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Stanovisko ŠČ AS FiF UK k Študentskej ankete za letný semester akademického roka
2015/2016 s dôrazom na hodnotenie činnosti ŠČ AS v tomto období
V prvom rade aj v letnom semestri ďakujeme študentkám a študentom, ktorí vyjadrili svoj
názor na fakultu, študijné programy a predmety, ktoré absolvovali. Vážime si to o to viac, že
aj z dôvodu obmedzenej propagácie ankety mali študentky a študenti nižšiu šancu sa o jej
priebehu dozvedieť. Hoci realizácia a propagácia ankety je prioritne zodpovednosťou vedenia
fakulty, ŠČ AS má aktívny záujem o jej existencii informovať čo najviac študentiek
a študentov. Uvedené sme sa snažili od otvorenia ankety, o ktorej sme sa dozvedeli iba na
základe vlastnej pozornosti, realizovať prostredníctvom správ na našej webstránke,
Facebooku, správach na facebookových profiloch tých katedier, ktoré ich majú, i e-maile
študentkám a študentom. V budúcnosti však, aj na základe výsledkov diskusií na júnovom
zasadnutí Akademického senátu FiF UK, máme za cieľ vedenie fakulty kontaktovať v prípade
problémov skôr, aby došlo k ich rýchlejšej náprave.
Kritizovanou zmenou v ankete od tohto akademického roka sa stalo nezverejňovanie
hodnotení a komentárov k činnosti niektorých vyučujúcich, čoho oficiálnym dôvodom je
požiadavka ochrany osobných údajov zo strany vedenia univerzity. Za ŠČ AS sme
presvedčení, že tento dôvod nie je presvedčivý, avšak vítame krok vedenia fakulty, ktoré
akceptovalo našu žiadosť zmierniť mieru utajenia udelením prístupu k nezverejneným
hodnoteniam a komentárov zástupcovi ŠČ AS, ktorý ich mal za úlohu preveriť a informovať
o prípadných závažných podnetoch na konkrétnych vyučujúcich. Práve z dôvodu technických
problémov v súvislosti s udelením prístupu zástupcovi ŠČ AS k týmto dátam z ankety sme
nemohli naše stanovisko poskytnúť skôr.
I. K hodnoteniam vyučujúcich
Senátor ŠČ AS preveril všetky hodnotenia a komentáre k hodnoteniam vyučujúcich, ktoré nie
sú zverejnené. V mnohých prípadoch išlo o pozitívne hodnotenia, pochvaly vyučujúcim,
ktorých nezverejnenie príslušným vyučujúcim je iba na škodu. Zastávame preto stanovisko,
že:
1. Vyučujúci by aj vo vlastnom záujme mali podpísať súhlas so zverejnením ich
hodnotení, pretože iba tak sa môže akademická obec fakulty mnohokrát dozvedieť aj
o ich vysokej kvalite, profesionalite a odbornosti.
2. Vyučujúci by mali v podstatne väčšej miere využívať možnosť poskytnúť vyjadrenie
k hodnoteniam v ankete priamo cez svoje konto vo formulári anketového hodnotenia.
Vyučujúcich, ktorí túto možnosť využili, bolo v letnom semestri menej ako päť.
Pochopiteľne, ak vyučujúci komentáre ku kurzu a svojej osobe nedostane, takéto
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vyjadrenie je bezpredmetné. Avšak v prípade, ak sa pri hodnotení kurzu a/alebo
vyučujúci objaví aspoň jeden závažný komentár alebo niekoľko menej závažných
s konštruktívnymi pripomienkami, malo by byť v súlade s akademickou kultúrou
otvorenosti a diskusie samozrejmosťou, aby sa vyučujúci ku komentárom vyjadril.
3. Vedenie fakulty by malo zabezpečiť čo najjednoduchší prístup k formuláru súhlasu so
zverejnením hodnotení, a to prostredníctvom prílohy k e-mailu zaslaného všetkým
zamestnancom a doktorandom na fakulte, vrátane externých pedagógov (nie iba
vedúcim katedier s predstavou následného sprostredkovania dokumentu). V mnohých
prípadoch sa môže stať, že vyučujúci, resp. doktorandky a doktorandi nie sú adekvátne
informovaní o existencii tohto formulára a významu jeho podpísania, čo je možné
jednoducho odstrániť práve zaslaním spomínanej správy všetkým dotknutým osobám.
Technický problém s hodnoteniami vyučujúcich, ktorý bol zaregistrovaný pri preverení
hodnotení vyučujúcich, spočíva v tom, že vyučujúci so statusom „vedúci seminára“ v systéme
AIS2 nemajú vytvorené profily na hodnotenie. Dôsledkom tohto stavu je, že pri mnohých
kurzoch nie je priradený vyučujúci, ktorého by bolo možné hodnotiť, a študentky a študenti sa
následne k vyučujúcim vyjadrujú v hodnotení kurzu (čo je, mimochodom, spôsob, ako
„zakrytie“ komentárov možno efektívne obísť).
Osobitnú poznámku si zaslúžia hodnotenia kurzov na Katedre žurnalistiky FiF UK. Počet
hodnotení a komentárov (pri niektorých kurzoch a vyučujúcich hodnotila až tretina všetkých
zapísaných študentiek a študentov) svedčí o tom, že študenti majú záujem o poskytnutie
spätnej väzby a skvalitnenie výučby v nadpriemernej miere. Vedenie príslušnej katedry by
podľa nášho názoru malo so spätnou väzbou adekvátne pracovať.
Dúfame, že lepšia propagácia ankety v tomto akademickom roku (2016/2017) povedie
k väčšiemu počtu odpovedí, ktoré si budú opätovne vyžadovať reakciu všetkých vedúcich
katedier ako aj jednotlivých vyučujúcich vo vzťahu ku kurzom, ktoré vyučujú.
II. K činnosti ŠČ AS
V príslušnej otázke sa vyjadrilo 135 študentiek a študentov, čo predstavuje výrazný pokles
v porovnaní s predchádzajúcimi semestrami (Graf 1). 47 % hlasujúcich sa vyjadrilo, že nevie,
o akú ustanovizeň ide, 41 % hodnotilo činnosť ŠČ AS ako v poriadku, 7 % ako výbornú a 4 %
ako slabú.1 Tento výsledok je lepší než predchádzajúci semester, ale z dôvodu nízkeho počtu
hodnotení ho nemožno preceňovať. Pomer rozloženia slovných hodnotení približne
zodpovedal štatistike.
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Zaokrúhlené štatistiky.
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1: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - LS 2015/16
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2: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - LS 2015/16
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015/16 LS 2015/16 ZS 2014/15 LS 2014/15 ZS 2013/14 LS 2013/14 ZS
V poriadku

Slabé

Výborné

Nevie

Pokiaľ ide o slovné odpovede, boli by sme radi, ak by ku komentárom o tom, že činnosť ŠČ
AS nie je viditeľná, boli pripojené návrhy, ako ju zviditeľniť. Komunikáciou cez webstránku,
Facebook, e-mail, príslušné nástenky v budovách univerzity a ak je to možné, aj osobne,
využívame podľa nášho vedomia maximálny súbor možností prezentácie našej činnosti.
Jediný návrh v komentároch sa vzťahoval na „akciu vo vestibule“. ŠČ AS podporuje a občas
aj spoluorganizuje takéto aktivity (napr. Dies Academicus, Vianočná kapustnica), avšak
primárne je zastupiteľským orgánom, ktorý má obhajovať študentské práva a presadzovať
záujmy študentskej obce fakulty.
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Kapacita desiatich senátoriek a senátorov (pričom minimálne v časti akademického roka senát
nepôsobí v plnom zložení) je obmedzená a prílišný dôraz na spoločenské aktivity by mohol
viesť k zanedbaniu primárnych povinností, ktoré senátorom vyplývajú z ich mandátov. Ad
komentár „Pre mňa len pro forma, miesto, odkiaľ nám náš zástupca priniesol hotové
informácie, ktoré nebolo možné ovplyvniť (...)“: na každom zasadnutí senátu (či už fakultného
alebo ŠČ AS) je možná účasť hostí v praxi vždy aj s právom vyjadriť sa, a teda ovplyvniť
rozhodnutie pred jeho vynesením. To, že túto možnosť v podstate nikto nevyužíva napriek jej
opakovanej propagácii z našej strany, nemôžeme ovplyvniť. Zároveň nás možno kedykoľvek
kontaktovať s podnetmi k programu, ktorý je zverejňovaný pred zasadnutím – opäť možnosť
v praxi nevyužívaná. Je na rozhodnutí študentiek a študentov, či budú využívať možnosti,
ktoré existujú na ovplyvnenie rozhodnutí senátu.
„Pravdupovediac ich moc nesledujem, áno, áno, viem, nadávať a neprispieť je pokrytecké, ale
čítať eposy sa mi moc nechce vo voľnom čase... nerád čítam“ – úprimnosť si ceníme, ale
nemáme inú než textovú formu k dispozícii na to, ako vás oboznámiť s dôležitými
informáciami (na nahrávanie videí nemáme v súčasnom zložení kapacitu, aj keď do
budúcnosti to môžeme zvážiť). Hoci správy majú za cieľ pokryť všetky podstatné informácie,
v e-mailoch a v zhrnutí na webstránke je dostupné to najpodstatnejšie v niekoľkých málo
odsekoch. Ich prečítanie nezaberie viac než zopár minút, preto je naozaj na študentoch, či sa
na to podujmú.
„Katedre žurnalistiky nijako nepomohla.“ V rámci ŠČ AS sme so študentkami a študentmi
Katedry žurnalistiky sprostredkovane o situácii konzultovali. O katedre sme diskutovali v ŠČ
AS niekoľkokrát a boli sme v kontakte aj s vedením fakulty. O ďalší vývoj sa naďalej
zaujímame, čo je maximum, čo je v našej kompetencii ako študentskej časti akademického
samosprávneho orgánu.
Začiatkom tohto akademického roka sme sa prvýkrát po niekoľkoročnej pauze aktívne
zúčastnili aj zápisov do prvých ročníkov Bc., Mgr. a PhD. štúdia. Každý a každá, kto bol na
týchto zápisoch prítomný, si mohol vypočuť krátku prezentáciu postavenia, úloh a aktivít ŠČ
AS ako aj možností, ako sa s nami spojiť. Veríme, že aj tento krok, ktorý je ambíciou
súčasných členiek a členov ŠČ AS realizovať aj v budúcnosti, prispeje k vyššej
informovanosti o ŠČ AS. Akékoľvek ďalšie podnety privítame priebežne prostredníctvom emailu senat-studenti@fphil.uniba.sk.
Bratislava, 4.10.2016.
Študentská časť Akademického senátu FiF UK
Zostavil: Max Steuer, 1. podpredseda ŠČ AS
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