 

Štatistika - jednoduchý režim-  využíva zabudované štatistické funkcie na generovanie 

jednoduchých grafov a tabuliek.  

Štatistika – režim expert  - umožní vám vybrať určité údaje, ktoré sa zobrazia v štatistike. V 

prípade, že vám nepostačujú zabudované štatistické funkcie, môžete exportovať údaje do iných 

formátov a ďalej analzovať pomocou iného softvéru špecializovaného na štatistiku.  

  

https://manual.limesurvey.org/Statistics_-_simple_mode
https://manual.limesurvey.org/Statistics_-_expert_mode
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ČASŤ 3. MODELOVÉ DOTAZNÍKY  
 

3.1. Modelový dotazník pre EKR: úroveň 2-3 
 

Sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na úrovni 2-3 Európskeho kvalifikačného 

rámca 

Vitajte.  

Ako absolventa/ku našej školy vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka. Je súčasťou štúdie, ktorá 

má cieľ zmapovať úspešnosť našich absolventov na trhu práce a v ďalšom vzdelávaní a poskytnúť 

cenné údaje slúžiace na zlepšovanie našej ponuky vzdelávania.  

Vyplnenie dotazníka by vám nemalo zabrať viac než 15 – 20 minút. Vaša účasť na prieskume nám 

pomôže vylepšiť naše učebné a školiace programy a služby.  

Dotazník obsahuje základné otázky, ktoré nám poskytnú základné informácie o pracovnom 

uplatnení a ďalšom vzdelávaní našich absolventov, ako aj doplnkové otázky, ktoré zachytí 

podrobnejšie informácie o ich kariére a vzdelávacích aktivitách. Na prieskume sa môžete zúčastniť 

anonymne – vy sami sa rozhodnete, či nám poskytnete svoje kontaktné údaje (ak s nami chcete 

ostať v kontakte). Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, uisťujeme vás, že jeho 

spracovanie bude striktne dôverné.  

 

Ďakujeme za Váš čas.  

Ak ste pripravení začať, kliknite na tlačidlo „Ďalej“. 

 

VZDELANIE 

V ktorom roku ste ukončili svoje vzdelanie? Výber z rokov 2010 – 2020.  

V akom študijnom odbore ste študovali na …(názov školy)? Údaj má byť predvyplnený školou na 

základe konkrétnej ponuky študijných programov danej školy 

Výber z možností (posúvací zoznam). 

Ako pokračovalo vaše vzdelávanie?  

 Pokračoval/a som v rovnakom odbore 
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 Pokračoval/a som v inom odbore 

 Nepokračoval/a som 

Ak vzdelávanie nepokračuje: 

Ak ste vo vzdelávaní nepokračovali, zvoľte prosím dôvod pre svoje rozhodnutie:  

 Zatiaľ neplánujem pokračovať v štúdiu 

 Pracujem 

Ak vzdelávanie pokračuje:  

Ak ste vo vzdelávaní pokračovali, napíšte, prosím, školu a odbor štúdia.  

Ako by ste zhodnotili svoju celkovú spokojnosť so vzdelaním, ktoré ste získali na (názov školy)?  

 Veľmi spokojný/á – Veľmi nespokojný/á  

Ktoré predmety počas štúdia vám najviac pomohli v práci? Odpovedzte, prosím, ak ste zamestnaný/á.  

 

PRACOVNÝ STATUS 

Prosím uveďte svoj súčasný hlavný pracovný status: 

 Som zamestnaný/á 

 Som nezamestnaný/á 

 

Ak je  pracovný status zamestnaný/á: 

Prosím uveďte typ svojho pracovného vzťahu.  

 Na dobu určitú 

 Na dobu neurčitú 

 SZČO/podnikateľ 

Ako ste sa k tejto práci dostali? 

 Prostredníctvom SOŠ 

 Zamestnávateľ ma informoval o vzdelávacom kurze kvôli zvýšeniu mojej kvalifikácie 

 Rodina a priatelia 

 Pracovná agentúra/Úrad práce 

 Životopis/voľný pracovný trh 

 Som SZČO/podnikateľ/ka 
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Uveďte prosím sektor, v ktorom v súčasnosti pracujete. 

 Firemný sektor: priemysel 

 Firemný sektor: služby 

 Firemný sektor: iné 

 Výskumné a vývojové organizácie 

 Štátny alebo iný verejný sektor 

 Medicína a zdravotníctvo (vrátane veterinárnej medicíny) 

 Vzdelávanie 

 Súkromný neziskový sektor 

 Iné, uveďte aké 

Naplnili sa vaše očakávania týkajúce sa prvej mzdy po absolvovaní štúdia? 

 Áno 

 Nie 

 Neviem  

Týka sa vaša práca oblasti, ktorú ste študovali na (názov školy)? 

 Áno 

 Nie 

S akými ťažkosťami ste sa pri hľadaní svojej práce stretli? 

 Nájsť si prácu mi trvalo dlho 

 Zamestnávatelia nemajú záujem o moju kvalifikáciu 

 Zamestnávatelia nemajú záujem o moju špecializáciu 

 Rodové preferencie na strane zamestnávateľov 

 Vekové preferencie na strane zamestnávateľov 

 Nedostatok pracovných skúseností 

 Obmedzené možnosti zamestnania sa v oblasti môjho záujmu 

 Nemám potrebnú kvalifikáciu 

 Iné (prosím uveďte) 

Koľko mesiacov (približne) ubehlo od ukončenia vášho štúdia a vaším prvým plateným 

zamestnaním/prácou? 

 Pracoval/a som už počas štúdia 

 1 mesiac alebo menej 

 2-6 mesiacov 

 7-12 mesiacov 
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 Viac než 12 mesiacov 

 Pokračujem v ďalšom vzdelávaní 

 

Ak je  pracovný status nezamestnaný/á: 

Som nezamestnaný/á a: 

 Študujem 

 Hľadám si prácu 

 

DEMOGRAFIA 

V ktorej krajine súčasne žijete? 

 Afganistan 

 Albánsko 

 Alžírsko 

 Andorra 

 Angola 

 Antigua a Barbuda 

 Argentína 

 Arménsko 

 Austrália 

 Azerbajdžan 

 Bahamy 

 Bahrain 

 Bangladéš 

 Barbados 

 Belgicko 

 Belize  

 Benin 

 Bhután 

 Bielorusko 

 Bolívia  

 Bosna a Hercegovina 

 Botswana 

 Brazília 



 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

37 

 Brunej 

 Bulharsko 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cyprus 

 Čad 

 Česká republika 

 Čierna Hora 

 Čile 

 Čína 

 Dánsko 

 Dominika 

 Dominikánska republika 

 Džibuti 

 Egypt 

 Ekvádor 

 Eritrea 

 Estónsko 

 Eswatini (bývalý Swaziland) 

 Etiópia 

 Fidži 

 Filipíny 

 Fínsko 

 Francúzsko 

 Gabon 

 Gambia 

 Ghana 

 Grécko 

 Grenada 

 Gruzínsko 

 Guatemala 

 Guinea 

 Guinea – Bissau  

 Guyana 

 Haiti 

 Holandsko 

 Honduras 

 Chorvátsko 
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 India 

 Indonézia 

 Irak 

 Irán 

 Írsko 

 Island 

 Izrael 

 Jamajka 

 Japonsko 

 Jemen 

 Jordánsko 

 Južná Afrika 

 Južná Kórea 

 Južný Sudán 

 Kambodža 

 Kamerun 

 Kanada 

 Kapverdy 

 Katar 

 Kazachstan 

 Keňa 

 Kirgizsko 

 Kiribati 

 Kolombia 

 Komory 

 Kongo 

 Konžská demokratická republika 

 Kosovo 

 Kostarika 

 Kuba 

 Kuvajt 

 Laos 

 Lesotho 

 Libanon 

 Libéria 

 Líbya 

 Lichtenštajnsko 

 Litva 
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 Lotyšsko 

 Luxembursko 

 Madagaskar 

 Maďarsko 

 Malajzia 

 Malawi 

 Maledivy 

 Mali 

 Malta 

 Maroko 

 Marshallove ostrovy 

 Mauretánia 

 Maurícius 

 Mexiko 

 Mikronézia 

 Mjanmarsko (bývalá  Barma) 

 Moldavsko 

 Monako 

 Mongolsko 

 Mozambik 

 Namíbia 

 Nauru 

 Nemecko 

 Nepál 

 Niger 

 Nigéria 

 Nikaragua 

 Nórsko 

 Nový Zéland 

 Omán 

 Pakistan 

 Palau 

 Palestína 

 Panama 

 Papua Nová Guinea 

 Paraguaj 

 Peru 

 Pobrežie Slonoviny 
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 Poľsko 

 Portugalsko 

 Rakúsko 

 Rovníková Guinea 

 Rumunsko 

 Rusko 

 Rwanda 

 Salvádor  

 Samoa 

 San Marino  

 Saudská Arábia 

 Senegal  

 Severná Kórea 

 Severné Macedónsko (bývalé Macedónsko) 

 Seychely 

 Sierra Leone 

 Singapur 

 Slovensko 

 Slovinsko 

 Somálsko 

 Spojené arabské emiráty (SAE) 

 Spojené štáty americké (USA) 

 Srbsko 

 Srí Lanka 

 Stredoafrická republika  

 Sudán 

 Surinam 

 Svätá Lucia 

 Svätý Krištof a Nevis 

 Svätý Tomáš a Princov ostrov  

 Svätý Vincent a Grenadíny 

 Sýria 

 Šalamúnove ostrovy 

 Španielsko 

 Švajčiarsko 

 Švédsko 

 Tadžikistan 

 Taiwan  
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 Taliansko 

 Tanzánia 

 Thajsko 

 Timor- Leste 

 Togo 

 Tonga 

 Trinidad a Tobago  

 Tunisko 

 Turecko 

 Turkmenistan  

 Tuvalu 

 Uganda 

 Ukrajina 

 Uruguaj 

 Uzbekistan 

 Vanuatu 

 Vatikán 

 Veľká Británia  

 Venezuela 

 Vietnam 

 Zambia 

 Zimbabwe  

Žijete v krajine, v ktorej ste študovali? 

 Áno 

 Nie  

Ak respondent nežije v krajine, kde študoval:  

Prečo nežijete v krajine, kde ste študovali na …(názov školy)?  

 Pokračoval/a som v štúdiu v inej krajine. 

 Nevedel/a som si nájsť prácu vo svojej krajine. 

 Odišiel/odišla som za partnerom/partnerkou. 

 Iné, uveďte prosím 

Vek, odvodený od otázky: V ktorom roku ste sa narodili? Výber z rokov 1900 – 2020. 
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Aké je vaše pohlavie? 

 Muž 

 Žena 

 Iné  

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Z dôvodu zlepšovania kvality by sme s vami radi ostali v kontakte. Vaša spätná väzba je dôležitá a 

môže byť užitočné, ak ju okrem tohto dotazníka poskytnete aj vo forme dodatočného rozhovoru 

alebo inou formou poskytovania spätnej väzby. Preto potrebujeme vaše kontaktné údaje, ktoré 

uchováme a využijeme výhradne na vyššie uvedené účely. 

 

Meno: 

Telefóne číslo: 

Email: 

Účet na sociálnej sieti:  

Ktorú z nasledujúcich možností udržania kontaktu s (názov školy) preferujete? 

 E-Newsletter 

 Výročné stretnutia 

 Aktualizácie stránok bývalých absolventov 

 Výročné podujatia školy 

 Informácie na sociálnych sieťach 

 Iné, uveďte aké 

 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka. Ak súhlasíte, môžete odpovedať aj na niekoľko doplňujúcich 

otázok. 

 Áno (pokračovať na ďalšiu sekciu) 

 Nie (odoslať formulár) 
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DOPLŇUJÚCE OTÁZKY a /alebo DOPLNKOVÝ PRIESKUM 

Zhodnoťte prosím kompetencie, ktoré ste získali vďaka štúdiu, v čase ukončenia svojho štúdia 

na (názov vzdelávacej inštitúcie), a to na nasledujúcej škále: Veľmi dobré – dobré – neutrálne – 

slabé - veľmi slabé.  

Digitálne zručnosti 

Gramotnosť 

Znalosť cudzích jazykov 

Odborné zručnosti 

Iné (prosím uveďte) 

Prečo ste si vybrali štúdium na (názov školy)? Dlhá odpoveď.  

Dostali ste po ukončení štúdia pracovnú ponuku od zamestnávateľa?  

 Áno 

 Nie  

Boli ste po ukončení štúdia niekedy zamestnaný/á? (Odpovedzte len ak v súčasnosti nie ste 

zamestnaný/á.) 

 Áno  

 Nie  

Do akej miery sú pre vás nasledujúce zručnosti dôležité vo vašom súčasnom hlavnom 

zamestnaní (v prípade, že ste zamestnaný/á)? (Prosím odpovedzte len ak v súčasnosti pracujete 

v rovnakom odbore ako ste študovali na .....NÁZOV ŠKOLY.)  

Veľmi dôležité – dôležité – neutrálne – málo dôležité – veľmi málo dôležité.  

Digitálne zručnosti 

Gramotnosť 

Znalosť cudzích jazykov 

Odborné zručnosti 

Iné (prosím uveďte) 
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OTÁZKY PRE OSOBNÝ ROZHOVOR/FOKUSOVÉ SKUPINY 

Akú najvyššiu kvalifikáciu ste doposiaľ dosiahli? Krátka odpoveď. 

V akom odbore ste dosiahli najvyššiu kvalifikáciu? Krátka odpoveď. 

Prečo ste sa ďalej vzdelávali? Dlhá odpoveď. 

Aké mimoškolské aktivity počas štúdia vám pomohli vo vašej súčasnej práci?  

Dlhá odpoveď.  

Aké školské aktivity/podujatia vám najviac utkveli v pamäti a čo z nich si pamätáte? Dlhá 

odpoveď. 

Prečo ste si vybrali (názov školy)? Dlhá odpoveď.  

Pracovali ste počas štúdia? Krátka odpoveď.  

Zúčastnili ste sa počas štúdia na …(názov školy).. zahraničných mobilných programov? 

 Áno 

 Nie 

 

Aká dôležitá bola vaša účasť na mobilitnom programe pre vašu ďalšiu prácu/štúdium? 

 Vôbec nebola dôležitá 

 Málo dôležitá 

 Dôležitá do istej miery 

 Veľmi dôležitá 

 Neviem 

 Nezúčastnil/a som sa mobilitného programu 

Aká dôležitá bola vaša účasť na pracovnej stáži pre vašu ďalšiu prácu/štúdium? 

 Vôbec nebola dôležitá 

 Málo dôležitá 

 Dôležitá do istej miery 

 Veľmi dôležitá 

 Neviem 

 Nezúčastnil/a som sa pracovnej stáže  
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Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami týkajúcimi sa vášho štúdia 

na (názov školy)? Svoju odpoveď vyznačte na škále: úplne nesúhlasím – nesúhlasím – súhlasím – 

úplne nesúhlasím.  

 Moje štúdium ma riadne pripravilo na moje prvé zamestnanie/prvú prácu 

 Moje štúdium mi umožnilo dopracovať sa k mojej vysnívanej kariére 

 Moje štúdium mi umožnilo ponúknuť organizácii, v ktorej momentálne pracujem, 

pridanú hodnotu 

 Bolo mi jasné, o aké kariérne príležitosti sa môžem po absolvovaní štúdia uchádzať 

 Ak by som mohol/a nanovo naštartovať svoju kariéru, vybral/a by som si opäť rovnaké 

štúdium 

 Môj prechod do prvého zamestnania/prvej práce po štúdiu bol náročný 

Aké sú vaše ďalšie plány pre ďalší postup v práci? Dlhá odpoveď.  

Zapojili ste sa do dobrovoľníckych aktivít? 

 Áno 

 Nie  

Aké dôležité boli z pohľadu vášho ďalšieho štúdia/práce vaše dobrovoľnícke aktivity? 

 Úplne nedôležité 

 Málo dôležité 

 Dôležité do istej miery 

 Veľmi dôležité 

 Neviem 

 Nezúčastnil/a som sa dobrovoľníckych aktivít 

 

Boli ste alebo ste účasťou rozhodovania a tvorby politík (napr. v odboroch, študentskej 

organizácii, a pod.)? 

 Áno 

 Nie  

 

Aké dôležité bolo z pohľadu vášho ďalšieho štúdia/práce vaše zapojenie do rozhodovania a 

tvorby politík? 

 Úplne nedôležité 

 Málo dôležité 

 Dôležité do istej miery 
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 Veľmi dôležité 

 Neviem 

 Nie som súčasťou rozhodovania/tvorby politík 

Myslíte si, že vaše štúdium na (názov školy) prispelo k vašej občianskej angažovanosti? 

 Áno 

 Nie  
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3.2. Modelový dotazník pre EKR: úroveň 4-5 

 

Sledovanie uplatnenia absolventov SOŠ na úrovni 4-5 Európskeho 

kvalifikačného rámca 

 

Vitajte.  

Ako absolventa/ku našej školy vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka. Je súčasťou štúdie, ktorá 

má cieľ zmapovať úspešnosť našich absolventov na trhu práce a v ďalšom vzdelávaní a poskytnúť 

cenné údaje slúžiace na zlepšovanie našej ponuky vzdelávania.  

Vyplnenie dotazníka by vám nemalo zabrať viac než 15 – 20 minút. Vaša účasť na prieskume nám 

pomôže vylepšiť naše učebné a školiace programy a služby.  

Dotazník obsahuje základné otázky, ktoré nám poskytnú základné informácie o pracovnom 

uplatnení a ďalšom vzdelávaní našich absolventov, ako aj doplnkové otázky, ktoré zachytí 

podrobnejšie informácie o ich kariére a vzdelávacích aktivitách. Na prieskume sa môžete zúčastniť 

anonymne – vy sami sa rozhodnete, či nám poskytnete svoje kontaktné údaje (ak s nami chcete 

ostať v kontakte). Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, uisťujeme vás, že jeho 

spracovanie bude striktne dôverné.  

 

Ďakujeme za Váš čas.  

Ak ste pripravení začať, kliknite na tlačidlo „Ďalej“. 

 

VZDELANIE  

V ktorom roku ste ukončili svoje vzdelanie? Výber z možností od 2010-2020.  

V akom študijnom odbore ste študovali na …(názov školy)?  

A,B,C,D 
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Do akej miery podporilo vaše štúdium rozvoj nasledujúcich mäkkých zručností? Pri každom 

výroku označte jednu z možností: Veľmi výrazne – výrazne – slabo – veľmi slabo – neviem.  

SCHOPNOSŤ UČIŤ SA  Veľmi 
výrazne 

Výrazne Slabo Veľmi 
slabo 

Neviem  

• schopnosť motivovať sa 
a učiť sa nové veci 

     

• schopnosť prevziať 
zodpovednosť za vlastné 
vzdelávanie 

     

• schopnosť interpretovať 
a komunikovať 
informácie 

     

• schopnosť investovať 
čas a energiu do 
získavania nových 
zručností  

     

KOMUNIKÁCIA      

• schopnosť vysvetliť 
pracovné pokyny 
kolegom 

     

• schopnosť hovoriť o 
pracovnej činnosti 
jazykom primeraným 
pracovnému prostrediu 

     

• schopnosť formulovať 
vlastné nápady, 
myšlienky, názory a 
pocity týkajúce sa práce 

     

• schopnosť pracovať a 
komunikovať v 
multikultúrnom 
prostredí 

     

TÍMOVÁ PRÁCA      

• schopnosť rešpektovať 
myšlienky a názory 
iných členov tímu 

     

• schopnosť dosahovať 
tímovú zhodu pri 
rozhodovaní 

     

• schopnosť prijať spätnú 
väzbu týkajúcu sa 
zlepšení 

     

• schopnosť oceniť prínos 
iného člena tímu 

     

• schopnosť otvorene 
zdieľať informácie 

     

RIEŠENIE PROBLÉMOV      
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• schopnosť navrhovať 
praktické riešenia 

     

• schopnosť identifikovať 
problémy 

     

• schopnosť plánovať a 
riadiť zdroje na riešenie 
problému 

     

KREATIVITA A INOVATÍVNOSŤ/ 
PODNIKATEĽSKÉ MYSLENIE  

     

• schopnosť identifikovať 
a využiť príležitosti 

     

• schopnosť pretaviť 
myšlienky do činov 

     

• schopnosť využívať v 
kreatívnych procesoch 
kritické myslenie 

     

• schopnosť vyhodnotiť 
plusy a mínusy nových 
projektov 

     

RIADENIE SEBA SAMÉHO/SAMEJ 
A RIADENIE KARIÉRNEHO 
POSTUPU  

     

• schopnosť rozoznať 
kariérne príležitosti  v 
rámci vlastnej aj iných 
kultúrnych komunít 

     

• schopnosť stanovovať si 
vlastné ciele a 
prioritizovať ich 

     

• schopnosť vysporiadať 
sa s problémami a 
zvládať stres 

     

• schopnosť prijímať 
rozhodnutia 

     

• schopnosť ukázať 
disciplínu 
a zodpovednosť 

     

INÉ      

• Digitálne a technické 
zručnosti 

     

• Gramotnosť      

• Znalosť cudzích jazykov      

• Relevancia štúdia 
vzhľadom na potreby 
trhu práce 

     

• Iné (prosím uveďte)      
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Nakoľko vás vaše štúdium a mimoškolské aktivity, ktorých ste sa zúčastnili počas štúdia na 

(názov školy), vrátane študijných stáží, pripravili na 

 Veľmi dobre Dobre Nie  veľmi 
dobre 

Vôbec Neviem  

vaše zamestnanie      

ďalšie štúdium      

na vlastné podnikanie/ 
prácu "na voľnej nohe" 
či založenie firmy 

     

 

Ako by ste zhodnotili svoju celkovú spokojnosť so vzdelaním, ktoré ste získali na (názov školy)? 

Výber jednej z možností od veľmi spokojný/á až po veľmi nespokojný/á. 

Zúčastnili ste sa počas štúdia na …(názov školy).. zahraničných mobilitných programov? 

o Áno 

o  Nie 

Aká dôležitá bola z pohľadu vášho zamestnania/ďalšieho vzdelávania vaša mobilita? 

o Bezvýznamná 

o Dôležitá do istej miery 

o Dôležitá 

o Veľmi dôležitá 

o Neviem 

o Nezúčastnil/a som sa zahraničnej mobility 

Zúčastnili ste sa počas štúdia pracovnej stáže/praxe? 

o Áno 

o  Nie 

 

Aké dôležitá bola z pohľadu vášho ďalšieho vzdelávania/zamestnania vaše pracovná stáž? 

o Bezvýznamná 

o Dôležitá do istej miery 

o Dôležitá 

o Veľmi dôležitá 

o Neviem 

o Nezúčastnil/a som sa pracovnej stáže 
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Pokračovali ste v štúdiu po ukončení školy? 

o Áno, pokračoval/a som na bakalárskom stupni 

o Áno, pokračoval/a som postgraduálnym štúdiom 

o Áno, pokračoval/a som iným odborným alebo postgraduálnym štúdiom (prosím uveďte) 

o Nepokračoval/a som v ďalšom štúdiu 

 

V akom odbore ste dosiahli najvyššiu kvalifikáciu? 

o Poľnohospodárstvo 

o Humanitné vedy 

o Ekonómia 

o Informačné technológie 

o Právo a riadenie 

o Technické odbory 

o Filozofia/Umenie 

o Manažment 

o Obrana a ozbrojené sily 

o Medicína a zdravotníctvo (vrátane veterinárnej medicíny) 

o Vzdelávanie/školstvo 

o Vedy o športe 

o Spoločenské a sociálne vedy 

o Prírodné vedy 

o Verejná správa 

o Po absolvovaní štúdia som už nepokračoval/a v ďalšom štúdiu 

Prečo ste sa rozhodli ďalej vzdelávať? 

o Nedostatočné vedomosti získané na (názov školy)... 

o Nerelevantné vedomosti a zručnosti získané na (názov školy)… 

o Snaha zlepšiť svoje zručnosti 

o Snaha zlepšiť svoje pracovné vyhliadky 

o Snaha zlepšiť svoj status v súčasnej práci/zamestnaní 

o Tlak zo strany rodiny/priateľov 

o Snaha dosiahnuť zvýšenie mzdy 

o Nepokračoval/a som v ďalšom štúdiu 
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PRACOVNÝ STATUS  

Ste v súčasnosti zamestnaný/á? 

o Áno 

o  Nie 

 

Ak je pracovný status - nezamestnaný/á 

Prosím uveďte svoj súčasný hlavný status: 

o Študujem v dennej forme štúdia 

o Starám sa o deti 

o Prerušenie kariéry (dobrovoľné) 

o Som nezamestnaný/á 

o Som na dôchodku 

o Iné (prosím uveďte) 

Boli ste niekedy zamestnaný/á, odkedy ste ukončili štúdium? 

o Áno 

o  Nie 

Ak je pracovný status - zamestnaný/á 

Prosím uveďte svoj súčasný hlavný pracovný status: 

o Stále zamestnanie na plný úväzok (37,5 a viac hodín za týždeň) 

o Stále zamestnanie na čiastočný úväzok (menej než 37,5 hodín za týždeň) 

o Dočasné zamestnanie na plný úväzok (37,5 a viac hodín za týždeň) 

o Dočasné zamestnanie na čiastočný úväzok (menej než 37,5 hodín za týždeň) 

o SZČO/Podnikateľ(ka) 

Prosím uveďte sektor, v ktorom v súčasnosti pracujete. 

o Súkromný sektor: priemysel 

o Súkromný sektor: služby 

o Súkromný sektor: iné 

o Výskumné a vývojové organizácie 

o Štátny alebo iný verejný sektor 

o Medicína a zdravotníctvo (vrátane veterinárnej medicíny) 

o Vzdelávanie 

o Súkromný neziskový sektor 
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o Iné (prosím uveďte) 

Do akej miery sú nasledujúce kompetencie pre vaše hlavné súčasné zamestnanie dôležité? 

SCHOPNOSŤ UČIŤ SA  Veľmi 
dôležité 

Dôležité Málo 
dôležité 

Veľmi 
málo 
dôležité 

Neviem  

• schopnosť motivovať sa 
a učiť sa nové veci 

     

• schopnosť prevziať 
zodpovednosť za vlastné 
vzdelávanie 

     

• schopnosť interpretovať 
a komunikovať 
informácie 

     

• schopnosť investovať 
čas a energiu do 
získavania nových 
zručností  

     

KOMUNIKÁCIA      

• schopnosť vysvetliť 
pracovné pokyny 
kolegom 

     

• schopnosť hovoriť o 
pracovnej činnosti 
jazykom primeraným 
pracovnému prostrediu 

     

• schopnosť formulovať 
vlastné nápady, 
myšlienky, názory a 
pocity týkajúce sa práce 

     

• schopnosť pracovať a 
komunikovať v 
multikultúrnom 
prostredí 

     

TÍMOVÁ PRÁCA      

• schopnosť rešpektovať 
myšlienky a názory 
iných členov tímu 

     

• schopnosť dosahovať 
tímovú zhodu pri 
rozhodovaní 

     

• schopnosť prijať spätnú 
väzbu týkajúcu sa 
zlepšení 

     

• schopnosť oceniť prínos 
iného člena tímu 

     

• schopnosť otvorene      
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zdieľať informácie 

RIEŠENIE PROBLÉMOV      

• schopnosť navrhovať 
praktické riešenia 

     

• schopnosť identifikovať 
problémy 

     

• schopnosť plánovať a 
riadiť zdroje na riešenie 
problému 

     

KREATIVITA A INOVATÍVNOSŤ/ 
PODNIKATEĽSKÉ MYSLENIE  

     

• schopnosť identifikovať 
a využiť príležitosti 

     

• schopnosť pretaviť 
myšlienky do činov 

     

• schopnosť využívať v 
kreatívnych procesoch 
kritické myslenie 

     

• schopnosť vyhodnotiť 
plusy a mínusy nových 
projektov 

     

RIADENIE SEBA SAMÉHO/SAMEJ 
A RIADENIE KARIÉRNEHO 
POSTUPU  

     

• schopnosť rozoznať 
kariérne príležitosti  v 
rámci vlastnej aj iných 
kultúrnych komunít 

     

• schopnosť stanovovať si 
vlastné ciele a 
prioritizovať ich 

     

 

Ako spokojný/á ste so svojím súčasným zamestnaním z pohľadu nasledujúcich faktorov? 

 Veľmi 
spokojný/á 

Spokojný/á Nespokojný/á Veľmi 
nespokojný/á 

Neviem 

Mzda      

Benefity      

Poistenie      

Relevantnosť 
vzhľadom k 

môjmu štúdiu 

     

Autonómia      

Osobné 
naplnenie 

     

Pracovné 
podmienky 
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Kariérne 
vyhliadky 

     

Spoločenský 
dopad 

     

 

Ak zamestnaný/á od ukončenia štúdia 

Približne ako dlho od ukončenia štúdia na (meno školy) vám trvalo nájsť si prvé platené 

zamestnanie/prácu? 

o Pracoval/a som už počas štúdia 

o 1 mesiac alebo menej 

o 2-6 mesiacov 

o 7-12 mesiacov 

o Viac než 12 mesiacov 

o Pokračujem v štúdiu 

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami týkajúcimi sa vášho štúdia 

na (názov školy)? 

 Úplne nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Úplne súhlasím 

Moje štúdium ma 
riadne pripravilo 
na moju prvú 
prácu 

    

Ak by som 
mohol/a nanovo 
naštartovať svoju 
kariéru, vybral/a 
by som si opäť 
svoj študijný 
program 

    

Môj prechod do 
prvého 
zamestnania/prvej 
práce po štúdiu 
bol jednoduchý 

    

 

Aká bola vaša prvá mzda po ukončení štúdia (čistý ročný príjem)? 

o Menej než €5,000 

o €5,001-€10,000 

o €10,000-€15,000 

o €15,001-€20,000 
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o €20,001-€25,000 

o €25,001-€30,000 

o €30,001-€40,000 

o €40,001- 

Pracovali ste po ukončení štúdia na ...(názov školy)... v odbore, ktorý ste študovali? 

o Áno, stále pracujem vo svojom odbore 

o Áno, ale len dočasne 

o  Nie 

S akými ťažkosťami ste sa pri hľadaní svojho zamestnania stretli ? 

o Nájsť si zamestnanie trvalo veľmi dlho 

o Zamestnávatelia nemajú záujem o moju kvalifikáciu 

o Zamestnávatelia nemajú záujem o moju špecializáciu 

o Rodové preferencie na strane zamestnávateľov 

o Vekové preferencie na strane zamestnávateľov 

o Nedostatok pracovných skúseností 

o Obmedzené možnosti zamestnania sa v mojom odbore 

o Nemám požadovanú kvalifikáciu 

V ktorej krajine v súčasnosti žijete? Vždy aktuálny zoznam všetkých krajín sveta v abecednom 

usporiadaní 

 Afganistan 

 Albánsko 

 Alžírsko 

 Andorra 

 Angola 

 Antigua a Barbuda 

 Argentína 

 Arménsko 

 Austrália 

 Azerbajdžan 

 Bahamy 

 Bahrain 

 Bangladéš 

 Barbados 

 Belgicko 

 Belize  
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 Benin 

 Bhután 

 Bielorusko 

 Bolívia  

 Bosna a Hercegovina 

 Botswana 

 Brazília 

 Brunej 

 Bulharsko 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cyprus 

 Čad 

 Česká republika 

 Čierna Hora 

 Čile 

 Čína 

 Dánsko 

 Dominika 

 Dominikánska republika 

 Džibuti 

 Egypt 

 Ekvádor 

 Eritrea 

 Estónsko 

 Eswatini (bývalý Swaziland) 

 Etiópia 

 Fidži 

 Filipíny 

 Fínsko 

 Francúzsko 

 Gabon 

 Gambia 

 Ghana 

 Grécko 

 Grenada 

 Gruzínsko 

 Guatemala 
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 Guinea 

 Guinea – Bissau  

 Guyana 

 Haiti 

 Holandsko 

 Honduras 

 Chorvátsko 

 India 

 Indonézia 

 Irak 

 Irán 

 Írsko 

 Island 

 Izrael 

 Jamajka 

 Japonsko 

 Jemen 

 Jordánsko 

 Južná Afrika 

 Južná Kórea 

 Južný Sudán 

 Kambodža 

 Kamerun 

 Kanada 

 Kapverdy 

 Katar 

 Kazachstan 

 Keňa 

 Kirgizsko 

 Kiribati 

 Kolombia 

 Komory 

 Kongo 

 Konžská demokratická republika 

 Kosovo 

 Kostarika 

 Kuba 

 Kuvajt 
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 Laos 

 Lesotho 

 Libanon 

 Libéria 

 Líbya 

 Lichtenštajnsko 

 Litva 

 Lotyšsko 

 Luxembursko 

 Madagaskar 

 Maďarsko 

 Malajzia 

 Malawi 

 Maledivy 

 Mali 

 Malta 

 Maroko 

 Marshallove ostrovy 

 Mauretánia 

 Maurícius 

 Mexiko 

 Mikronézia 

 Mjanmarsko (bývalá  Barma) 

 Moldavsko 

 Monako 

 Mongolsko 

 Mozambik 

 Namíbia 

 Nauru 

 Nemecko 

 Nepál 

 Niger 

 Nigéria 

 Nikaragua 

 Nórsko 

 Nový Zéland 

 Omán 

 Pakistan 
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 Palau 

 Palestína 

 Panama 

 Papua Nová Guinea 

 Paraguaj 

 Peru 

 Pobrežie Slonoviny 

 Poľsko 

 Portugalsko 

 Rakúsko 

 Rovníková Guinea 

 Rumunsko 

 Rusko 

 Rwanda 

 Salvádor  

 Samoa 

 San Marino  

 Saudská Arábia 

 Senegal  

 Severná Kórea 

 Severné Macedónsko (bývalé Macedónsko) 

 Seychely 

 Sierra Leone 

 Singapur 

 Slovensko 

 Slovinsko 

 Somálsko 

 Spojené arabské emiráty (SAE) 

 Spojené štáty americké (USA) 

 Srbsko 

 Srí Lanka 

 Stredoafrická republika  

 Sudán 

 Surinam 

 Svätá Lucia 

 Svätý Krištof a Nevis 

 Svätý Tomáš a Princov ostrov  

 Svätý Vincent a Grenadíny 
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 Sýria 

 Šalamúnove ostrovy 

 Španielsko 

 Švajčiarsko 

 Švédsko 

 Tadžikistan 

 Taiwan  

 Taliansko 

 Tanzánia 

 Thajsko 

 Timor- Leste 

 Togo 

 Tonga 

 Trinidad a Tobago  

 Tunisko 

 Turecko 

 Turkmenistan  

 Tuvalu 

 Uganda 

 Ukrajina 

 Uruguaj 

 Uzbekistan 

 Vanuatu 

 Vatikán 

 Veľká Británia  

 Venezuela 

 Vietnam 

 Zambia 

 Zimbabwe  

Ak nežijete v krajine, v ktorej ste študovali na …(názov školy)…, prečo? 

 Pokračoval/a som v štúdiu v inej krajine. 

 V mojej krajine som si nedokázal/a nájsť prácu  

 Osobné dôvody 

Aký je rok vášho narodenia? Možnosti od 1900 až 2020.  
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Aké je vaše pohlavie? 

 Muž 

 Žena 

 Iné  

Aký bol váš rodinný príjem v čase vášho štúdia?  

o 0-€10,000 

o €10,000-€15,000 

o €15,001-€20,000 

o €20,001-€25,000 

o €25,001-€30,000 

o €30,001-€40,000 

o €40,001-€60,000 

o €60,001 

o  NEVIEM 

Aké vzdelanie dosiahol váš otec/vaša matka? 

 OTEC MATKA 

 nižšie než stredoškolské (bez 
maturity) 

  

stredoškolské (s maturitou)   

bakalárske   

magisterské/inžinierske   

PhD.   

Vyššie než PhD.   

 

Pracovali ste počas štúdia? 

o Áno 

o  Nie 

KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Z dôvodu zlepšovania kvality by sme s vami radi ostali v kontakte. Vaša spätná väzba je dôležitá a 

môže byť užitočné, ak ju okrem tohto dotazníka poskytnete aj vo forme dodatočného rozhovoru 

alebo inou formou poskytovania spätnej väzby. Preto potrebujeme vaše kontaktné údaje, ktoré 

uchováme a využijeme výhradne na vyššie uvedené účely. 

Meno 

Telefóne číslo 
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Súčasná adresa 

Email 

Adresa účtu na sociálnej sieti 

Ktorú z nasledujúcich možností udržiavania kontaktu s (názov školy) preferujete? (Označte 

všetky relevantné možnosti)  

 E-Newsletter 

 Informácie o výročných stretnutiach 

 Aktualizácie stránok bývalých absolventov 

 Výročné podujatia školy 

 Informácie na sociálnych sieťach 

 Iné 

Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Ak súhlasíte, budeme radi, ak 

zodpoviete aj doplňujúce otázky.  

o Áno 

o Nie  

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY  

 

Zhodnoťte prosím …(názov školy)… na základe nasledujúcich aspektov: 

 Veľmi 
spokojný/á 

Spokojný/á Nespokojný/á Veľmi 
nespokojný/á 

Neviem 

Jasné pravidlá týkajúce sa 
štruktúry a organizácie 
odborného štúdia 

     

Štandardy kvality a opatrenia 
na zabezpečenie kvality 

     

Opatrenia na znižovanie 
počtu študentov 
ukončujúcich štúdium 
predčasne 

     

Opatrenia na znižovanie 
počtu študentov 
ukončujúcich štúdium 
predčasne 

     

Informácie pre študentov 
týkajúce sa štúdia a možností 
vzdelávania 
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Celková atmosféra na škole      

Rovnosť príležitostí      

Kvalifikácia vyučujúcich      

Vzťahy medzi vyučujúcimi a 
študentmi vo všeobecnosti 

     

Aktuálnosť vyučovaných 
odborných informácií 

     

Aplikovateľnosť vyučovaných 
odborných informácií 

     

Denné praktické príklady a 
udalosti z praxe vo vzdelávaní 

     

Školiace zariadenia a 
vybavenie na praktické 
vyučovanie 

     

Úroveň praktického 
vyučovania 

     

Digitálne školiace a 
tréningové zdroje 

     

Informácie o ďalšom 
vzdelávaní 

     

Spolupráca školy a 
zamestnávateľov pôsobiacich 
v odbore 

     

Prístupy zamerané na 
študenta 

     

Možnosti odborného 
samoštúdia 

     

Možnosti pre študentov 
zúčastňovať sa na odborných 
podujatiach a konferenciách 

     

Poskytovanie pracovných 
príležitostí počas štúdia 

     

Podpora pri prechode na trh 
práce po získaní potrebnej 
kvalifikácie 

     

 

Ak by ste si mali teraz podať prihlášku na (názov školy), vybrali by ste si rovnakú školu? Vybrali 

by ste si: 

o rovnakú školu a rovnaký hlavný študijný odbor 

o rovnakú školu ale iný hlavný študijný odbor 

o inú školu ale rovnaký hlavný študijný odbor 

o inú školu a iný hlavný študijný odbor 

o neviem 
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Podľa vás, ako dobre vás váš študijný program na …(názov školy)… pripravil na prácu primeranú 

vašej kvalifikácii.  

Výber jednej z možností na škále od Viac než adekvátne po Vôbec ma nepripravil.  

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje oblasť vášho súčasného zamestnania? 

o Manažment 

o Podnikanie a finančné operácie 

o Počítače a matematika 

o Architektúra a technické vedy 

o Vedy o živých organizmoch 

o Fyzikálne vedy 

o Sociálne a spoločenské vedy 

o Komunitná a sociálna práca 

o Právo 

o Vzdelávanie, školstvo a knihovníctvo 

o Umenie, dizajn, zábavný priemysel, športy a médiá 

o Medicína (lekárstvo) alebo technika 

o Podporné zdravotnícke pozície 

o Ochranné služby 

o Príprava a servírovanie jedla 

o Upratovanie a údržba budov a areálov 

o Osobná starostlivosť a služby 

o Predaj a pridružené oblasti 

o Administratívne a pomocné administratívne služby 

o Farmárstvo, rybárstvo a lesníctvo 

o Stavebníctvo a ťažba 

o Inštalácie, údržba a opravy 

o Výroba 

o Doprava a preprava materiálov 

o Vojenská služba 

o Iné oblasti –prosím uveďte 

o Som nezamestnaný/á 

Aké NAJNIŽŠIE dosiahnuté vzdelanie sa požaduje pre vaše súčasné hlavné zamestnanie? 

o kvalifikácia nie je potrebná 

o nižšie než maturitné vysvedčenie zo strednej (odbornej) školy  

o maturitné vysvedčenie zo strednej (odbornej) školy  

o vyššie odborné pomaturitné vzdelanie  
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o bakalárske vzdelanie 

o  magisterské/inžinierske vzdelanie 

o doktorát 

o postgraduálne vzdelanie 

o Iné (prosím uveďte) 

o Som nezamestnaný/á 

Aký je váš hrubý ročný príjem (pred zdanením a odvodmi)? 

o Menej než €5,000 

o €5,001-€10,000 

o €10,000-€15,000 

o €15,001-€20,000 

o €20,001-€25,000 

o €25,001-€30,000 

o €30,001-€40,000 

o €40,001-€60,000  

o €60 001 –  

 

Zapojili ste sa niekedy do dobrovoľníckych aktivít? 

o Áno 

o Nie  

 

Aké dôležité boli z pohľadu vášho ďalšieho štúdia/práce vaše dobrovoľnícke aktivity? 

o Bezvýznamné 

o Trochu dôležité 

o Dôležité do istej miery 

o Veľmi dôležité 

o Neviem 

o Nezapájal/a som sa do dobrovoľníckych aktivít 

 

Boli ste zapojený/á do tvorby politík (v odborovej organizácii, študentskom zväze, a pod.)? 

o Áno 

o Nie  
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Aké dôležité bolo z pohľadu vášho ďalšieho štúdia/práce vaše zapojenie do tvorby politík? 

o Bezvýznamné 

o Trochu dôležité 

o Dôležité do istej miery 

o Veľmi dôležité 

o Neviem 

o Nezapájal/a som sa do tvorby politík  

 

Myslíte si, že vaše štúdium na (názov školy) prispelo k vašej občianskej angažovanosti? 

o Áno 

o Nie  

 

OTÁZKY PRE OSOBNÝ ROZHOVOR/FOKUSOVÉ SKUPINY 

Ktoré predmety vám pomohli v práci? Môžete uviesť príklad, ako vám tieto predmety v práci 

pomohli? Dlhá odpoveď. 

Máte pocit, že v každodennej práci vám chýbajú zručnosti, ktoré ste mohli získať alebo si ich 

zlepšiť počas štúdia? Aké predmety/témy alebo aktivity v rámci štúdia by podľa vás mohli zlepšiť 

študijné osnovy v rámci programu, ktorý ste vyštudovali? Dlhá odpoveď. 

Aké mimoškolské aktivity poskytované školou vám pomohli vo vašom súčasnom 

zamestnaní/práci? Môžete uviesť príklad? Dlhá odpoveď. 

Akú celoškolskú aktivitu/podujatie si najviac pamätáte a čo konkrétne si z nej pamätáte? Dlhá 

odpoveď. 

Aké ďalšie kroky plánujete urobiť pre svoj budúci kariérny postup? Dlhá odpoveď. 
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3.3. Modelový dotazník pre EKR: úroveň 6-7 
 

Sledovanie uplatnenia absolventov vysokých škôl  

 

Vitajte.  

Ako absolventa/ku našej školy vás prosíme o vyplnenie tohto dotazníka. Je súčasťou štúdie, ktorá 

má cieľ zmapovať úspešnosť našich absolventov na trhu práce a v ďalšom vzdelávaní a poskytnúť 

cenné údaje slúžiace na zlepšovanie našej ponuky vzdelávania.  

Vyplnenie dotazníka by vám nemalo zabrať viac než 15 – 20 minút. Vaša účasť na prieskume nám 

pomôže vylepšiť naše učebné a školiace programy a služby.  

Dotazník obsahuje základné otázky, ktoré nám poskytnú základné informácie o pracovnom 

uplatnení a ďalšom vzdelávaní našich absolventov, ako aj doplnkové otázky, ktoré zachytí 

podrobnejšie informácie o ich kariére a vzdelávacích aktivitách. Na prieskume sa môžete zúčastniť 

anonymne – vy sami sa rozhodnete, či nám poskytnete svoje kontaktné údaje (ak s nami chcete 

ostať v kontakte). Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, uisťujeme vás, že jeho 

spracovanie bude striktne dôverné.  

Ďakujeme za Váš čas.  

 

Ak ste pripravení začať, kliknite na tlačidlo „Ďalej“. 

V ktorom roku ste ukončili svoje ostatné vzdelanie (bakalárske, inžinierske alebo doktorandské)? 

Výber z možností od 2010 do 2020. 

V akom študijnom odbore ste študovali na …(názov školy). Uveďte prosím, aký študijný program 

ste naposledy absolvovali. 

A, B, C, D, E 

Ako by ste zhodnotili svoju celkovú spokojnosť so vzdelaním, ktoré ste získali na (názov školy). 

o veľmi spokojný 

o spokojný 

o nespokojný 

o veľmi nespokojný 
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Ak by ste sa mohli vrátiť do obdobia, keď ste sa rozhodovali pre štúdium ešte pred nástupom na 

(názov školy), vybrali by ste si rovnakú školu? Vybrali by ste si: 

o rovnakú školu a rovnaký hlavný študijný odbor 

o rovnakú školu ale iný hlavný študijný odbor 

o inú školu ale rovnaký hlavný študijný odbor 

o inú školu a iný hlavný študijný odbor 

o robil/a by som niečo úplne iné (vôbec by som neštudoval/a) 

o  Neviem 

Podľa vás, ako dobre vás váš študijný program na …(názov školy)… pripravil na prácu primeranú 

vašej kvalifikácii? 

o veľmi adekvátne 

o adekvátne 

o neadekvátne 

o vôbec ma nepripravil 

Prečo ste si vybrali štúdium na …(názov školy)…? Vyberte prosím tri najrelevantnejšie motivačné 

faktory. 

o Škola ponúkala študijný program, ktorý ma zaujímal 

o Reputácia školy 

o Priatelia/rodina/partner 

o Škola bola blízko môjho bydliska 

o Škola bola ďaleko od môjho bydliska 

o Škola bola atraktívnym miestom na život 

o Škola ponúkala mnoho ďalších dodatočných možností, ktoré ma zaujímali (šport, kultúra, 

atď.) 

Zúčastnili ste sa počas štúdia na …(názov školy).. zahraničných mobilitných programov (napr. 

Erasmus+, Ceepus, Internship, a pod.)? 

o Áno 

o Nie  

Zúčastnili ste sa počas štúdia pracovnej stáže (praxe a pod.)? Otázka sa týka stáže/stáží 

súvisiacich s vaším študijným odborom. 

o Áno 

o Nie  
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Zabezpečila vám stáž vaša škola? 

o Áno 

o Nie  

 

Ak vám stáž/prax nezabezpečila vaša škola, ako ste si ju našli? Vysvetlite, prosím. Krátka 

odpoveď. 

Boli vaše názory, ako názory študenta, brané na zreteľ? 

o Správali sa ku mne s rešpektom a moje názory boli vypočuté a zohľadnené 

o Mal/a som pocit, že moja spätná väzba nebola vždy vítaná 

o Mal/a som pocit, že o moju spätnú väzbu vôbec nie je záujem 

o Nikdy som nemal/a šancu dať spätnú väzbu 

Splnil váš študijný program vaše očakávania? 

o Áno 

o Nie  

Čo vám v rámci študijného programu chýbalo? Dlhá odpoveď. 

Čo bolo v rámci vášho študijného programu nevyhovujúce? Dlhá odpoveď. 

Čo bolo v rámci vášho študijného programu najužitočnejšie? Dlhá odpoveď. 

Zapojili ste sa od ukončenia štúdia na (názov školy) do nejakej formy ďalšieho vzdelávania? 

o Áno 

o Nie  

Do akých programov ďalšieho vzdelávania ste sa zapojili? (Prosím uveďte typ kurzu alebo 

programu): Dlhá odpoveď. 

Prečo ste sa zapojili do ďalšieho vzdelávania? Prosím, kliknite na max. tri motivačné faktory, 

ktoré vás k účasti na ďalšom vzdelávaní viedli. 

o Snaha zlepšiť svoje zručnosti 

o Snaha zlepšiť svoje pracovné vyhliadky 

o Snaha zlepšiť svoj status v súčasnej práci 

o Nedostatočné vedomosti získané na (názov školy) 

o Nerelevantné vedomosti a zručnosti získané na (názov školy) 

o Tlak zo strany rodiny/priateľov 

o Snaha dosiahnuť zvýšenie mzdy 
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o Snaha o kariérnu zmenu 

Plánujete sa v nasledujúcom roku zapojiť do ďalšieho vzdelávania? 

o Nie 

o Áno, aby som si zlepšil či prehĺbil vedomosti a zručnosti v oblasti môjho študijného odboru 

na (názov školy) 

o Áno, aby som si doplnil zručnosti k tým, ktoré už mám v profile 

o Áno, aby som si zlepšil svoj pracovný stav 

o Áno, aby som si zlepšil svoj status v súčasnej práci 

o Áno, aby som si našiel prácu 

o Áno, aby som vyhovel tlaku zo strany mojej rodiny/priateľov 

o Áno, aby som dosiahol zvýšenie mzdy 

 

Prosím uveďte svoj súčasný hlavný pracovný status: 

o Stále zamestnanie na plný úväzok (37,5 a viac hodín za týždeň) 

o Stále zamestnanie na čiastočný úväzok (menej než 37,5  hodín za týždeň) 

o Dočasné zamestnanie na plný úväzok (37,5  a viac hodín za týždeň) 

o Dočasné zamestnanie na čiastočný úväzok (menej než 37,5  hodín za týždeň) 

o  SZČO/podnikateľ 

o  Nezamestnaný 

 

Ak nezamestnaný: 

Pre aké dôvody ste nezamestnaný? 

o Starám sa o deti 

o Starám sa o iných členov rodiny 

o Prerušenie kariéry (dobrovoľné) 

o Iné povinnosti alebo obmedzenia 

o Som nezamestnaný/á a hľadám si zamestnanie  

Boli ste zamestnaný, odkedy ste ukončili svoje štúdium na (názov školy)? 

o Áno 

o Nie  

 

Ak zamestnaný: 
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Keď ste si po ukončení štúdia na (názov školy) hľadali prvú prácu, ako dlho vám trvalo nájsť si 

prvé zamestnanie? 

o 1 mesiac alebo menej 

o 1 až 3 mesiace 

o 3 až 6 mesiacov 

o pol roka až rok 

o viac ako rok 

S akými ťažkosťami ste sa pri hľadaní svojho prvého zamestnania stretli? 

o Nájsť si slušné zamestnanie trvá veľmi dlho 

o Zamestnávatelia nemajú záujem o moju kvalifikáciu 

o Zamestnávatelia nemajú záujem o moju špecializáciu 

o Rodové preferencie na strane zamestnávateľov 

o Vekové preferencie na strane zamestnávateľov 

o Nedostatok pracovných skúseností 

o Obmedzené možnosti zamestnania sa v oblasti môjho záujmu  

o Žiadne ťažkosti 

Do akej miery sa vaše prvé zamestnanie týkalo študijného programu, ktorý ste navštevovali na 

[názov školy]? 

o boli úzko prepojené 

o boli čiastočne prepojené 

o neboli prepojené 

Ktoré predmety z vášho študijného programu vám pomohli vo vašom prvom zamestnaní? Dlhá 

odpoveď.  

Aká bola vaša mesačná mzda v prvom zamestnaní po ukončení štúdia na (názov školy)? 

o menej ako 500€ 

o 501€-1000€ 

o 1001€ -1500€ 

o 1501€-2000€ 

o 2001€-2500€ 

o 2501€-3000€ 

o nad 3000€ mesačne 

Koľko zamestnaní ste mali od ukončenia štúdia na (názov školy)? 

o 1  
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o 2 

o 3 

o 4 

o viac než 5 

Ak viac než jedno zamestnanie 

Prečo ste prešli na svoje súčasné zamestnanie/pracovnú pozíciu? (Prosím, uveďte max. 2 

dôvody) 

o Snaha zarobiť viac peňazí 

o Snaha získať lepšie pracovné podmienky 

o Snaha zlepšiť si svoj pracovný stav 

o Snaha nájsť si zamestnanie/prácu bližšie k (novému) bydlisku 

 

Do akej miery sa vaše súčasné zamestnanie týka študijného programu, ktorý ste navštevovali na 

[názov školy]? 

o Sú úzko prepojené 

o Sú čiastočne prepoj 

o Nie sú prepojené 

Ktoré predmety z vášho študijného programu vám pomohli vo vašom súčasnom zamestnaní? 

Dlhá odpoveď.  

Aká je vaša mesačná mzda vo vašom súčasnom zamestnaní? 

o menej ako 500€ 

o 501€-1000€ 

o 1001€ -1500€ 

o 1501€-2000€ 

o 2001€-2500€ 

o 2501€-3000€ 

o nad 3000€ mesačne 

V akom roku ste sa narodili? Výber z možností od 1965 po 2020. 

Aké je vaše pohlavie? 

 Muž 

 Žena 

 Iné  
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Kontaktné údaje: 

Z dôvodu zlepšovania kvality by sme s vami radi ostali v kontakte. Vaša spätná väzba je dôležitá a 

môže byť užitočné, ak ju okrem tohto dotazníka poskytnete aj vo forme dodatočného rozhovoru 

alebo inou formou poskytovania spätnej väzby. Preto potrebujeme vaše kontaktné údaje, ktoré 

uchováme a využijeme výhradne na vyššie uvedené účely. 

Meno 

Telefónne číslo 

Email 

Adresa účtu na sociálnej sieti 

Môžeme vám zasielať ďalšie informácie? 

 E-Newsletter 

 Informácie o výročných stretnutiach 

 Aktualizácie stránok bývalých absolventov 

 Výročné podujatia školy 

 Informácie na sociálnych sieťach 

 Novinky týkajúce sa možných stáží 

 Nie  

Ďakujeme, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Ak súhlasíte, budeme radi, ak 

zodpoviete aj doplňujúce otázky. 

o Áno 

o Nie  

 

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

Zhodnoťte prosím svoju školu…(názov školy)… na základe nasledujúcich oblastí:                                           

1 až 10  plus „Neviem“, 1…..ste úplne nespokojný, 10... ste úplne spokojný 

 OTÁZKA STUPNICA OD  1 DO 10 

1…..úplne nespokojný 
10... úplne spokojný 

Neviem 

1 Počítačové vybavenie    

2 Úroveň vzdelania    

3 Ochota pedagógov (do akej miery pomáhali 
študentom pri ich štúdiu, odbornej práci a 
napredovaní)  
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4 Úroveň knižnice   

5 Vybavenie učební    

6 Stav školských budov    

7 Dopravná dostupnosť školy a ďalších študijných 
miest  

  

8 Úroveň internátov    

9 Možnosti stravovania v škole   

10 Kultúrne možnosti    

11 Športové možnosti    

12 Atmosféra v škole vo všeobecnosti    

13 Informácie o štúdiu a vzdelávaní pre študentov    

14 Inštitucionálna demokracia   

15 Hodnotenie práce vyučujúcich zo strany 
študentov 

  

16 Aktivity študentských spolkov    

17 Uspokojovanie individuálnych profesných 
záujmov  

  

18 „Vzhľad“ školy (aká atraktívna je z estetického 
hľadiska)  

  

19 Vzťahy medzi učiteľmi a študentmi vo 
všeobecnosti  

  

20 Pomoc pri uplatňovaní sa študentov na trhu 
práce po ukončení štúdia  

  

21 Poskytovanie pracovných príležitostí počas štúdia    

22 Vzťah školy s firmami pôsobiacimi v odbore    

28 Zapojenie uznávaných zástupcov z praxe (v 
relevantnej oblasti) vo vzdelávaní  

  

24 Organizácia štúdia    

 

Zhodnoťte prosím svoj študijný program  …(názov študijného programu)… na základe 

nasledujúcich oblastí: 

 OTÁZKA STUPNICA OD  1 DO 10 

1…..úplne nespokojný/á 
10... úplne spokojný/á 

Neviem 

1 Jasné pravidlá týkajúce sa štruktúry a organizácie 
štúdia 

  

2 Štandardy kvality a opatrenia na zabezpečenie 
kvality  

  

3 Opatrenia na znižovanie počtu študentov 
ukončujúcich štúdium predčasne 

  

4 Rovnosť príležitostí   

5 Kvalifikácia vyučujúcich    

6 Vzťahy medzi vyučujúcimi a študentmi vo 
všeobecnosti 

  

7 Aktuálnosť vyučovaných odborných informácií    

8 Aplikovateľnosť vyučovaných odborných   
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informácií 

9 Denné praktické príklady a udalosti z praxe vo 
vzdelávaní 

  

10 Školiace zariadenia a vybavenie na praktické 
vyučovanie 

  

11 Úroveň odbornej praxe   

12 Úroveň cvičení    

13 Úroveň teoretického vzdelávania    

14 Digitálne školiace a tréningové zdroje   

15 Informácie o ďalšom vzdelávaní   

16 Spolupráca vzdelávacej inštitúcie 
a zamestnávateľov pôsobiacich v odbore 

  

17 Prístupy zamerané na študenta   

18 Možnosti odborného samoštúdia   

19 Možnosti pre študentov zúčastňovať sa na 
odborných podujatiach a konferenciách  

  

20 Poskytovanie pracovných príležitostí počas štúdia    

21 Podpora pri prechode na trh práce po získaní 
potrebnej kvalifikácie 

  

22 Zapojenie v projektoch   

23 Príležitosti na zapojenie sa študentov do častí 
kurzov prebiehajúcich v zahraničí 

  

 

Aké mimoškolské aktivity realizované počas študijného programu vám pomohli ukončiť 

štúdium? Dlhá odpoveď.  

Aké školské aktivity/podujatia vám najviac utkveli v pamäti a čo z nich si pamätáte? Dlhá 

odpoveď. 

Pracovali ste počas štúdia (okrem praktického vyučovania a stáží)? 

o Áno 

o Nie  

 

Ak práca počas štúdia: 

Pracovali ste počas štúdia v odbore, ktorý ste študovali? 

o Áno 

o Nie  

Aká dôležitá bola z pohľadu vášho ďalšieho vzdelávania vaša mobilita?  

1 znamená bezvýznamná, 10 znamená veľmi dôležitá.  
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Aké dôležité boli z pohľadu vášho ďalšieho vzdelávania vaše pracovné stáže?  

1 znamená bezvýznamné, 10 znamená veľmi dôležité 

Zapájali ste sa počas vášho štúdia na [názov školy] do dobrovoľníckych aktivít? 

o Áno 

o Nie  

Ak dobrovoľnícke aktivity počas štúdia: 

Aké dôležité boli z pohľadu vášho štúdia vaše dobrovoľnícke aktivity?                                                           

1 znamená bezvýznamné, 10 znamená veľmi dôležité 

Aké dôležité boli vaše dobrovoľnícke aktivity z pohľadu vášho prechodu na pracovný trh (do 

prvého zamestnania/práce)?  

1 znamená bezvýznamné, 10 znamená veľmi dôležité 

Boli ste počas štúdia na [názov školy] zapojený do tvorby politík? 

o Áno 

o Nie  

Aké dôležité bolo z pohľadu vášho štúdia vaše zapojenie do tvorby politík?  

1 znamená bezvýznamné, 10 znamená veľmi dôležité 

Aké dôležité bolo z pohľadu vášho prechodu na pracovný trh (do prvého zamestnania/práce) 

vaše zapojenie do tvorby politík?  

1 znamená bezvýznamné, 10 znamená veľmi dôležité 

Myslíte si, že vaše štúdium na [názov školy] prispeli k vašej občianskej angažovanosti? 

 1 znamená vôbec, 10 znamená veľmi 

 

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

Akú najvyššiu kvalifikáciu ste doposiaľ dosiahli? 

 bakalársky titul 

 inžiniersky/magisterský titul 

 PhD. 

 Po absolvovaní štúdia [názov študijného programu] na [názov školy] som už 
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nepokračoval v ďalšom štúdiu 

 Iné... 
 
 
V akej oblasti ste dosiahli najvyššiu kvalifikáciu?  

 Poľnohospodárstvo  

 Humanitné vedy 

 Ekonómia  

 Informačné technológie 

 Právo a správa 

 Technické odbory 

 Filozofia/Umenie 

 Manažment  

 Obrana a ozbrojené sily 

 Medicína a zdravotníctvo 

 Veterinárna medicína 

 Spoločenské a sociálne vedy 

 Prírodné vedy 

 Verejná správa 

 Po absolvovaní štúdia [názov študijného programu] na [názov školy] som už 
nepokračoval/a v ďalšom štúdiu  

 
 

Zúčastnili ste sa počas svojho štúdia mobilitných programov potrebných na vstup na pracovný 

trh/do zamestnania 

o Áno 

o Nie  

Aká dôležitá bola z pohľadu vášho prechodu na pracovný trh vaša mobilita počas štúdia?  

1 znamená vôbec, 10 znamená veľmi dôležitá 

Dostali ste po ukončení štúdia pracovnú ponuku od zamestnávateľa? 

o Áno 

o Nie  

Aké dôležité boli z pohľadu vášho prechodu na pracovný trh vaše pracovné stáže?  

1 znamená vôbec, 10 znamená veľmi dôležité 

 

 



 
 

 
 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. 
Toto oznámenie odráža iba názory autora a Komisie a nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií 
v ňom obsiahnuté. 
Projekt číslo:2018-1-SK01-KA202-046331 

 

79 

Ktorá z nasledujúcich možností najlepšie opisuje oblasť vášho súčasného zamestnania? 

 Manažment 

 Podnikanie a finančné operácie 

 Počítače a matematika 

 Architektúra a technické vedy 

 Vedy o živých organizmoch 

 Fyzikálne vedy 

 Sociálne a spoločenské vedy 

 Komunitná a sociálna práca 

 Právo  

 Vzdelávanie, školstvo a knihovníctvo 

 Umenie, dizajn, zábavný priemysel, športy a médiá 

 Medicína  

 Podporné zdravotnícke pozície 

 Ochranné služby 

 Príprava a servírovanie jedla 

 Upratovanie a údržba budov a areálov 

 Osobná starostlivosť a služby 

 Predaj a pridružené oblasti 

 Administratívne a pomocné administratívne služby 

 Farmárstvo, rybárstvo a lesníctvo 

 Stavebníctvo a ťažba 

 Inštalácie, údržba a opravy 

 Výroba 

 Doprava a preprava materiálov 

 Vojenská služba 
  
Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami týkajúcimi sa vášho štúdia 

[názov študijného programu]? 1 znamená úplne nesúhlasím; 10 znamená úplne súhlasím 

 Moje štúdium ma riadne pripravilo na moje prvé zamestnanie 

 Moje štúdium mi umožnilo dopracovať sa k mojej vysnívanej kariére 

 Moje štúdium mi umožnilo ponúknuť pridanú hodnotu organizácii, v ktorej 
momentálne pracujem 

 Bolo mi jasné, o aké kariérne príležitosti sa môžem po absolvovaní štúdia uchádzať  

 Ak by som mohol/a nanovo naštartovať svoju kariéru, vybral/a by som si opäť svoj 
študijný program  

 Môj prechod do prvého zamestnania/prvej práce po štúdiu bol jednoduchý 
 
Ako spokojný ste so svojím súčasným zamestnaním z pohľadu nasledujúcich faktorov?  
1 znamená veľmi nespokojný; 10 znamená úplne spokojný  

 Mzda 

 Poistenie 
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 Autonómia 

 Osobné naplnenie 

 Pracovné podmienky 

 Kariérne vyhliadky 

 Spoločenský dopad 
 

Prosím uveďte sektor, v ktorom v súčasnosti pracujete: 

 Podnikateľský sektor: priemysel 

 Podnikateľský sektor: služby 

 Podnikateľský sektor: iné 

 Výskumné a vývojové organizácie 

 Štátny alebo iný verejný sektor 

 Medicína a zdravotníctvo 
(vrátane veterinárnej medicíny) 

 Vzdelávanie  

 Súkromný neziskový sektor 

 Iné: …............ 
 

Aké NAJNIŽŠIE dosiahnuté vzdelanie sa požaduje pre vaše súčasné zamestnanie? 

 nižšie než maturitné vysvedčenie zo strednej školy  

 maturitné vysvedčenie zo strednej školy  

 bakalárske vzdelanie 

 inžinierske/magisterské vzdelanie 

 PhD. 

 vyššie ako PhD.  
Zastávate vo svojej spoločnosti vedúcu pozíciu? (Ste zodpovedný za iných pracovníkov 

spoločnosti?) 

o Áno 

o Nie  

 

Aké najvyššie vzdelanie dosiahol váš otec? 

o nižšie než stredoškolské (bez maturity) 
o stredoškolské (s maturitou) 
o bakalárske 
o inžinierske/magisterské 
o PhD. 
o vyššie ako PhD. 
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Aké najvyššie vzdelanie dosiahla vaša matka?  
o nižšie než stredoškolské (bez maturity) 
o stredoškolské (s maturitou) 
o bakalárske 
o inžinierske/magisterské 
o PhD. 
o vyššie ako PhD. 

 
Žijete v súčasnosti na Slovensku? 

o Áno 

o Nie  

Ak nie: 

V ktorej krajine v súčasnosti žijete? Krátka odpoveď.  
 

 

ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE OTÁZKY NA PRIESKUM ALEBO OSOBNÉ POHOVORY 
 

Do akej miery sú nasledujúce kompetencie pre vaše hlavné súčasné zamestnanie dôležité (ak ste 

zamestnaný)?   Veľmi dôležité-Dôležité -Neutrálne-Málo dôležité-Veľmi málo dôležité 

OTÁZKA Veľmi 
dôležité 

Dôležité   Neutrálne Málo dôležité Veľmi 
málo 
dôležité 

Schopnosť učiť sa      

schopnosť motivovať sa a učiť sa 
nové veci 

     

schopnosť prevziať zodpovednosť za 
vlastné vzdelávanie 

     

schopnosť interpretovať a 
komunikovať informácie 

     

schopnosť investovať čas a energiu 
do získavania nových zručností 

     

Komunikácia       

schopnosť vysvetliť pracovné pokyny 
kolegom 

     

schopnosť hovoriť o pracovnej 
činnosti jazykom primeraným 
pracovnému prostrediu  

     

schopnosť formulovať vlastné 
nápady, myšlienky, názory a pocity 

     

schopnosť pracovať a komunikovať v 
multikultúrnom prostredí 
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Tímová práca      

schopnosť rešpektovať myšlienky a 
názory iných členov tímu 

     

schopnosť dosahovať tímovú zhodu 
pri rozhodovaní 

     

schopnosť prijať spätnú väzbu 
týkajúcu sa zlepšení 

     

schopnosť oceniť prínos iného člena 
tímu 

     

schopnosť otvorene zdieľať 
informácie 

     

Riešenie problémov      

schopnosť navrhovať praktické 
riešenia 

     

schopnosť identifikovať problémy      

schopnosť plánovať a riadiť zdroje 
na riešenie problému 

     

Kreativita a 
inovatívnosť/podnikateľské 
myslenie 

     

schopnosť identifikovať a využiť 
príležitosti 

     

schopnosť pretaviť myšlienky do 
činov 

     

schopnosť využívať v kreatívnych 
procesoch kritické myslenie 

     

schopnosť vyhodnotiť plusy a 
mínusy nových projektov 

     

Riadenie seba samého a riadenie 
kariérneho postupu 

     

schopnosť rozoznať kariérne 
príležitosti  v rámci vlastnej aj iných 
kultúrnych komunít 

     

schopnosť stanovovať si vlastné 
ciele a prioritizovať ich 

     

schopnosť vysporiadať sa s 
problémami a zvládať stres 

     

schopnosť prijímať rozhodnutia      

schopnosť ukázať disciplínu a 
zodpovednosť 

     

Digitálne zručnosti      

Gramotnosť       

Znalosť cudzích jazykov      

Relevancia štúdia vzhľadom na 
potreby trhu práce 

     

 

F. II.2. Iné (prosím uveďte). Krátka odpoveď.  


