
Vyhodnotenie dotazníka absolventov celoživotné vzdelávanie 

 

Cieľom dotazníkového šetrenia bolo zistiť názor absolventov celoživotného vzdelávania Paneurópskej 

vysokej školy (PEVŠ) na priebeh a absolvovanie celoživotného vzdelávania na PEVŠ. Dotazníkového 

šetrenia sa zúčastnilo 26 respondentov z celkového počtu 45. Otázky boli stanovené štýlom, aby na 

nich odpovedali iba osoby, ktoré sa k nim adekvátnym spôsobom vedia vyjadriť. Preto nie každý 

respondent mohol odpovedať na všetky otázky a záviselo to od jeho predošlých odpovedí, 

predovšetkým od jeho identifikácie sa. Dotazníkové šetrenie prebehlo v októbri 2022. 

 

V dotazníkovom šetrení sme zisťovali u absolventov celoživotného vzdelávania ich vekovú štruktúru 

a pohlavie. Na zistených výsledkov môžeme konštatovať, že u absolventov celoživotného vzdelávania 

prevláda veková hranica nad 60 rokov, čo tvorí až 88,5% všetkých respondentov. ( Graf. 1)  

 

Graf č.1   Vek absolventa   

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

 

Pri zisťovaní pohlavia absolventov prevláda pohlavie ženské, ktorý tvorí až 88,5% z celkového počtu 

respondentov Graf 2.  

Graf č. 2 Pohlavie absolventa  

 



 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

 

Predmetom  dotazníkové šetrenia bolo zistenie dôvodov, ktoré viedli absolventov z tomu aby sa 

prihlásili na kurzy realizované v rámci celoživotného vzdelávania. Z výsledkov vyplýva, že respondenti 

sa prihlásili na kurzy z vlastného záujmu čo tvorí až 88,5% a ako druhý dôvod bolo zvýšenie odbornej 

spôsobilosti  11,5%. (Graf 3)  

 Graf č.3 Dôvody prihlásenia sa na kurzy realizované v rámci celoživotného vzdelávania 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

 

Taktiež sa v dotazníkovom šetrení zisťovalo akým spôsobom sa respondenti dozvedeli o kurzoch 

celoživotného vzdelávania. Viac ako 50% respondentov sa vyjadrilo, že informáciu o kurzoch 

celoživotného vzdelávania získali od účastníka kurzu, ktorý ho už absolvoval. Druhým informačným 



kanálom bola webová stránka PEVŠ 23,1%, nasledujú odporúčania od kolegov z práce a internet 7,7% 

(Graf  4).  

 

Graf č. 4 Ako ste sa dozvedeli o kurzoch celoživotného vzdelávania 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

 

U respondentov sa zisťoval ich na názor na realizované kurzy celoživotného vzdelávania a ich prínos 

pre absolventov. Zaujímalo nás ako hodnotia nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas kurzu ako aj  

spokojnosť s kurzo. Pri oboch otázkach prevládal pozitívny názor, pričom nadobudnuté vedomosti 

a zručnosti boli v menšej miere hodnotené ako vynikajúce a prevládal tiež názor že su nadobudnté 

vedomosti a zručnosti dobré. V ďalej otázke sme sa zaujímali, či absolvovaním kurzu sa zvyšuje kvalita 

práce v odbore, ktorý študovali. Pri tejto otázke sa respondenti vyjadrili, že prevláda pozitívny názor 

(Graf 5). 

 

 

 

 

 



Graf č. 5 Hodnotenie kurzu na Paneuróspkej vysokej škole 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

V ďalej časti dotazníkové šetrenia sa zisťovalo vnímanie Paneurópskej vysokej školy s pohľadu 

absolventa celoživotného vzdelávania. Zaujímali sme sa o hodnotenie  akademickej povesti 

a reputácie Paneurópskej vysokej školy. Z vyjadrenia respondentov vyplýva, že akademickú povesť 

a reputácia hodnotia kladne. Taktiež nás zaujímal názor na hodnotenie spolupráce vysokej školy 

s inými spoločnosťami a organizáciami. Aj v tomto prípade sa respondenti vyjadrili kladne (Graf 6)  

 

Graf č. 6  Vnímanie Paneuropskej vysokej školy z pohľadu absolvneta CŽV 

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 

 



V dotazníkovom šetrení sme ziťovali kvality pedagogického zboru absolventov celoživotného 

vzdelávania. Zaujímal nás hodnotenie odbornej spôsobiloti pedagógov a úroveň ochoty a dostupnosť 

pomáhať zo strany pedagóga.  V oboch prípadoch boli vyjadrenia respondentov kladné, len menšia 

časť ich hodnotí ako dobre (Graf 7)  

 

Graf č. 7: Hodnotenie kvality pedagogického zboru absolventov CŽ

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetrenia 


