
 

Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty UK a vedúcich 
katedier k študentskej ankete za letný semester 
akademického roku 2016/2017 

 

 

Milé študentky, milí študenti, 

ďakujeme tým z vás, ktorí sa zapojili do študentskej ankety v letnom semestri, bolo vás 714 
(20%), čo je „štandardný“ počet v porovnaní s predchádzajúcim semestrom. Na druhej strane, 
účasť v ankete po skončení letného semestra bývala v minulosti často výraznejšie slabšia ako 
po zimnom semestri, preto to – síce s istou opatrnosťou, ale predsa – vnímame ako pozitívny 
signál. Stále platí, že čím viac vás bude, tým relevantnejšie budú vaše hodnotenia pre vedenie 
fakulty, vedúcich katedier i jednotlivých pedagógov – a keď si nižšie pozriete niektoré 
vyjadrenie vedúcich katedier, nájdete tam aj tento argument. My si nemyslíme, že v priemere 
20% účasť v ankete môže byť jediným argumentom na nejaké personálne či iné rozhodnutia, 
ale na druhej strane vyše 700 študentov zapojených do ankety má pre nás svoju váhu 
a pokladáme ich za relevantný hlas, anketu si čítame a usilujeme sa riešiť problémy, ktoré v nej 
identifikujete. Toto vyjadrenie z ankety reflektuje aj názor vedenia fakulty na študentskú 
anketu, ktorý nie nevyhnutne zdieľajú aj všetci ostatní pedagógovia fakulty: „Brať ju poriadne 
do úvahy, lebo do ankety sa vyjadrujú takí ľudia, ktorým na fungovaní fakulty a vzdelávacieho 
systému záleží, hoci je to len 15% študentov. To, že sa do ankety zvyšok nevyjadruje svedčí o 
tom, že sa im nechce, ale nie o tom, že nemajú podobný názor s tými, ktorí sa vyjadrili. Preto 
by fakulta a celkovo škola ako inštitúcia ako pionier demokracie a vzdelávania mala intenzívne 
pracovať na tom, aby o vzdelávaní rozhodovali spoločne študenti a učitelia a aby sa študenti 
chceli zapájať do politiky a diania na fakulte.“ A opäť raz len pre istotu: anketa je anonymná, 
nikto – vrátane tých, ktorí ju technicky zabezpečujú – nemá možnosť zistiť, kto je autorom 
konkrétneho hodnotenia či príspevku. 

Celkové hodnotenie fakulty sa opäť mierne zvýšilo na 3,88, čo je potešujúci trend, no 
uvedomujeme si, že ešte stále treba veľa vecí zlepšovať – niečo závisí napríklad od 
financovania vysokých škôl zo štátneho rozpočtu a na to vplyv nemáme, ale veľa sa dá zlepšiť 
aj na úrovni fakulty a ústretovým, aktívnejším prístupom všetkých vyučujúcich, zamestnancov 
fakulty, no i študentov. Viacerí ste spomínali potrebu diskusie a dialógu. Vedenie fakulty je na 
diskusiu pripravené, veríme, že takisto aj väčšina vedúcich katedier a pedagógov. Anketa je 
len jednou z foriem, ako sa môžete vyjadriť k fungovaniu fakulty, ako upozorniť na problémy, 
ktoré vidíte. Využívajte svojich študentských zástupcov v Akademickom senáte FiF UK 
(kontaktovať ich môžete osobne, alebo mailom senat-studenti@fphil.uniba.sk, zoznam 
študentských senátoriek a senátorov nájdete tu http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-
senat/studentska-cast-as-fif-uk/senatorky-a-senatori-kontakty/). Takisto – spomínali sme to 
vyjadreniach aj v minulosti – existuje aj možnosť komunikovať o probléme s vedením fakulty, 
prodekanmi zodpovednými za konkrétne oblasti činnosti alebo s dekanom. Kvalita fakulty jej 
vedeniu leží na srdci a jej kvalita záleží v prvom rade od každého člena akademickej obce 
i zamestnanca, pritom zodpovednosť vedenia fakulty a pedagógov je iste väčšia. No záleží aj 
na vás, študentoch, aby ste aktívne prispievali k jej zlepšeniu v dialógu s pedagógmi a vedením. 
Vedenie fakulty má stále záujem podporiť tých, ktorým záleží na kvalite, vypočuť si Váš názor 
a hľadať riešenia. 
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Komentáre k fungovaniu fakulty ponúkajú plno zaujímavých impulzov a nastavujú nám zrkadlo, 
v ktorom vidíme pozitívne i negatívne hodnotenia: „Fakulta je ok, páči sa mi, že sa v átriu často 
organizujú rôzne akcie, takisto sa mi páčil Linguamarket. Celkovo nemám veľmi čo 
vytknúť.“ „Fif UK zmenila môj život.“ (Vychádzame z toho, že tá zmena bola pozitívna...) Ale 
vidíme a vnímame aj kritické komentáre: „Dojem z fakulty je priemerný, bohužiaľ vzhľadom na 
jej postavenie na Slovensku je to bieda.“ Pozitívne komentáre nás tešia, pochopiteľne, k tým 
kritickým by sme potrebovali vedieť konkrétnejšie informácie, aby sme s nimi vedeli pohnúť. 
Záleží nám na tom, aby ste boli spokojní s voľbou fakulty, kde ste sa rozhodli študovať. Na 
magisterské štúdium k nám prichádzajú aj študenti z iných slovenských vysokých škôl a to je 
pre nás signálom, že naše úsilie prináša isté výsledky. No zároveň si uvedomujeme, že je čo 
zlepšovať. 

Niekedy to nie je celkom v našej moci, ale vaše (a často sú rovnaké ako naše) pripomienky 
komunikujeme smerom k vedeniu Univerzity Komenského a usilujeme sa presadiť tieto zmeny. 
Napríklad tento komentár spomína dva problémy, ktoré sa v študentských anketách (vrátane 
tejto) objavujú dlhodobo a pravidelne: „Papierové indexy by mohli zmiznúť a AiSu by sa zišla 
prerábka.“ Papierové indexy sú naozaj spomienkou na minulosť, ale v súčasnosti ich príslušné 
nariadenia Univerzity Komenského vyžadujú od všetkých študentov, pripravuje sa však novela 
univerzitného študijného poriadku, ktorá fakultám umožní, aby sa sami rozhodli, či budú trvať 
na používaní indexov. Vedenie univerzity momentálne rieši, či existuje nejaká možnosť zbaviť 
sa ich v 21. storočí. AIS sa stretáva s kritikou študentov, vyučujúcich i zamestnancov dekanátu 
nielen na našej fakulte, ale aj na iných fakultách UK. V súčasnosti už prebieha verejná súťaž, 
ktorú vypísal rektorát UK, na nového dodávateľa. Tento proces bude dlhý a zložitý, reálne 
možno podľa prezentovaného harmonogramu celého procesu nový informačný systém 
očakávať najskôr na jeseň 2019. Súčinnosť s rektorátom UK súvisí napríklad aj s hygienou 
v starej a novej budove na Šafárikovom námestí, ktoré sú v správe rektorátu. Pravidelne o tom 
s nimi komunikujeme a upozorňujeme ich na Vaše kritické pripomienky. 

S poskytovateľom stravovacích služieb (jedáleň a bufet), ktoré dlhodobo kritizujete, takisto 
vedenie fakulty pravidelne komunikuje (napríklad aj po každej študentskej ankete, kde ich 
upozorňujeme na Vaše kritické pripomienky) a o téme jedálne sa hovorilo aj na októbrovom 
zasadnutí Akademického senátu FiF UK. Drobné zlepšenia by mali byť vidno, od budúceho 
septembra (2018) bude opäť fungovať aj jedáleň na Šafárikovom námestí, ktorá svojím 
štandardom (ponuka jedál, elektronické karty namiesto papierových lístkov) bude vytvárať 
tlak aj na služby jedálne na Gondovej ulici. Na druhej strane, i o jedálni nájdeme aj pozitívne 
vyjadrenia: „Chcela by som pochváliť pána kuchára na Gondovej, pamätá si ma a vždy mi 
pomôže vybrať jedlo ktoré môžem (som alergička).“ 

Častou témou ankety je priestor pre študentov, kde by mohli tráviť čas počas páuz v rozvrhu. 
Budova na Gondovej má svoje objektívne limity, očakávajte teda skôr malé kroky. Jedným 
z nich je aj vytvorenie novej miestnosti pre študentov na prízemí budovy. K jej úprave pre 
potreby študentov (momentálne sa využíva ako knižnica) príde v priebehu tohto 
akademického roka. V ankete často spomínate aj požiadavku po väčšom množstve predmetov 
v cudzom jazyku, najmä v angličtine. Ponuka predmetov v angličtine je nedostatočná, to si 
uvedomuje aj my, napríklad aj vo vzťahu k zahraničným študentom prichádzajúcich na 
semestrálne pobyty cez Erasmus+. Budeme sa usilovať hľadať spôsoby, ako túto ponuku 
rozšíriť. Našou ambíciou je byť zapojený do medzinárodného prostredia v oblasti výučby i vedy, 
ponuka predmetov v cudzích jazykoch je preto nevyhnutnosťou. Viacerí z vás v minulosti (a aj 
v tejto ankete) navrhovali aj vytvorenie dvojodborových študijných programov. Táto zmena sa 
síce dotkne až Vašich nástupcov, ale od septembra 2018 fakulta otvára 19 nových 
medziodborových študijných programov na bakalárskom stupni. 



Niekoľkokrát ste spomínali zlú informovanosť o podujatiach, ktoré fakulta (respektíve jej 
jednotlivé katedry) organizujú. O podujatiach organizovaných fakultou pravidelne 
informujeme na webe a najmä na Facebooku FiF UK, kde nájdete informácie o (takmer) 
všetkom, čo sa na fakulte deje. Pri podujatiach organizovaných jednotlivými katedrami sme 
odkázaní na to, aby nám katedry informácie sprostredkovali a keď sa tak stane, vždy sa 
informácia objaví buď na FB alebo aj na webe fakulty. Všetkých vedúcich katedier sme o tom 
opakovane informovali. Ako viacerí z vás viete aj z osobnej skúsenosti, ak ste nám emailom 
(propagacia@fphil.uniba.sk) poslali prosbu o propagáciu nejakého podujatia organizovaného 
študentmi, vždy sa tak stalo. Na druhej strane by bolo dobré, keby ste tieto informačné kanály 
(FB, web) sledovali aktívnejšie, potom Vám neujdú zaujímavé podujatia, ktoré sú dostatočne 
propagované. V súčasnosti Facebook experimentuje a informácie z FB profilu fakulty sa 
presunuli do časti Explore Feed/Prieskumník Vášho FB profil, čím sa pre Vás stali 
„neviditeľnejšie“, žiaľ. 

A ešte jeden citát na záver: „Veľmi nemilo ma prekvapil prístup niektorých učiteľov po 
zverejnení výsledkov predchádzajúcej ankety. Som si vedomá toho, že študenti vedia byť v 
anonymnej ankete riadne nepríjemní a niekedy ozaj nekonštruktívni. Avšak v jednom prípade 
sme dostali na ročníkový mail správu, že po sťažnostiach študentov na dostupnosť jednej z 
pedagogičiek, už s nami viac nebude komunikovať mailom, bude k dispozícii iba počas 
konzultačných hodín a riešiť problémy študentov s prihlasovaním na predmety, aisom a pod. 
bude jedine po osobnej konzultácii počas týchto hodín.“ Takýto prístup nepríjemne prekvapuje 
aj nás. Nikto nemá právo „perzekvovať“ študentov za vyjadrenie názoru. Tento citát síce 
nehovorí priamo o perzekúcií, ale v každom prípade platí – ak by sa Vám ktorýkoľvek pedagóg 
vyhrážal za prejavenie názoru, spochybňoval anonymitu ankety a usiloval sa Vás presvedčiť, 
že vie, kto to písal, informujte o tom vedenie fakulty, budeme to riešiť. 

Sme otvorení Vašim návrhom a iniciatívam – k tomu, aby sa naša fakulta posúvala dopredu, 
môžeme všetci (študenti i pedagógovia) prispieť svojím dielom. Ak to budeme všetci pokladať 
za svoju prioritu a každý bude v rámci svojich možností a kompetencií „ťahať za jeden povraz“, 
môžeme našu fakultu napríklad do blížiaceho sa stého výročia na jeseň 2021 posunúť ďalej.  

Ďakujem Vám za Váš záujem.  

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan 

prof. Martin Slobodník, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy  

 

V nasledujúcej časti nájdete vyjadrenia ďalších pracovníkov fakulty, vrátane predsedu 
Akademického senátu FiF UK, doc. Klimovského, podpredsedu Študentskej časti Akademického 
senátu FiF UK M. Steuera, tajomníka fakulty JUDr. P. Horvátha, riaditeľky knižnice PhDr. D. 
Gondovej, vedúceho študijného oddelenia D. Madarása, ako aj jednotlivých vedúcich katedier 
(katedry sú zoradené podľa abecedy) reagujúcich na konkrétne pripomienky týkajúce sa 
študijných programov zabezpečovaných danou katedrou či pedagógov konkrétnej katedry. 

 

Akademický senát 

Výsledky ankety poukazujú na to, že rastie spokojnosť s činnosťou ŠČ AS. Na druhej strane však 
nedošlo k výraznému poklesu podielu tých, ktorí o činnosti ŠČ AS nie sú informovaní, 
respektíve uvádzajú, že túto činnosť nepoznajú. 

V AS FiF UK sme sa pri ustanovujúcom zasadnutí dohodli, že jednoznačne zvýšime pracovnú 
aktivitu komisií senátu, do ktorých sú zaradení aj študentskí zástupcovia (študentskí senátori). 

http://fphil.uniba.sk/
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V tomto kontexte budeme aj naďalej apelovať na členov ŠČ AS FiF UK, aby informovali 
študentskú časť akademickej obce o dianí v senáte i mimo neho a aby sa snažili predovšetkým 
novoprijatým študentom vysvetliť význam a dôležitosť takej inštitúcie, akou akademický senát 
nesporne je. 

Z môjho pohľadu, ako predsedu AS FiF UK, je spolupráca s členmi ŠČ AS FiF UK konštruktívna 
a nepochybujem o tom, že noví študentskí členovia senátu budú vhodne usmernení tými 
členmi ŠČ AS FiF UK, ktorí pôsobia v štruktúrach senátu už dlhšie obdobie, nielen o fungovaní 
senátu, ale tiež o vhodných spôsoboch informovania ostatných členov študentskej časti 
akademickej obce o aktivitách senátu. Práve informovanosť pri tom považujem za dôležitú aj 
z hľadiska zvyšovania záujmu študentov o prácu v senáte a o voľby, v ktorých si vyberajú 
svojich senátnych zástupcov. Podobne, ako je tomu v zamestnaneckej časti, aj študentská časť 
senátu totiž avizovala trend poklesu záujmu študentov o senát, jeho prácu a pôsobenie v jeho 
štruktúrach. 

 doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK 

Stanovisko ŠČ AS FiF UK k Študentskej ankete za letný semester akademického roka 

2016/2017 s dôrazom na hodnotenie činnosti ŠČ AS v tomto období 

Po prvý raz, odkedy sa študentská anketa v ostatnom období realizovala rozdelením na zimný 
a letný semester, sa účasť v letnom semestri priblížila k účasti v zimnom semestri. Pätina 
všetkých zapísaných študentiek a študentov zodpovedala aspoň niektoré z otázok ankety, čo 
je pokles iba o jedno percento v porovnaní so zimným semestrom 2016/2017. V letnom 
semestri je pravidelne problém s končiacimi študentkami a študentmi, ktorí krátko po 
štátniciach stratia prístup do systému, a teda, ak si nenájdu čas na hodnotenie a komentáre 
v hektickom predštátnicovom období, po štátniciach už anketu vyplniť nemôžu. Z tohto 
pohľadu je teda účasť hlavnou pozitívnou správou tejto ankety. Hoci bez hlbšieho výskumu 
nemožno určiť, čo bolo rozhodujúce pre tento nárast, rozdielom oproti predchádzajúcim 
semestrom bola nápaditá kampaň, ktorú zrealizovali mladší senátori ŠČ AS. 

Nižšia účasť zjavne pretrváva medzi doktorandkami a doktorandami, keďže väčšina 
doktorandských študijných programov nie je ohodnotená ani raz. Keďže v slovenskom 
akademickom systéme majú doktorandi status študentov, anketa by mala slúžiť aj im a na 
podnety (ktorých je však v súčasnosti minimum) by mali prísť reakcie od príslušných 
zodpovedných pracovísk. Hoci štatistiky nie sú k dispozícii,1 z prehľadu hodnotení študijných 
programov sa nižšou javí aj účasť magisterských študentiek a študentov, propagačné kampane 
by sa preto v budúcnosti mohli zamerať osobitne na túto cieľovú skupinu. Je potešujúce, že sa 
relevantná skupina bakalárskych študentov do ankety zapája a ich spätná väzba má osobitý 
význam. Študentky a študenti bakalárskeho štúdia však logicky nemôžu poskytnúť spätnú 
väzbu na predmety magisterského štúdia.    

Vítame, že hoci plošný zákaz zverejňovania hodnotení vyučujúcich pretrváva, vedenie fakulty 
ponechalo prístup zástupcovi ŠČ AS k týmto hodnoteniam i slovným komentárom. Podľa 
dostupných informácií taktiež došlo k náprave nedostatku s nezobrazujúcimi sa vyučujúcimi 
so statusom „vedúci seminára“. Samozrejme, ďakujeme študentkám a študentom za ich 
názory, osobitne tie, ktorými sa vyjadrovali k činnosti ŠČ AS. 

                                                           
1 V existujúcej podobe sa s dátami z ankety pracuje iba ťažko. Do budúcnosti by bolo možné zvážiť spoluprácu so 
Študentským vývojovým tímom FMFI UK, ktorý anketu spravuje, za účelom poskytnutia relevantných dát 
v efektívnych formátoch (napr. súhrnná tabuľka zobrazujúca štatistiky hodnotení všetkých predmetov, ktorá by 
umožnila jednoduché porovnanie a identifikáciu netypických trendov, tzv. „outliers“.   



Tak, ako to bolo v uplynulých semestroch, aj v tomto je pre vyučujúcich relevantné 
odporúčanie, aby zareagovali jednak na kritické pripomienky voči kurzom, a jednak na 
pripomienky voči ich osobe (samozrejme, v prípade, že sa také pripomienky objavia). 
V mnohých prípadoch aj pri vysokom počte hodnotiacich študentiek a študentov išlo o takmer 
jednomyseľne pozitívne hodnotenia bez pripomienok – v takýchto prípadoch ide o ocenenie 
príslušných kurzov študentkami a študentmi. Avšak tam, kde je kritických komentárov zjavne 
viacero, by bola reakcia žiaduca, optimálne priamo pri predmete zo strany vyučujúceho 
(systém túto funkciu po prihlásení ponúka) a následne, v obzvlášť závažných prípadoch, aj zo 
strany vedúceho, prípadne povereného zástupcu katedry v súhrnnej reakcii za katedru.2  

Pokiaľ ide o samotnú ŠČ AS, v ankete je naďalej nesprávne uvádzaná ako „Študentská komora 
Akademického senátu“. Ide síce len o drobný terminologický rozdiel, ale dúfame, že ho 
v nadchádzajúcich semestroch bude možné odstrániť. Spätnú väzbu na otázku k činnosti ŠČ AS 
poskytlo 465 študentiek a študentov, iba o jedenásť menej než v zimnom semestri. Aj so 
zohľadnením istých zmien v počte študentov v jednotlivých semestroch je to rekordný počet 
odpovedí pre letný semester. Pozitívne, hoci drobné zmeny, zaznamenalo aj rozloženie 
hodnotení (nárast hodnotení „Super“ a „OK“, pokles hodnotení „Aká komora?“).  

(%) z celkového počtu 
hodnotení3 

ZS 2016/2017 LS 2016/2017 Rozdiel 

Výborné („Super“) 11 12 +1 

V poriadku („OK“) 40 41 +1 

Slabé („Nič moc“) 3 3 --- 

Nevie („Aká komora?“) 46 44 -2 

 

                                                           
2 V tomto smere záleží aj na študentoch, do akej miery spresnia svoje pripomienky. Ak slovný komentár iba 
konštatuje negatívne vnímanie kurzu, ale nepribližuje, kvôli čomu, resp. z akých dôvodov respondent toto 
negatívne hodnotenie udelil, ostáva iba priestor na špekulácie. Komentáre, ktoré približujú dôvody pozitívneho 
alebo negatívneho hodnotenia, sú teda nevyhnutné na to, aby sa mohla začať informovaná diskusia o skvalitnení 
kurzu. 
3 Zaokrúhlené štatistiky. 
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Viacero komentárov odzrkadľovalo dôležitú diskusiu o účele a význame ŠČ AS, konkrétne, či 
sa má ŠČ AS predovšetkým zaoberať organizáciou podujatí, rozvojom študentského života na 
fakulte alebo obhajobou práv študentiek a študentov aj v často formálnych a menej 
viditeľných oblastiach. ŠČ AS je predovšetkým jednotkou samosprávneho orgánu fakulty, a tak 
veríme, že rezignácia na obhajobu študentských práv, hoci by aj umožnila viacerým 
senátorkám a senátorom investovať čas do prípravy podujatí, sieťovania študentských spolkov 
a pod., by nebola správnym krokom. Je však pravda, že existuje priestor na rozvoj ešte 
prístupnejšej komunikácie o tom, ako konkrétne táto obhajoba práv prebieha, aké prípady ŠČ 
AS rieši či čo dosiahla v rokovaniach s vedením fakulty. Pritom niekoľko senátoriek a senátorov 
pri akomkoľvek zložení ŠČ AS pravidelne vyjadruje preferenciu pre pôsobenie v oblasti 
študentských podujatí a spoločenských aktivít. Rozumnou preferenciou sa zdá byť rovnováha 
medzi týmito dvomi skupinami cieľov, avšak mierne naklonená v prospech klasickej 
reprezentácie študentov v AS.4  

K ďalším pripomienkam: 

 „O tej počuť iba vtedy, keď sú voľby a zväčša aj tak iba strpčujú študentom život. Je to 
snáď iba "privilegovaná" sorta ctibažných a do riti sa pchajúcich študentov, v ktorých 
CV môže stáť, že boli členmi niečoho takého??“ Autora tohto komentára uisťujeme, že 
žiadne privilégiá nemáme. Schopnosť autonómnej činnosti ŠČ AS ako celku a aj 
individuálnych senátoriek a senátorov bola preukázaná pri mnohých rozhodovacích 
procesoch. V niektorých sa ŠČ AS nezhodla s vedením fakulty, v iných aj senátori ŠČ AS 
prezentovali navzájom odlišné stanoviská, čo potvrdzuje slobodný výkon senátorských 
mandátov. Zároveň autora odkazujeme na univerzitný e-mail, kam pravidelne 
doručujeme správy zo zasadnutí, nielen informácie o voľbách. 

 „Dvaja členovia AS mi ani len na mail neodpovedali.“ Bez spresnenia, o koho ide, nie je 
možné takýto prípad preskúmať. V každom prípade, vo všetkých materiáloch ŠČ AS je 
odkaz na oficiálny e-mail senat-studenti@fphil.uniba.sk. V prípade využitia tohto e-

                                                           
4 Dôvodom je, že kým ku študentskému životu výraznou mierou prispievajú aj študentské spolky či organizácie, 

výkon mandátu a špecifických právomocí senátorov nie je prístupný študentkám a študentov, ktorí takýto mandát 

nemajú. 
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mailu je takmer vylúčené, že akýkoľvek podnet by zostal bez odpovede, keďže tento e-
mail slúži ako mailing list automaticky rozosielajúci podnet všetkým členkám a členom 
ŠČ AS. Ak sa niekto obráti na konkrétneho senátora, je vecou výkonu mandátu toho 
senátora, akým spôsobom zareaguje. 

 „Fajn, držím vám palce, nech túto anketu vyplní čo najviac ľudí. Oceňujem plagátiky po 
škole, mohli ste ich však povešať už skôr, teraz už toľko ľudí v škole nie je + ste na ne 
mohli dať dátum.“ Ďakujeme za podporu a pripomienku. Nepochybne je priestor 
„anketovú kampaň“ v nasledujúcich semestroch ďalej skvalitniť. 

 „Úprimne netuším, čo má na starosti študentská komora, ale verím, že toho robí pre 
študentov veľa, takže sa v podstate na ňu nesťažujem a držím jej palce :D“ 
Autorovi/autorke ďakujeme za dôveru. Keby chcel/a túto dôveru postaviť na faktoch, 

množstvo informácií o činnosti ŠČ AS je dostupných na našej webstránke 😊.  

 „Mohli by sa konečne začať zaoberať vecami, ktoré sú naozaj dôležité pre študentov. 
Napr. zrušiť papierové indexy, aj naozaj tlmočiť výsledky ankety profesorom a 
kompetentným a dbať na to aby sa aj niečo zlepšovalo. Žiaden pokrok študentskej 
komory nie je citeľný pre študentov. Mám skôr pocit, že to robia pre seba a ďalšia vec, 
chcú aby sme ich volili ale nerobia žiadne výrazné kampane, volebné programy, naozaj 
netuším akože na základe čoho chcú aby sme ich volili.“ Papierové indexy môže zrušiť 
iba univerzitný senát. Výsledky ankety sú vyučujúcim tlmočené, senátorky a senátori 
v rámci svojich možností a kapacít komunikujú o konkrétnych prípadoch 
a nedostatkoch, ale nie je v ich silách riešiť každý jeden komentár bez osobitného 
podnetu zo strany študentov.  

ŠČ AS sa viackrát zasadila za konkrétne práva študentov, čiže v tejto oblasti je 
pokrokom, ak sa podnety pravidelne riešia a adresujú. Iniciatíve ŠČ AS, sa (nad rámec 
svojho účelu) podarilo dosiahnuť zníženie poplatkov za prijímacie konanie oproti 
minulým akademickým rokom, podarilo sa jej kapacitne zväčšiť oddychové priestory 
pre študentov v budove na Gondovej a pravidelne sa zasadzuje o jednoduchší prístup 
k informáciám o dianí na fakulte (Facebook ŠČ AS, informácie na zápisoch 
o komunikačných kanáloch).  

Za volebné kampane sú zodpovední kandidáti, nie ŠČ AS. Volebné programy sú 
pravidelne zverejňované online. Od schválenia aktualizovaných zásad volieb, ktoré 
kandidatúru zjednodušujú a väčšmi otvárajú zraku študentskej časti akademickej obce 
(výsledok iniciatívy zo ŠČ AS), je takéto zverejňovanie aj povinné.  

 „Možno by bolo vhodné zvážiť písanie kratších emailov, niekedy to človek nedokáže 
dočítať do konca. A tiež si myslím, že práve ŠČ AS by mala byť driverom zmeny v zmysle 
viac virtuálnej dochádzky, možnosť uznávať publikácie aj externých študentov a 
podobne. Myslím, že externí študenti sú tu nedostatočne zastúpení, čo je mnohokrát 
škoda.“ Súhlasíme s pripomienkou o nedostatočnom zastúpení externých študentov, 
ale nemôžeme nikoho nútiť do zapojenia sa, napr. do činnosti ŠČ AS. Boli by sme radi, 
ak by od kohokoľvek z tejto časti študentskej obce prišli iniciatívy, ktoré by priblížili 
prípadné existujúce problémy v tejto forme štúdia (napr. k uznávaniu publikácií sme 
zatiaľ žiadny podnet nedostali, rovnako k tomu, že dochádzka v prípade externých 
študentov by predstavovala problém na ktorejkoľvek katedre z pohľadu študentov 
alebo pedagógov).  

Pokiaľ ide o informačné e-maily, ide vždy o kompromis medzi dôslednosťou 
a detailnosťou informácií a prístupnosťou textu ako celku. Problém je, že ak by sme 

http://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/


informácie selektovali ešte výraznejšie alebo ich prezentovali v okresanej podobe, 
mohli by sme čeliť výhradám, že o dianí neinformujeme korektným spôsobom.  

 „Sklamala ma reakcia študentského senátu na prednášku Václava Klausa. Pokiaľ viem, 
univerzita by mala byť miestom pre otvorenú diskusiu a umožňovať pluralitu názorov.“ 
Pripomíname, že podstatou tejto reakcie bolo práve prihlásenie sa k pluralite, ktorá 
bola obmedzená tým, že daný rečník dostal priestor na samostatnú prednášku v Aule 
UK namiesto diskusie s oponentom. Autora a všetkých záujemcov odkazujeme na 
stanovisko v tejto správe ŠČ AS. 

Na záver uvádzame niekoľko pozitívnych postrehov, ktoré zachytili aj kľúčový pretrvávajúci 
problém – výkon ŠČ AS vo významnej miere závisí od záujmu študentiek a študentov. Aktívne 
študentstvo i zapájanie sa študentov do diskusií o kvalite štúdia a študentských právach sú 
dôležitými zdrojmi podnetov pre ŠČ AS. Nerezignujte na Vaše práva a možnosti, ktoré Vám 
fakulta a status študenta ponúkajú! 

 

 „Snažia sa ale záujem nás študentov je malý a potom to aj tak vyzerá.“ 

 „Aktívna komora- jej činnosť je vidieť na Facebooku, v univerzitných mailoch... preto 
som rád, že je komora aktívna, hoci, aspoň podľa môjho názoru, sa málokto zaujíma o 
jej činnosť..“ 

 „Je vidieť, že sa ŠKAS snaží, aj keď ich práca je asi boj na dlhé ľakte. Len tak ďalej.“ 

 
Študentská časť Akademického senátu FiF UK 

Spracoval: Max Steuer, M.A., 1. podpredseda ŠČ AS 
 

Tajomník FiF UK 

Ďakujem za pripomienky, osobitne za opodstatnené. Na riešenie neadresných pripomienok 
(chýba zrkadlo na toalete, vybavenie učebne projekciou, HDMI káblami,  slabé wifi, nefunguje 
dataprojektor, chýbajú reproduktory, vymaľovať učebňu, vymeniť tabuľu, chýbajú fixky, 
handry, kriedy a pod.) nemáme kapacity. Fakulta užíva výučbové a pracovné priestory 
v budovách na Šafárikovom nám, na Múzejnej, Gondovej a Štúrovej ulici. Pripomienky musia 
byť, z hľadiska kompetencie,  konkrétne (budova, poschodie, číslo miestnosti a pod.). V ankete 
sa objavili aj pripomienky neoverené/neopodstatnené, cit.: „v radoch študentov sa šíria zvesti 
o tom, akým spôsobom sú najúspešnejší vedci a vedkyne na fakulte "oberaní" o finančné 
prostriedky z grantov, ktoré používa fakulta nevedno na aké účely“ a ďalej  „vytopilo katedru ...  
nič sa nerieši a ani neriešilo“. Na aký účel sa používajú finančné prostriedky z grantov 
prezentoval prod. J. Šedivý na kolégiu dekana i v akademickom senáte. Následky zatopenia/ 
havárie boli v pracovniach IT, v archíve a v zasadačke dekana operatívne  odstránené, katedra  
andragogiky ponúkanú možnosť  odmietla, medzičasom platnosť zmluvy s dodávateľom 
skončila.  

Kapacita učební 

Najviac pripomienok, konštatujem, že opodstatnených sa týka nedostatočnej kapacity učební 
vzhľadom na počet študentov. Ku kapacite, k rozvrhu učební som sa vyjadril v predchádzajúcej 
ankete 21. 3. 2017. Je na rozvrhároch katedier, aby v súčinnosti s rozvrhovou komisiou fakulty 
tento problém vyriešili. Budova fakulty na Gondovej bola postavená v rokoch 1911 – 1913 pre 
rakúsko-uhorskú armádu, tj. za iných hygienických požiadaviek. Akékoľvek stavebné úpravy, 
či už rozšírenie učební alebo inštalácia umývadiel do učební  sú technicky i z hľadiska 
pamiatkovo chránenej budovy nerealizovateľné. 
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Študovňa, priestory na oddych.  

V predchádzajúcej ankete som sa vyjadril , že v lete t. r. budú študentom k dispozícii ďalšie dve 
miestnosti  o rozlohe cca 50 m2, a to po ukončení rekonštrukcie Slovanského seminára; 
zmluvne dohodnutý termín ukončenia prác bol do 16. 9. 2017. Podľa súčasného stavu prác 
zhotoviteľ tento termín nedodržal, a to z dôvodov prerušenia prác počas akcií, ktoré sa konali 
v Moyzesovej sieni, reštaurátorským prácam na náleze maľovky nariadeným Krajským 
pamiatkovým úradom a z nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a reálnym stavom 
betónovej podlahy. Sľúbený priestor  bude pre študentov upravený a poskytnutý po skončení 
prác v Slovanskom seminári. 

Vybavenie učební technikou, servis 

Z celkového počtu učební (95) je 77 vybavených projekciou. Zamestnanci odd. IT funkčnosť 
techniky v učebniach na začiatku semestrov kontrolujú a príslušenstvo (HDMI káble, slúchadlá 
a pod.) dopĺňajú. Poruchy technického vybavenia učební a chýbajúce príslušenstvo počas 
semestra je potrebné nahlásiť na odd. IT. 

Katedra žurnalistiky 

K vyjadreniu z 21. 3. 2017 dopĺňam: 3. 4. 2017 vyzval dekan fakulty vedúcu katedry, aby určila 
odborného garanta projektu, ktorý vypracoval dr. Haraj. Vedúca katedry tým poverila Mgr. 
Strížinca, doktoranda katedry žurnalistiky, ktorý upravený projekt obnovy rozhlasového štúdia 
a vysielania predložil dekanovi fakulty 30. 6. 2017. Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 6. 9. 2017, 
na základe záverov ktorého má garant predložiť predbežnú cenovú ponuku pre vybudovanie 
rozhlasového štúdia, a to komplexne „na kľúč“. Vedenie fakulty podporuje vybudovanie tohto 
štúdia, finančné prostriedky na jeho vybudovanie v tomto roku fakultný senát schválil. 
K vybaveniu katedry technikou: na katedre sú dve kamery (SONY a JVC), šesť diktafónov, 
sedem mikrofónov, päť fotoaparátov a pod. Zakúpené boli na používanie v pedagogickom 
procese. 

Čistota 

Od 1. augusta 2017 zabezpečuje fakulta upratovanie vlastnými zamestnancami. Problém 
s upratovaním nastal už v úvode, keď nám „zo dňa na deň“ päť pôvodných upratovačiek  
oznámilo, že nenastúpi (dôvody sú zrejmé). Situáciu priebežne riešime, veľký záujem o túto 
profesiu však nie je.  

Jedáleň + bufet 

K týmto, opakujúcim sa pripomienkam som sa vyjadril v predchádzajúcej ankete (21. 3. 2017). 
Sťažnosti vyplývajúce z tejto ankety boli opäť v neupravenej podobe písomne odoslané 
konateľovi spoločnosti. Z letnej ankety je evidentné, že sa situácia nezmenila a to napriek 
tomu, že sa v priebehu semestra uskutočnilo niekoľko stretnutí dekana s konateľom 
spoločnosti, ostatné 13. 7. 2017, na ktorých sľúbil prijať opatrení pre skvalitnenie 
poskytovaných služieb. Argumentoval aj tým, že na nástenke v jedálni je oznam s jeho e-
mailovou adresou (marian@fmed.uniba.sk), na ktorú môžu stravníci posielať svoje 
pripomienky k poskytovaným službám v bufete a v jedálni, no od podpísania zmluvy  (r. 2015) 
v tejto podobe nedostal od študentov ani zamestnancov žiadnu sťažnosť.  

Rôzne 

„G veža v lete by sa zišiel ventilátor“, odpoveď: ventilátor stojí od 6 do 99 eur, chýba podnet 
učiteľa. „Pri vchode plán kto kde sedí, čísla miestností“, odpoveď: kde by ste umiestnili tento 
rozsiahly plán na Gondovej a v budovách na Šafárikovom nám. a Múzejnej. „Upchaté dámske 
WC“, odpoveď: od čoho? „Otváracie hodiny v budove UK do 20,00 hod.“, odpoveď: otváracie 



hodiny v budovách UK upravuje VP UK č. 11/2009; súhlasím s pripomienkou, návrh predložím 
kvestorke UK. „Knižnica G 234  smradľavý, starý nábytok je ešte asi z času 1. svetovej vojny. 
Ako sa tam majú študenti učiť?“ Odpoveď: tento historický nábytok by katedry histórie s 
vďakou uvítali. „Neuvažuje sa na Gondovej tiež aspoň jeden dallmayr kávomat?“ Odpoveď: 
pomôžte nám nájsť priestor pre jeho umiestnenie a dobrý kávomat. 

Iné  

Na záver čo sa podarilo, okrem bežných údržbárskych prác, spraviť v tomto roku: oprava 28 
okien, ukončenie prác v archeologickom seminári, oprava priestorov po zatopení, v átriu nová 
podlahovina, na 1. posch. fontánka na vodu, 8 projekcií do učební, teplá voda v toaletách na 
jednej stúpačke, skrinky na odkladanie batožiny pre študentov na Gondovej, oprava zásuviek 
v N 414. Požiadavky katedier boli k dnešnému dňu splnené na cca 90%. 

Čo plánujeme do konca t. r.: inštalácie teplej vody do toaliet na ďalších stúpačkách, zriadenie 
kuchyniek na 2. a 3. poschodí, rekonštrukcia učebne G 208. 

JUDr. Pavel Horváth, tajomník FiF UK 

Ústredná knižnica FiF UK 

V rámci ankety sa ku knižnici vyjadrilo 494 študentov; je pozitívne, že 89% študentov je 
v zásade so službami knižnice spokojných. 

Opakovane sú pripomienky k nedostatočnému počtu multiplikátov študijnej literatúry – 
knižnica sleduje rezervácie a najviac žiadanú literatúru a pokiaľ je táto literatúra dostupná na 
knižnom trhu, dokupuje sa. Skenovanie literatúry je limitované autorským zákonom, takže 
knižnica nemôže nahradiť nedostatok literatúry týmto spôsobom.  

Prevádzková doba ústrednej knižnice – centrálna požičovňa, študovňa, čitáreň časopisov - je 
počas semestra otvorená nepretržite od 9.00 do 18.00, s výnimkou pondelka (otvára sa 
o 10.00 hod.) a piatku, kedy je otvorené do 14.00 hod., čo reflektuje dlhodobo sledovanú 
návštevnosť. Prevádzková doba čiastkových knižníc závisí od personálnych možností – 
v prípade dlhších PN sa ťažko rieši náhrada.   

Pracovníkom knižnice sa vytýka, že sa málo usmievajú – pracovná náplň všetkých pracovníkov 
bola „rozšírená“ o túto povinnosť. Nesporne viac úsmevov by prinieslo primerané finančné 
ohodnotenie – hrubá priemerná mzda v knižnici (737 EUR) je hlboko pod celoštátny priemer 
(945 EUR). 

Knižnica uvíta, ak budú výhrady, pripomienky k práci vyjadrované nielen formou študentskej 
ankety, ale aj priebežne – osobne, resp. e-mailom na adresu uk@fphil.uniba.sk – pomôže nám 
to bezprostredne a adresne zlepšiť poskytované služby. 

Spôsob evidencie literatúry získanej v rámci grantov katedier bude riešený na úrovni vedenia 
fakulty. 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 

Študijné oddelenie 

Celkové hodnotenie na úrovni 4,04 z 5, nepovažujem za zlý výsledok, aj napriek skutočnosti, 
že sa v ostatných dvoch rokoch vpred. Znamená to skutočnosť, že na našich rezervách 
nepracujeme dostatočne. Čo ma však stále mrzí je celkový permanentne nízky počet 
hodnotiacich študentov (iba 20% z celkového počtu študentov).  

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú stabilizované s tendenciou hoc i minimálneho zlepšenia. Stále, ako 
už mnohokrát si dovoľujem opätovne apelovať na vás, aby ste pri konkrétnych hodnoteniach 
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(pokiaľ ich uvediete aj slovne) uvádzali meno referentky (alebo aspoň interval priezvisk, ktoré 
má v referáte), nakoľko v súlade s anonymitou ankety vyjadrenia typu moja referentka 
nevieme určiť, o ktorú referentku ide. Taktiež apelujem najmä na tých z vás, ktorí doposiaľ 
nevyužili možnosť vyjadriť sa v ankete, využite túto možnosť (počet slovných hodnotení 111 
predstavuje necelých 3,5% študentov).  

K pripomienke, týkajúcej sa používania indexu by som uviedol dve skutočnosti. Respondent/ka 
sa pýta, na čo je index, keď sú všetky hodnotenia v informačnom systéme. V jej/jeho prípade 
zjavne áno (samozrejme aj v prípade drvivej väčšiny študentov), avšak nastávajú situácie, kedy 
jediný záznam o hodnotení sa nachádza iba v indexe. Pri následnom dodatočnom zapisovaní 
hodnotenia do systému má v rukách celkom presvedčivý argument, že predmet úspešne 
absolvoval. Práve na jeho základe môžeme rozbehnúť proces, ktorého výsledkom je zápis 
hodnotenia aj do systému. Bez tohto záznamu by sme častokrát tento proces nemali na 
základe čoho rozbehnúť. Druhou, nemenej podstatnou skutočnosťou je fakt, že v zmysle 
Študijného poriadku UK v Bratislave (čl. 20, ods. 13), citujem: „Výkaz o štúdiu (index) je 
povinným dokladom o štúdiu“.  

Ďalšie pripomienky sa opätovne týkali poskytnutia rozdielnych informácii jednotlivými 
referentkami. Parafrázujem svoju odpoveď z predchádzajúcich stanovísk. Nechcem tvrdiť, ani 
netvrdím, že táto situácia nemohla nastať. Avšak aj ja osobne som bol svedkom, že sa 
študent/ka pýtal/a dvoch referentiek, prípadne referentky a mňa nie rovnako. Aj položenie 
(podľa pýtajúceho sa) tej istej otázky nie úplne rovnakým spôsobom môže reálne viesť k nie 
identickým odpovediam. Aj referentka, pokiaľ si nie je istá odpoveďou sa príde poradiť so 
mnou, resp. možnosť verifikácie, pokiaľ máte pochybnosti, máte stále u vedúceho študijného 
oddelenia. Ak nastáva takáto situácia, odporúčam Vám priamo sa na mňa obrátiť (ideálne 
osobne bezprostredne po odchode od referentky) s tým, ktorá informácia nebola dobre 
komunikovaná. 

Dano Madarás, vedúci študijného oddelenia 

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

V komentároch študentov na skladbu študijných programov (OPT i UVP) sa striedalo viacero 
opakujúcich sa tém a reakcií – najmä pozitívnych, čo nás teší a zaväzuje, ale aj negatívnych. 
Tie pozitívne sa zväčša zameriavali na obsah konkrétnych predmetov a prácu jednotlivých 
vyučujúcich. Teší nás, že stále viac študentov kladne vníma naše úsilie poskytovať im moderné 
a flexibilné vzdelanie zamerané na praktické vedomosti, kritické myslenie a všeobecný rozhľad. 
Zároveň sme si vedomí kritiky zo strany študentov, ktorá nekompromisne odhaľuje 
pretrvávajúce nedostatky jazykových študijných programov v jednotlivých kombináciách – 
priveľký počet predmetov, primálo kreditov, často iracionálna diverzita kurzov, malé možnosti 
flexibilnej selekcie povinne voliteľných a voliteľných predmetov, priveľká záťaž na slabo 
kreditmi hodnotené kurzy, dominancia abstraktných obsahov kurzov vychádzajúcich z často 
odťažitej a čisto deskriptívnej teórie atď.  

Katedra anglistiky a amerikanistiky chce pokračovať v transformácii svojho študijného 
programu zvnútra, t.j. v obsahu predmetov, a takisto zvonka – z pohľadu skladby jednotlivých 
kurzov a ich kreditového ohodnotenia. Volanie študentov po praktickejších predmetoch 
a modernejším metódam vyučovania považujeme za najväčšiu výzvu pre katedru anglistiky 
a amerikanistiky do najbližších rokov. Našim cieľom je radikálna zmena ponúkaných študijných 
programov tak, aby vyššie uvedené problémy mohli byť eliminované. 

Mgr. Ivan Lacko, PhD. vedúci katedry 
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Katedra archeológie 

Vzhľadom na prítomnosť študentov v završujúcich ročníkoch, výsledky študentskej ankety za 
letný semester možno vždy do určitej miery vnímať aj ako celkové hodnotenie absolvovaných 
študijných programov. V tomto zmysle im treba pripisovať azda zvýšenú pozornosť 
a zohľadňovať ich pri úvahách nad možným skvalitnením výučby. 

Bakalársky stupeň študijného programu Archeológia (boAE) sa celkovo podujalo hodnotiť 6 
študentov (cca 17%), čo sa z hľadiska ich pomerného zastúpenia z celkového počtu približuje 
k celofakultnému štandardu. Hodnotenia študijného programu boli opäť jednoznačne 
pozitívne, a to vo všetkých sledovaných rovinách (kvalita, náročnosť a jeho atraktívnosť). 
Osobitne nás potešil hlas, ktorý sa prihováral za dôslednosť dodržiavania termínov odovzdania 
písomných prác! Jednotlivé predmety bakalárskeho stupňa boli hodnotené skôr jednotlivcami 
(len výnimočne 3-4 študentmi), ale rovnako, pozitívne až veľmi pozitívne. Vzhľadom na 
zámerne vybudovaný prierezový charakter náplne bakalárskeho stupňa, apel po zvýšenej 
špecializácii nezarezonuje zrejme ani v budúcnosti. 

Absolvovanie študijného programu Archeológia (moAE) predurčuje profiláciu v rámci dvoch 
odborových špecializácií (prehistorická, alebo protohistorická a historická archeológia). Na 
rozdiel od uplynulých semestrov, môžeme tentoraz konštatovať zo strany študentov záujem 
podeliť sa o svoje skúsenosti a pocity formou ankety. Z 28 študentov celkovo program 
hodnotili 4 (cca 14%) pričom udelené bodové hodnotenia odrážajú spokojnosť s jeho kvalitou. 
Pri vyjadreniach konkrétnych názorov boli aktívnejší študenti so zameraním na protohistorickú 
a historickú archeológiu, ktorí smerovali svoje postrehy smerom k hĺbke špecializácie v rámci 
vybraného smeru. Záujem o prehĺbenie poznatkov z oblasti historických vedných disciplín 
(história, archívnictvo, dejiny umenia) v nás rozhodne vzbudil záujem, povedie k zaradeniu 
ďalších kurzov uvedených v našej ponuke povinne voliteľných predmetov v rámci spoločného 
základu. Pozitívne boli hodnotené aj jednotlivé predmety. V ich komentároch sa odrážal dobrý 
dojem, ktorý v študentoch zanechala možnosť špecializácie.  

prof. J. Bátora, DrSc., vedúci katedry archeológie 

Mgr. J. Mellnerová, Ph.D. a Mgr. T. König, Ph.D., študijní poradcovia katedry 

 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických 

Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK po oboznámení sa  s výsledkami  študentskej ankety 
za letný semester na zasadnutí katedry o nich diskutovali a potom sformulovali nasledovné 
stanovisko: Študenti odboru tentoraz hodnotili úroveň jednotlivých kurzov predovšetkým 
označením konkrétneho hodnotenia v stupnici hviezdičkou. Ústup od slovného komentovania 
treba považovať za negatívny moment – pri nízkej účasti študentov na ankete nemá 
neverbálne hodnotenie požadovanú výpovednú hodnotu a vyučujúci teda nepozná konkrétny 
dôvod, ktorý motivoval študenta, aby vybral to-ktoré hodnotenie v stupnici. Napriek tomuto 
obmedzeniu možno konštatovať, že podstatné výhrady k realizácii kurzov a úrovni štúdia 
neboli zaznamenané. V komentári k úrovni magisterského štúdia sa objavila požiadavka 
zvýšenia hodinovej dotácie výučby jazykov, poznámka o niektorých zbytočných predmetoch a 
požadovanie zvýšenia rozsahu odbornej praxe a to praxe konkrétnej a aktuálnej. Učitelia 
katedry si myslia, že rozsah výučby jazykov na katedre je viac ako primeraný (napr. v porovnaní 
s inými historickými odbormi) a možnosti prehlbovania jazykových vedomostí vidia v 
možnostiach voľby kurzov z ponuky jazykových katedier resp. v individuálnom prístupe 
študentov. Názor o zbytočnosti niektorých predmetov považujú za neodôvodnený – poukázali 
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aj na názory značného počtu archivárov z praxe. V súčasnosti sa pripravujú a uzatvárajú zmluvy 
s viacerými archívmi o realizácii odbornej praxe a teda vzniká tu aj priestor na požadovanie jej 
skvalitnenia a aktualizovania. Je potešiteľné, že výrazne poklesol počet závažných 
pripomienok k stanoveniu požiadaviek a spôsobu hodnotenia. Vedúci katedry vyzval učiteľov, 
aby už na prvej hodine výučby venovali tejto problematike osobitnú pozornosť. Negatívnejšie 
hodnotenia sa objavili pri niektorých kurzoch cudzích jazykov (Maďarčina 2, Nemčina – jazyk 
prameňov pre archivárov a historikov 2) – opäť však ide len o neverbálne hodnotenia, naviac, 
v oboch prípadoch iba o jedného hodnotiteľa.  Pozitívne bol však hodnotený kurz Maďarčina 
6 a to aj slovným komentárom. Vedúci katedry a študijná poradkyňa budú problematiku 
jazykov sledovať počas zimného semestra a po objavení sa ďalších pripomienok budú 
kontaktovať príslušné pracovisko, aby došlo k náprave. Na zasadnutí katedry sa učitelia 
zaoberali aj kurzami, ktoré zabezpečujú pre študentov iných katedier. Tu bol 
najrozporuplnejšie hodnotený kurz Pomocné vedy historické – v slovných komentároch sa 
študenti dožadovali zvýšenia počtu kreditov (vzhľadom na náročnosť požiadaviek), kritizovali, 
že vyučujúci vyžadoval čítanie latinského textu, hoci tento jazyk v niektorých študijných 
programoch absentuje. Vyučujúci vysvetlil, že v prípade čítania latinského textu ide iba o 
prečítanie niekoľkých riadkov, pre pochopenie významu PVH – paleografie. Počet kreditov a 
výučba jazyka prameňov je v kompetencii príslušných katedier.  Cieľom ankety študentov je 
skvalitnenie výučby a života študentov aj učiteľov Filozofickej fakulty UK.  Úsiliu o jeho 
dosiahnutie by určite prospelo, ak by účastníci ankety využívali najmä možnosť slovných 
komentárov, čo by pomohlo k operatívnemu odstráneniu konkrétnych nedostatkov a 
problémov,  o ktorých sa v tzv. hviezdičkovom hlasovaní možno dozvedieť len všeobecne. 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., vedúci katedry 

 

Katedra dejín výtvarného umenia 

Po preštudovaní výsledkov študentskej ankety reflektujúcich nami realizovaný študijný odbor 
boDU i jednotlivé kurzy musíme bohužiaľ  konštatovať, že situácia sa v porovnaní so zimným 
semestrom nezlepšila. Nízka účasť zapojených respondentov a v nej opakujúce sa, aj  
vzájomne si odporujúce hodnotenia spôsobili, že výpovedná hodnota ankety je veľmi nízka a 
nemôžeme s ňou konštruktívne pracovať na zlepšení nášho odboru. Ten je naďalej všeobecne 
hodnotený ako zaujímavý a náročný a až na malé výnimky sú aj jednotlivé kurzy opakovane 
respondentmi vnímané pozitívne. Za LS akademického roku 2016/2017 bolo hodnotených 12 
kurzov z ponuky Katedry dejín umenia avšak v prevažnej väčšine len 1 alebo 2 študentmi. 
Naviac sú tieto hodnotenia dominantne neverbálne len s využitím „hviezdičkového“ systému, 
kde sú jednotlivé kurzy hodnotené pozitívne s celkovým počtom hviezd od 3-5, s vyššou alebo 
adekvátne stanovenou náročnosťou a tiež s odporúčaním pre iných.  

Za „bez váhania najlepší predmet“ bol v tomto semestri označený kurz A-boDU-035/09 
Základy galerijnej a muzeálnej praxe vedený Dr. A. Kusou. Za náročný až nepochopiteľný 
a zároveň relatívne malo kvalitný bol jedným študentom hodnotený kurz A-boDU-024/00 
Dejiny umeleckých remesiel 2. Táto protirečivá výpoveď je postavená len na udelení hviezd. 
Veľká škoda, že študent nekonkretizoval ním pociťovaný nedostatok, umožnil by tým 
zabezpečenie adekvátnej reakcie na svoj podnet.   

V dvoch slovných negatívnych reflexiách nachádzame znovu sa opakujúce kritiky. V prípade 
odboru  podľa jedného študenta „ chýba vôľa profesorov poskytnúť študentom aj PRAKTICKÉ 
vedomosti, nie len teoretické“ a v prípade kurzu tentokrát A-boDU-011/00 Ikonografia 
stredovekého umenia  študent uvádza „vadili mi prezentácie študentov, viac by ma zaujímal 
výklad iba vyučujúceho, bez vstupov študentov, pretože nie všetci si svoju prácu urobili 
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dôkladne. Som za seminárne práce ale na odovzdanie“. Na oba v zásade si protirečiace typy 
hodnotení sme už odpovedali o. i. v  reakcii na ZS príslušného akademického roku. Môžeme 
preto len zopakovať nesúhlas so zmienenou nevôľou pedagógov poskytovať praktické 
vedomosti. Podiel praktickej výučby je v obsahu aj v percentuálnej hodinovej dotácii výučby 
v odbore značný a zvyšovať ho na Bc. stupni štúdia na úkor teoretickej základne, 
predstavujúcej nevyhnutný základ práve pre realizáciu praxe, by bolo kontraproduktívne.  
Rovnako napriek študentskej požiadavke, nemôžeme súhlasiť len s pasívnou formou 
odovzdávania vedomostí v kurzoch výlučne prednáškového typu či iba písomných 
seminárnych prác. Znamenalo by to značnej oklieštene práve vyššie požadovanej praktickej 
časti výučby zameranej na nácvik tvorby a verbálnej prezentácie výsledkov bádania ako 
jedného z hlavných typov umenovedných výstupov v reálnej praxi.  

Záverom by som aj týmto spôsobom v mene Katedry dejín umenia rada poďakovala aj za tých 
pár reakcii a zároveň apelovala na študentov, aby skutočne častejšie využívali možnosť 
konkrétnejšej verbálnej formy hodnotení odboru i kurzov. Umožnia nám tak vzájomnú 
konštruktívnu spoluprácu na skvalitnení štúdia.  

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., vedúca katedry  

 

Katedra estetiky 

K študentskej ankete sa pravidelne vraciame na zasadnutiach našej katedry. Ako vedúci 
katedry zdôrazňujem kolegom potrebu propagovať  a vysvetľovať zmysel ankety medzi 
študentmi. Osobne to vždy, po spustení ankety, medzi študentmi medializujem, 
sprístupňujem a vysvetľujem jej potrebu, resp. pozitívne stránky.  S touto požiadavkou 
apelujem aj na svojich kolegov. 

Nikdy som nespochybnil potrebu študentskej ankety. Na početných zasadnutiach kolégia 
dekana sa pravidelne vraciame k jej zmyslu, metodológii, relevantnosti a pod.  Z úst kolegov 
zaznieva pravidelne množstvo kritických i podnetných komentárov.  Systém metodologického 
prístupu sa však od vzniku ankety nezmenil a tak sa aj množstvo komentárov vedúcich katedier 
k aktuálnym výsledkom bude zrejme notoricky opakovať. 

V ankete k letnému semestru akademického roka 2016/2017 sa vyjadrili k celkovému 
hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom siedmi študenti 
(priemerne hodnotilo každý študijný program 1,75 študentov). K 22 predmetom našej katedry 
sa vyjadrilo 40 študentov (priemer 1,8 študenta na predmet). 

Vo svojich hodnoteniach študenti paradoxne oceňujú aj kritizujú veľa práce – málo práce; 
náročnosť látky – triviálnosť látky a pod. Nie ku všetkým hodnoteniam sú pripojené komentáre. 
Z tých komentárov, ktoré študenti pripojili k svojmu hodnoteniu vyberám niekoľko kritických 
postrehov: 

- „príliš veľa základov všetkého“; 

 - málo kreditov za predmety Katedry kvôli čomu sú študenti „donútení“ zapísať si predmety 
na inej katedre; 

- málo slovenských reálií (aj z estetiky aj z dejín umenia); 

- požiadavka viacej „praxe“ alebo exkurzií na úkor teórie; 

- priveľa požiadaviek na „samoštúdium“. 
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Študenti v pozitívne ladených komentároch ocenili preberanú látku, výkony prednášajúcich, 
alebo atraktívnosť a zaujímavosť nepovinných alebo povinne voliteľných predmetov, z ktorých 
si môžu študenti vyberať podľa svojich záujmov. 

V celkovom hodnotení naša katedra získala prostredníctvom študentskej ankety prevažujúce 
pozitívne hodnotenia, problémom ale zostáva relevantnosť  danej vzorky študentov ktorí sa 
do ankety zapojili. 

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., vedúci katedry estetiky 

 

Katedra etnológie a muzeológie 

Vyjadrenie vedenia Katedry etnológie a muzeológie k výsledkom študentskej ankety (letný 
semester akademického roku 2016/2017) 

Vedenie KEM v prvom rade ďakuje všetkým našim študentom, ktorí sa zapojili do študentskej 
ankety a vyjadrili svoj názor, či už išlo o zodpovedanie naformulovaných otázok k predmetom 
(kurzom a seminárom), alebo aj niektorým slovným komentárom. Napriek tomu, že sme 
študentov na anketu upozorňovali, túto možnosť využilo, ako každoročne, veľmi málo 
poslucháčov. Táto skutočnosť nás mrzí, no po rokoch upozorňovania a agitácií, či už zo strany 
KEM, alebo zo strany vedenia Filozofickej fakulty UK, zrejme nemá zmysel zaoberať sa touto 
anketou viac, ako je to v skutočnosti nutné. Nízka účasť študentov z tejto ankety robí prakticky 
len formálnu a do značnej miery azda aj nadbytočnú záležitosť. Napriek tomu, pedagógovia 
KEM si pozorne prečítali hodnotenia svojich kurzov, či svojej osoby, a v niektorých prípadoch 
aj priamo v ankete zareagovali na relevantné a konštruktívne pripomienky, za ktoré 
študentom ďakujeme. Študentov našich odborov, etnológie a muzeológie, ale aj ostatných, 
ktorí navštevujú naše kurzy môžeme ubezpečiť, že sme stále otvorení študentom a ich 
konštruktívnym návrhom celoročne, nielen počas ankety. 

 
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci Katedry etnológie a muzeológie 

doc. PhDr. Tatiana Bužeková, PhD., vedúca odboru Etnológie a kultúrnej antroloógie 
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., vedúci odboru Muzeológie a kultúrneho dedičstva 

 

Katedra filozofie a dejín filozofie 

Podobne ako uplynulý, aj tento semester sa do študentskej ankety zapojil nízky počet 
študentov, ktorý stále nemožno považovať za dostatočne reprezentatívnu vzorku. Tento 
problém je vypuklý aj pri hodnoteniach v rámci Katedry filozofie a dejín filozofie, kde hlavný 
študijný program Filozofia hodnotilo na bakalárskom stupni len 8 študentov a na 
magisterskom stupni dokonca iba 1 študent. Hodnotenia jednotlivých predmetov a 
vyučujúcich tiež výraznejšie nepresahujú uvedené počty. Výpovednú hodnotu ankety limituje 
i fakt, že väčšina vyučujúcich nesúhlasila so zverejnením výsledkov, ktoré sa týkajú ich osoby.  

Napriek tomuto dlhotrvajúcemu stavu považujeme vyjadrenia študentov a študentiek v 
ankete za dôležitý i inšpiratívny zdroj podnetov pre skvalitnenie našej práce. Na katedre 
využívame viaceré formy oslovovania študentov (Facebook, webstránka a osobné 
informovanie), no miera zapojenia študentov a študentiek do ankety je akoby nehybná. Tento 
jav bude predmetom najbližších zasadaní katedry, pričom sa pokúsime o jeho riešenie tak, aby 
sa zapojil vyšší počet našich študentov a študentiek. Možné riešenie vidíme v stimulácii 
študentov už počas výučby, aby sa zapojili do ankety.  

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/


Celkové hodnotenia študijných programov boli vcelku pozitívne, najmä slovné vyjadrenia 
hodnotiacich. Mierny výskyt protikladných hodnotení v niektorých položkách (zaujímavosť, 
náročnosť, celkové hodnotenie) svedčí podľa nášho názoru o rozličnosti očakávaní a predstáv 
našich študentov a študentiek. Najviac kritických pripomienok mierilo na formálnu stránku 
výučby, ako sú nejasné kritériá pri hodnotení výkonov a pri udeľovaní kreditov. V rámci katedry 
vynaložíme úsilie, aby sme tento jav úspešne minimalizovali.  

Čo sa týka hodnotenia jednotlivých predmetov, komentáre na adresu predmetov, ako aj 
vyučujúcich sa pohybujú na škále smerom k pozitívnemu hodnoteniu. Tešia nás všetky 
pozitívne vyjadrenia, aj „červené“ políčka typu „totálny zabijak“. Niekedy sa však políčka ako 
„totálny zabijak“ ocitajú vedľa veľmi pozitívnych hodnotení. Stojíme sa tak pred dilemou medzi 
kvantitou, ktorá vedie k znižovaniu úrovne a kvalitou, ktorá obsahuje aj prvky náročnosti. 
Odvažujeme sa vyjadriť názor, že máme do činenia nielen s rôznorodosťou v osobných a 
odborných preferenciách študentiek a študentov filozofie, ale aj s ich rozdielnou úrovňou, 
pripravenosťou na výučbu a ochotou, prípadne schopnosťou porozumieť výkladu pedagóga. 
Sme presvedčení, že by sme nemali znižovať náročnosť výučby z dôvodu ojedinelých 
negatívnych názorov, ak väčšina ostatných hodnotení je pozitívna. Táto dilema je znásobená 
tým, že v slovných komentároch sa však viackrát opakuje výčitka, že štúdium je príliš 
jednoduché a nedodržiavajú sa formálne kritériá.  

Zo všetkých kritických reakcií podľa nás vyplýva minimálne jedna vec, a to, že sa treba osobitne 
zaujímať o naozaj dobrých a zapálených študentov, oslovovať ich a dávať im spätnú väzbu, 
venovať sa im aj mimo kurzov, aby nenadobudli pocit, že sa ich záujmy a talent strácajú a 
ignorujú. Ďalšie z východísk identifikovanej dilemy vidíme v inovovaní ponuky výberových 
predmetov. Za najpodstatnejšie však považujeme, že aj pri predmetoch s heterogénnym 
hodnotením stále jednoznačne prevažujú pozitívne výsledky.  

prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry 

 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 

Veľkým pozitívom študentskej evaluácie za letný semester 2016/2017 je zvýšenie účastníkov 
ankety, a tým aj mierne zvýšenie reprezentatívnosti. Študentom, ktorí pochopili, že vyjadriť 
názor môže byť osožné pre obe strany, by sme sa chceli poďakovať. Aj tentoraz oceňujeme 
vecný a konštruktívny prístup hodnotiacich. Pre učiteľov ide o významnú spätnú väzbu 
a pomoc pri sebareflexii.  

NEMČINA 

Stále však pretrváva stav, keď sa k väčšine predmetov nevyjadrilo viac študentov než jeden – 
dvaja, žiaľ, väčšinou bez slovného hodnotenia. Teší nás, že v hodnoteniach prevažujú pozitívne 
ohlasy (4-5*). Podnetnejšie a zrozumiteľnejšie by však pre nás boli výhrady formulované 
verbálne, inak k nim ťažko môžeme zaujať stanovisko. 

Je príznačné, že študenti majú podstatne lepší vzťah k tým predmetom, ktoré sú orientované 
prakticky (prekladové a tlmočnícke semináre, seminár o výslovnosti, akademické písanie, 
konverzácia). Tieto predmety majú lepšie hodnotenie, študenti ich považujú za potrebnejšie. 
Naopak, semináre z gramatických disciplín, dejín či teórie literatúry sú hodnotené 
negatívnejšie, študenti sú často presvedčení, že ide o „zbytočnosti“. Univerzitné štúdium má 
rozvíjať akademické myslenie, tvorenie racionálnych konštrukcií prepojených s pragmatickými 
aspektmi študovaného odboru. Tým sa odlišuje od nadobúdania jazykových zručností 
v jazykovej škole alebo inom praktickom kurze. Študenti si občas neuvedomujú, že 
v univerzitnom štúdiu musí byť ťažisko na sprostredkúvaní vedeckých obsahov. 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/


Prekladateľ/tlmočník však nie je len ten, kto skvele ovláda jazyk, prekladateľ/tlmočník je 
expert na interkultúrnu komunikáciu, znalec kultúry a literatúry, dejín, politiky príslušných 
jazykových oblastí v najširšom zmysle. Našou ambíciou je, aby medzi 
prekladateľmi/tlmočníkmi, ktorých vyprodukujú jazykové školy resp. ktorí túto činnosť 
vykonávajú bez príslušného vzdelania, a medzi našimi absolventmi bol zásadný rozdiel – aby 
mali bázu hlbokých teoretických vedomostí, na ktorých môžu stavať, aby boli schopní 
reflektovať a prepájať ich s pragmatickou stránkou. Bez primeraného teoretického základu je 
aj taká „praktická“ činnosť ako prekladanie a tlmočenie živelná a neodôvodnená.  

S predchádzajúcim súvisí aj ďalšia výhrada študentov v kombináciách bpNE, že sa s praktickým 
prekladaním a tlmočením stretávajú príliš neskoro, že v prvých semestroch nemajú 
prekladateľské a tlmočnícke predmety. Pri takej odlišnej východiskovej kvalite jazykových 
vedomostí študentov, s akou sa dnes v úvode štúdia stretávame, považujeme za potrebné 
pokúsiť sa dostať ich na homogénnejšiu úroveň. Slúžia na to predovšetkým semináre 
vyučované zahraničnými lektormi a semináre zo súčasného nemeckého jazyka. Nazdávame sa, 
že až po vytvorení takejto bázy je možné a efektívne pristúpiť k nácviku translačných zručností. 
Prekladateľské a tlmočnícke predmety v bakalárskom štúdiu tvoria približne štvrtinu 
povinných predmetov, široké možnosti poskytujú najmä povinne voliteľné semináre. 

Na druhej strane nás teší, že sa nájdu aj študenti, ktorým, naopak, naša ponuka predmetov 
nestačí, a majú záujem o širší ponor do dejín, kultúry a filozofie. Keďže sme limitovaní počtom 
hodín i opisom študijných predmetov, ktorého sa musíme pridržiavať, musíme tu odkázať na 
možnosť navštevovať špecializované semináre na iných katedrách resp. na iných fakultách UK.  

V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť často opomínaný fakt, že delenie predmetovej skladby 
na povinné („áčkové“) a povinne voliteľné („béčkové“) neznamená delenie na dôležité a na 
nepodstatné predmety. Naopak, skladba povinne voliteľných predmetov, ktorú si študent 
kombinuje sám, má zásadný vplyv na kvalitu jeho štúdia. Ponuka PV kurzov je kvantitatívne 
i obsahovo taká široká a každoročne sa obmieňa, že študent sa uváženým výberom môže 
veľmi zavčasu a veľmi efektívne vyprofilovať. Jedinou podmienkou je samostatná 
a zodpovedná reflexia odboru. 

Počet hodnotení v magisterských študijných programoch (muNE, mpNE) bol tradične nižší. Po 
zrušení bakalárskych ŠZS sa však rôzna vedomostná úroveň vo väčšej miere prenáša aj do 
magisterského štúdia. V rámci Translatologického bloku časť študentov hodnotí obsah ako 
priťažký, iným sa zdá málo náročný. V reálnej situácii sa na takúto kritiku dá reagovať iba 
triezvym ukladaním úloh s vedomím možnosti ich splnenia väčšinou účastníkov seminára. 
  

ŠVÉDČINA 

Učitelia švédčiny  majú v študentskej ankete stabilne veľmi dobré hodnotenia výučby a 
študenti sa okrem numerického hodnotenia vyjadrujú k obsahu, metódam i kvalite výučby aj 
verbálne. Počet zúčastnených na ankete dokonca miestami prevyšuje priemer fakulty. V 
informačných listoch akreditácie vidia študenti ponuku zaujímavých predmetov a oslovujú nás 
so žiadosťami o ich zaradenie, resp. na zvýšenie počtu vyučovacích  hodín. To však v súčasnom 
personálnom obsadení škandinavistiky nie je kapacitne zvládnuteľné. Študenti sami navrhujú, 
a k tomuto návrhu sa pripájajú aj učitelia švédčiny, aby sa neotvárali ročníky tak, aby paralelne 
bežalo bakalárske štúdium dvoch ročníkov naraz, a taktiež, aby  sa  predišlo situácii, aby v 
jednom roku / ako tomu bude v akademickom roku 2018/2019/, nekončili  v odbore švédčina 
v kombinácii zároveň aj bakalári aj magistri. Katedra v spolupráci s učiteľmi oddelenia 
škandinavistiky v budúcnosti bude vedeniu fakulty avizovať eventuálnu možnosť výskytu 
takéhoto prípadu pri otváraní štúdia švédčiny. V súvislosti so študentskou anketou okrem 



pozitívneho hodnotenia kvality výučby sa objavilo aj uznanie možnosti rozšírenia 
škandinávskeho rozmeru štúdia  o predmety  nórčiny a v poslednom roku aj islandčiny 
(súčasný švédsky lektor je aj špecialista na islandčinu). Štúdium nórčiny katedra zabezpečuje 
v spolupráci s nórskou stranou na báze spoločného lektora s Viedňou. Prax ako aj študentské 
ankety  ukázali tiež, že cesta podpory doplnenia škandinavistického štúdia o ďalšie severské 
jazyky je dobrá voľba aj pre začlenenie sa študentov do praxe po ukončení štúdia. 
Zamestnávatelia získavajú absolventov nielen s odbornou ale aj širšou škandinavistickou  
jazykovou výbavou a katedra dostala už viacero pozitívnych ohlasov na túto skutočnosť, napr. 
aj v konkrétnej  podobe náboru  končiacich študentov škandinavistiky. 

HOLANDČINA 

Popri pozitívnych ohlasoch, ktoré ocenili kvalitu predmetov, sa vyskytli nasledujúce výhrady: 

Dejiny Holandska v 1. roč. bak. boli z jazykového hľadiska náročné, preto sa prikročí k 
používaniu elektronického zdroja entoen.nu. Tento portál prináša zdidaktizovaný materiál 
vhodný aj pre nižšie ročníky. 

Morfológia holandčiny: objem práce nemožno považovať za totálny zabijak, pretože je 
primeraný počtu kreditov za predmet a v tomto objeme sa prednáša už 15 
rokov.Zintenzívnenie priebežného hodnotenia je vynútený krok vzhľadom na nedostatočnú 
sebadisciplínu študentov v príprave počas semestra, ktorý mal ale pozitívny efekt na záverečné 
hodnotenie. 

Na prekladových seminároch v 2. r. Mgr.  bola poznámka, že sa na každej hodine neprebral 
celý text, ktorý študenti prekladali. Nie je však cieľom didaktického uchopenia prekladu 
editovať, či korigovať celý prekladaný text, ale venovať sa modelovým problémom. Na získanie 
prekladateľskej kompetencie je ale nevyhnutné, aby študent preložil istý objem textu a 
trénoval tým nielen riešenie prekladateľských problémov, ale aj tempo prekladateľskej práce 
a rešeršnú kompetenciu. 

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci katedry 

 

Katedra jazykov 

Aj keď možno v študentskej ankete nájsť rozmanité odozvy na rôzne aspekty výučby 
odborného jazyka, celkové hodnotenie predmetov Katedry jazykov v LS 2017 (OA2, OA4, ON2, 
ON4, N2, N4, NJ – reálie, Románsky jazyk – španielčina2 a 4, Ruština pre historikov, Tvorivé 
písanie 2, Formy a metódy diskurzu vo vedeckej a konferenčnej praxi 2) je priaznivé, 
v mnohých prípadoch pochvalné a oceňujúce.  

Ojedinelé kritické odozvy svedčia skôr o skreslených predstavách študentov o jazykovej 
výučbe na vysokej škole, ktorá nie je orientovaná na všeobecný jazyk, ale na špecifiká 
odborného diskurzu, kde nie je predmetom všeobecná konverzácia, ale rozvoj čitateľských 
kriticko-analytických a interpretačných schopností a produkcia odborne zameraných ústnych 
prejavov či písaných textov. Niektorí študenti by uprednostnili vyšší počet hodín; časová 
dotácia je to však záležitosťou rozhodnutia príslušnej katedry príslušného odboru.  

Aj hodnotenie jednotlivých  učiteľov možno považovať za pozitívne. Autormi niektorých 
kritických hodnotení sú najmä študenti s vysokými očakávaniami, ktorí v skupine so slabšími 
študentmi nemajú dostatok možností na rozvíjanie svojich rečových kompetencií. V tých 
študijných skupinách, v ktorých je delenie študentov podľa úrovne ovládania jazyka možné, sa 
tak vždy snažíme urobiť. V takýchto skupinách sa celkové hodnotenie prispôsobuje nielen 
jazykovej úrovni študentov, ale najmä úsiliu vynaloženému zo strany študentov v rámci 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-jazykov/


samostatnej prípravy. Na druhej strane by si však študenti  mali uvedomiť, že naša katedra 
koncipuje výučbu cudzieho jazyka podľa odboru, a nie podľa zvládnutej úrovne cudzieho 
jazyka; z tohto pohľadu sú naše možnosti deliť študentov na viaceré skupiny limitované. 
Budeme sa však snažiť pristupovať k skupinám ako k heterogénnemu zoskupeniu študentov 
a čiastočne prispôsobiť nároky úrovni študentov.  

Celkove však možno konštatovať, že drobné výhrady dokumentujú skôr rôznorodosť 
požiadaviek respondentov ako ich výhrady voči obsahovým či metodickým otázkam kurzov 
realizovaných katedrou. 

Záver: 

Hodnotenie kolegovia prijali ako podnet k hľadaniu efektívnejších foriem prístupu k niektorým 
aspektom výučby. Vo všeobecnosti bude však potrebné častejšie ozrejmovať študentom ciele 
výučby, spôsoby, kritériá a podmienky hodnotenia, aby lepšie rozumeli voľbe konkrétnych 
výučbových stratégií. Rovnako bude vhodné viesť študentov k väčšej autonómnosti a 
nesuplovať ich nepripravenosť na výučbu aktivitami, ktoré znevýhodňujú pripravených 
študentov. Aj keď je celkové hodnotenie kvality predmetu pozitívne a u poslucháčov badať 
zvýšený záujem o všetky odborné a akademické súčasti predmetu, budeme uvažovať aj nad 
rezervami.  

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD., vedúca katedry 

 

Katedra klasickej a semitskej filológie 

Klasická sekcia 

Predmety študijného programu Klasické jazyky  

Väčšinu predmetov študijného programu Klasické jazyky, ktoré boli určené len klasickým 
filológom, hodnotil len jeden študent, niektoré predmety dvaja študenti. Hodnotenia boli 
takmer napospol kladné. Len ojedinele sa objavili výhrady voči nadsadenej úrovni látky (1 hlas 
v predmete Latinská morfológia 2, Latinská konverzácia) a pomerne veľkému množstvu práce 
(Latinský proseminár 2).  

Niektoré predmety neboli hodnotené vôbec, komentáre boli len ojedinelé. 

 

Predmety určené klasickým filológom a študentom iných odborov. 

Najviac hodnotiteľov a najviac pozitívnych hlasov si získal predmet Exkurzia – antické pamiatky 
(13 študentov). 

Pomerne veľa hodnotení, 37,9 %, mal predmet Antická mytológia. V hodnoteniach boli 
verbalizované výhrady voči nedobrej forme podania, nejasnej štruktúre apod. Vedúca katedry 
už s vyučujúcou problém komunikovala. Spolu budú hľadať kroky k zlepšeniu didaktických 
postupov pri výklade látky. 

Predmety určené študentom mimo odboru Klasické jazyky 

Veľmi vysokým percentom (48%) a veľmi kladnými hlasmi a relatívne bohatými komentármi 
bol hodnotený predmet Latinčina pre historikov 2 a jeho vyučujúci Dr. Lábaj. Zaujímavým 
podnetom na zamyslenie je dožadovanie sa vyššej hodinovej dotácie latinčiny zo strany 
študentov.  

Zato pomerne kritické dva hlasy (tj. 13,3%) sa ozvali na adresu predmetu Latinčina 2. Vedúca 
katedry tieto výhrady prebrala s vyučujúcou. 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-klasickej-a-semitskej-filologie/


Vyučujúci oceňujú, ak sú v hodnoteniach vyjadrené aj podnety, návrhy apod.  a keď je jasné, 
že študenti s vyučujúcim predmetu spolu debatovali o forme práce na hodinách (napr. 
v predmete Rétorika pre tlmočníkov) 

Všetci členovia klasickej sekcie KKSF výsledky ankety akceptujú a prijímajú podnety, s ktorými 
anketa prichádza.  

doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 

Vyjadrenie vyučujúcich sekcie arabského jazyka KKSF k študentskej ankete v letnom 
semestri 2016/2017 

Členov sekcie arabistky KKSF teší, že študenti si nájdu čas na študentskú anketu. Ďakujeme za 
všetky pochvalné i kritické hodnotenia, postrehy i podnety. Názory študentov sú pre nás 
dôležité a neberieme ich na ľahkú váhu.  Na otázky a pripomienky venované jednotlivým 
predmetom už priamo v ankete odpovedali konkrétne vyučujúci. No sú aj námietky celkovo 
voči arabčine v rámci študijných programov. Presnejšie povedané v rámci študijného 
programu arabský jazyk a kultúra - slovenský jazyk a kultúra. Ako po každej ankete musíme 
odpovedať na otázky, ktorých riešenie nie je v moci vyučujúcich  

Arabčina sa v rámci prekladateľstva-tlmočníctva učí v kombinácii s iným jazykom, je tam ešte 
aj spoločný translatologický základ. Každá z týchto častí má vyhradený rovnaký čas a rovnaký 
počet povinných kreditov. Sťažnosti, že za náročné predmety je na arabistike málo kreditov 
nie sú namieste – pri zvýšení  by povinný počet kreditov študenti dosiahli pri menšom počte 
hodín, pričom o kredity navyše – ako nám ukazuje naša skúsenosť – by záujem nemali. Čo je 
zase naša výčitka voči študentom. Áno, je pravda, že hodín arabčiny majú málo, no naša snaha 
navýšiť im ich nepovinnými predmetmi sa pre nezáujem o „céčkové“ kredity míňa účinkom.  

Na výčitky študentov, že „80% štúdia sa musia venovať slovenskému jazyku a 
20% arabskému“ (resp. 85% a 15%) môžeme reagovať iba zvýšením náročnosti jednotlivých 
arabistických predmetov, no pri rovnakej hodinovej a kreditovej dotácii.  

Čo sa týka požiadaviek na arabského lektora, situáciu riešime. No vopred musíme upozorniť, 
že cvičenia s týmto lektorom budú tiež iba nepovinné, takže študenti si budú musieť vybrať, či 
študujú pre vedomosti, alebo pre kredity.  

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. 

 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 

K ankete sa vyjadril pomerne malý počet študentov, bakalárske štúdium 12 študentov, 
magisterské štúdium 5-6 študentov k jednotlivým predmetom. Celkové hodnotenie je 
pomerne priaznivé, študijný program stredne náročný a vo veľkej miere hodnotený ako 
zaujímavý. Explicitné vyjadrenie študenta končiaceho ročníka je, že „štúdium bolo pre mňa 
prínosom a dalo mi veľa poznatkov a skúseností.“ 

V pripomienkach študenti zdôraznili najmä potrebu prepojenie štúdia a praxe, ktoré je svojím 
spôsobom integrované vo väčšine povinných, ale najmä povinne voliteľných predmetov. 
Priame praktické zručnosti si študenti môžu vyskúšať pri tvorbe a riadení svojich projektov, 
vytváraní slovníkov a nástrojov organizácie poznania, bibliografií, klasifikovaní, katalogizovaní, 
ale aj v projektoch informačných systémov, prieskumoch používateľov, bibliometrických 
analýzach, tvorbe webstránok, návrhoch služieb nových médií. Väčšina predmetov je 
prepojená špecifickou metodológiou, ktorá priamo prepája teóriu a prax (napr. tvorba 
informačného produktu, informačnej architektúry ap.). Odborná prax aj prax v rámci 

http://fphil.uniba.sk/kkiv/


spracovania záverečnej práce sú súčasťou študijného programu, vrátane exkurzií, účasti na 
seminároch, konferenciách a barcampe. 

Takéto zameranie štúdia je komunikované v profiloch absolventa s možnosťou širokého 
uplatnenie v knižniciach, archívoch, múzeách a iných pamäťových, mediálnych, kultúrnych 
a informačných inštitúciách a firmách. V širokom zábere tém majú študenti možnosť 
špecializovať sa podľa svojho zamerania (napr. vedecké informácie, nové médiá, verejné 
knižnice, informačná gramotnosť, informačná architektúra, digitálne knižnice, historické 
fondy). Vzhľadom na počty študentov je v súčasnosti aktuálne program skôr integrovať a nie 
vytvárať príliš úzke špecializácie, ktoré môžu študenti študovať aj v témach svojich 
záverečných prác. 

Náročnosť štúdia: Vo väčšina predmetov sú záťaž a podmienky splnenia jasne definované. 
Projekty a práce sú nevyhnutnou súčasťou akademického vzdelania aj schopnosti aplikovať 
poznatky v riešení problémov praxe. 

Perspektíva zamestnania pre študentov je pomerne dobrá, je založená na širšom 
poznatkovom základe, ktorý je kombinovaný s určitou hlbšou špecializáciou podľa kontextu 
a výberu témy záverečnej práce. 

Pripomienky študentov budeme akceptovať najmä pri zlepšovaní komunikačnej stratégie 
a praxe medzi študentmi a učiteľmi a katedrou. Naďalej budeme poskytovať možnosť výberu 
moderných predmetov (digitálne knižnice, dátový manažment, nové médiá, informačný dizajn, 
kultúrne dedičstvo). 

Problémy administratívy a organizácie štúdia budeme riešiť priebežne v kontexte fungovania 
celej fakulty a univerzity (AIS). Repertoár výberových predmetov je daný aj vlastnou iniciatívou 
a schopnosťou samostatnej organizácie svojho štúdia (výberové predmety z iných katedier). 
Budeme tiež podporovať medzikatedrové stretnutia a využitie intelektuálneho potenciálu 
celej fakulty v zlepšovaní tvorivej atmosféry a interdisciplinárnych inšpirácií odborov. Dôležitá 
je podpora dôvery študentov prostredníctvom otvorenej komunikácie a fungujúcej 
infraštruktúry vrátane moderných služieb akademickej knižnice. Podchytenie motivácie 
študentov a prepojenie hodnôt akademickej práce s praxou budú základom ďalšieho rozvoja 
kvality vzdelávania na KKIV. 

 prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., vedúca katedry 

Katedra kulturológie 

Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí sa do ankety zapojili a vyjadrili svoje 
názory, podnety a pripomienky na študovaný program.   Vidíme v nich aj odporučenia, ako by 
sa dal náš študijný program ďalej vylepšiť. Bohužiaľ, vzhľadom na pedagogickú vyťaženosť ale 
aj vedecko-výskumné aktivity členov katedry nie je možné niektoré predmety v bakalárskom 
aj magisterskom stupni otvárať každý rok, preto sa ponuka predmetov v jednotlivých blokoch 
môže študentom zdať menšia. Niektoré predmety nám personálne zastrešujú odborníci z 
praxe. Aj  kvôli ich vyťaženosti (ale aj nižšiemu počtu študentov) predmety realizujeme každý 
druhý rok. Napriek tomu sa snažíme, aby sme dostatok zaujímavých predmetov otvárali každý 
rok. Tešíme sa z toho, že sa objavuje zvýšený záujem aj o blok teoreticko-metodologických 
predmetov. Jednotlivé predmety a najmä ich skupiny medzi povinne voliteľnými predmetmi 
sú pre bakalársky aj magisterský stupeň zostavené tak,  aby študenti získali vedomosti, 
schopnosti a zručnosti tak, ako to špecifikujeme v tzv. profile absolventa, ktorý je účasťou 
akreditačného spisu pre každý študijný program. Preto naše predmety ponúkame ako skupiny 
tzv. praktické (aplikovaná kulturológia), teoreticko-metodologické aj umelecko-historické. 
Rovnako dôležitá je medzi nimi aj skupina cudzích jazykov, ktorú realizuje Katedra jazykov 



našej fakulty. Bloky predmetov, ktoré personálne zabezpečujú pracovníci katedry, sa 
snažíme  každý rok aktualizovať a dopĺňať, mnohé predmety sme zaradili do ponuky aj na 
základe odporúčaní vyjadrených v ankete.   Teší nás, že mnohé  z nich  
hneď našli medzi študentmi pozitívnu odozvu.   Aj na základe Vašich konštruktívnych 
pripomienok môžeme náš študijný program neustále vylepšovať. 

PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry 

Katedra logiky a metodológie vied 

V prípade viacerých predmetov sme zaznamenali aj (nadpriemerne) pozitívnu odozvu 
niektorých študentov. Žiadny z predmetov nebol hodnotený výslovne negatívne. Navyše, vo 
väčšine predmetov sme zaznamenali väčšiu účasť hodnotiacich študentov (väčšinou 
v intervale 23 – 33 %) než je celofakultný priemer (20 %). V predmetoch s menším počtom 
študentov (3-8) sme dosiahli dokonca ešte lepšiu účasť (50 %, 66 %). Boli by sme radi, keby sa 
ankety zúčastnilo čo najviacej aktívnych a kvalitných študentov. 

prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci katedry 

Katedra maďarského jazyka a literatúry 

Najprv by som chcel poďakovať poslucháčom katedry za hodnotenie, za kritické pripomienky, 
ale aj za dôveru. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že čo sa týka vyučovania maďarského 
jazyka a literatúry, absolútna väčšina predmetov, ktoré zabezpečuje naša katedra bola 
hodnotená kladne. V odbore prekladateľstva a tlmočníctva situácia je podobná. 

Kritické názory, ktoré sa vyskytli v súvislosti fínčiny sú v podstate relevantné, najmä tie, ktoré 
sa vzťahujú na počet a profiláciu vyučujúcich („Fínčina ale upadá!!! je veľkým pozitívom, že tu 
máme zahraničnú lektorku, ale tá nemôže učiť všetko. Potrebujeme viac učiteľov, keď sa 
fínčina otvára už skoro každý rok.”; Nutne/súrne/urgentne potrebujeme ďalších vyučujúcich 
fínčiny!”) 

Zaťaženosť pedagógov, ktorí fínčinu zabezpečujú  (1 docent, 1 odborný asistent + zahraničný 
lektor) je naozaj enormná, preto  katedra v rámci svojich možností sa bude snažiť na 
nasledujúci školský rok prijať nového odborného asistenta aspoň na polovičný pracovný 
úväzok. Aj tento rok budeme mať  popri lektorke fínskeho jazyka praktikanta z Fínska, ale aj 
hosťujúcich prednášateľov zo zahraničia. Pre poslucháčov sú naďalej k dispozícii rôzne 
jazykové a študijné pobyty vo Fínsku. Pre poslucháčov kombinácie  maďarčina-fínčina (ale aj 
pre iných záujemcov) sme ochotní vytvoriť nový predmet: tlmočenie z fínčiny do maďarčiny a 
späť. 

doc. Zoltán Csehy, PhD., vedúci katedry 

Katedra marketingovej komunikácie 

Po preštudovaní výsledkov študentskej ankety si dovoľujem vyjadriť sa k jednotlivým 
pripomienkam: 

Celkové hodnotenie kvality študijného programu študentmi je pre nás celkom lichotivé (aj 
keď opäť malá vzorka 8 št.).  

Hodnotenie jednotlivých predmetov a ich vyučujúcich: Predmety aj učitelia sú hodnotené 
prevažne veľmi dobre až výborne. 

Pokiaľ ide o hodnotenie jednotlivých pedagógov, tak kritické výhrady máme v zásade len 
u dvoch. U Dr. Vopálenskej som presvedčený, že si plní svoje úlohy zodpovedne a že jej nároky 
nie sú až také prehnané. Napriek tomu to budeme riešiť na zasadnutí katedry. V prípade Dr. 
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Hlinkovej, preberieme pripomienky študentov tiež na najbližšom zasadnutí katedry. Tam sa 
budeme zaoberať aj drobnými pripomienkami študentov.  

Zo štatistiky, ktorú som si na základe odpovedí urobil mi vychádza jednoznačne, že musíme 
zvýšiť náročnosť hlavne v magisterskom stupni štúdia. Pedagógovia dobre až výborne 
hodnotení na bakalárskom stupni sú totiž  v pokračujúcom štúdiu hodnotení o niečo menej 
kvalitne. Samozrejme, že názory študentov sú kritickejšie aj preto, že už „vyrástli“, ale aj tak... 

Počty zúčastnených sú naďalej veľmi nízke pre serióznu analýzu. Je však zaujímavé, že väčšinu 
učiteľov poslucháči hodnotia výborne a chvália ich (hoci im vyčítajú nenáročnosť, či málo 
práce). Naopak u niekoľkých učiteľoch, ktorí dávajú práce podľa nich veľa, je hodnotenie 
kritické... Pripomienky sú spravidla k tým istým pedagógom, kde študentom prekáža 
náročnosť. Paradoxom je teda, že pri predmetoch, ktoré hodnotia poslucháči výsostne 
pozitívne, ako aj ich učiteľov, tak by uvítali vyššiu náročnosť (napr. Dr. Valter, Dr. Uličný). 

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc., vedúci katedry 

 

Katedra muzikológie 

Hodnotenia a reakcie študentov na kurzy v letnom semestri nás potešili. Počet zúčastnených 
študentov je síce stále nízky, ale ich vyjadrenia sú, zdá sa, čoraz úprimnejšie. 

Väčšina kurzov sa dočkala veľmi dobrého hodnotenia. Nadšené ohlasy zožal okrem iných už 
tradične aj kolega Zagorski (boHV-058/15 Fin-de-siècle Vienna 2: „One of the best subjects I 
was able to take at this university“). Sme radi, že študentom zjavne nevadí, že jeho výučba 
prebieha v inom než štátnom jazyku :-). 

K jednotlivým kritickým výhradám uvádzame konkrétne:  

BoHV-018/15 Harmónia: Že je kurz náročný, to asi nie je zle. Látka ale musí byť pochopiteľná. 
Prosíme aj Vás, študentky a študentov, dávajte pedagógom spätnú väzbu počas semestra, 
ozvite sa okamžite, pokiaľ niečo nie je jasné. Zvlášť na takýchto predmetoch, kde miera 
náročnosti pre jednotlivých účastníkov závisí od toho, z akej strednej školy prišli. 

BoHV-004/15 Hudba klasicizmu: Kritický hlas na adresu pedagóga sme s kolegom 
prediskutovali. Sebakriticky priznal, že z jeho strany viazla komunikácia v súvislosti so skúškou 
a hodnotením.  

BoHV-005-1/5E48/00 Dejiny európskej hudby 5: Pedagóg si berie k srdcu výčitku 
„nezrozumiteľnosti“, a berie ju ako podnet na ďalšiu prácu na svojich vyjadrovacích 
schopnostiach. 

MoHV-996/15 Hudobná analýza: Predmet má veľmi vysoké hodnotenie, ale zaznel jeden veľmi 
kritický hlas nekonzervatoristu. Tento komentár sa týka vlastne celého nášho cyklu 
hudobnoteoretických kurzov a analýzy na bc. aj mgr. stupni. Asi sa zhodneme, že tieto kurzy 
vyučujú traja vysoko kvalifikovaní pedagógovia. Všetci traja sľúbili, že budú myslieť na to, aby 
sa našlo čo najviac času na praktické precvičovanie. Avšak problém, ako majú niektorí študenti 
v danom rozsahu hodín (a to sme hodinové dotácie nedávno navýšili) za päť rokov prejsť 
ďalekú cestu od úplných základov hudobnej teórie až k analýze hudby 20. storočia, nie je ľahký. 
Pokiaľ by som ja bol študentom, ktorý v prvom ročníku bc. začína v hudobnej teórii od nuly 
alebo skoro od nuly, asi by som sa najmä prvé roky veľmi veľa venoval cvičeniu daných 
zručností, asi by som požiadal o pomoc kolegov-konzervatoristov, resp. by som si pýtal od 
pedagóga úlohy navyše a chodil na konzultácie... Toľko môj názor.  

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/


Za všetky hodnotenia a komentáre úprimne ďakujeme, a tešíme sa, že v zimnom semestri ich 
bude oveľa viac! Vaše ohlasy v ankete nie sú hádzaním hrachu na stenu. 

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. vedúci Katedry muzikológie 

 
Katedra pedagogiky a andragogiky 

Pripomienky študentov sa týkali oblasti organizačného zabezpečenia štúdia i obsahovej 
stránky výučby s ohľadom na ich očakávania pri výbere študijného odboru. Počet študentov, 
ktorí poslali pripomienky na študijný program i jednotlivé predmety bol minimálny (4 – 9). 
Napriek tomu sa nimi členovia katedry s plnou vážnosťou zaoberajú.  

Z pripomienok, ktoré uviedli študenti zapojení do ankety vyplýva, že sú celkovo s programom 
štúdia spokojní. Aktuálne poňatie študijného programu zodpovedá medzinárodným trendom 
poskytovania všeobecného akademického profilu. V tomto možno dať za pravdu študentkám 
a študentom, ktorí sa o programe štúdia vyjadrujú pozitívne. Predsa sa však podľa študentov 
vyskytujú isté problémy. Študenti boli podľa nás pedagógov sklamaní s nereálneho očakávania 
od jednoodborového štúdia, že ide o učiteľské štúdium. Jednoodborové štúdium je 
neučiteľské. Mohli by sme tieto pripomienky charakterizovať ako rozčarovanie niektorých 
študentov, že si nezvolili učiteľský smer. Ako napr. vyjadrenie študentky:  

#527204:  

Študijný program ma úprimne dosť sklamal. Nakoľko som z informácií ponúknutých v 
informačnom liste a z kompetencií absolventa vyvodila (nie som jediná), že z daného programu 
budem schopná ísť vyučovať, zistenie, že po vyštudovaní nezískam ani pedagogické minimum, 
bolo veľmi frustrujúce až poburujúce. Program a jeho náplň je veľmi zaujímavá a vidím ju ako 
osobný prínos k štúdiu. Škoda, že nenapĺňa aspoň možnosť získania pedagogického minima.  

Študenti aj jednoodborového štúdia pedagogika sa môžu prihlásiť ešte počas svojho štúdia na 
denné doplňujúce pedagogické štúdium. Podrobnosti im poskytnú na študijnom oddelení 
fakulty. Je to totiž neučiteľský smer. Študenti si môžu zvoliť aj dvojodborové kombinované 
štúdium, kde získajú učiteľskú kvalifikáciu pedagogiky a druhého predmetu. Škoda, že si 
študenti pomerne neskoro ujasnia, že by chceli učiť. Katedra preto plánuje zlepšiť komunikáciu 
so študentmi i v rámci DOD v tom zmysle, aby študenti dostali pred nástupom na štúdium 
jednoznačné informácie a obmedzili sa možnosti dezinterpretácií. Katedra je otvorená viesť so 
študentmi otvorený dialóg tvárou v tvár. 

Druhá oblasť sa týka profilu absolventa jednoodborového štúdia pedagogiky. Súvisia najmä 
s otázkou ich uplatnenia v praxi a v pomáhajúcich profesiách. Ako napríklad študentka uviedla: 

#506681:  

Študijný program pedagogika by som v magisterskom štúdiu neodporučila nikomu, kto sa chce 
viac profilovať. Študijný poradca a pedagógovia nám prezentujú rôzne oblasti, v ktorých sa 
môžu absolventi uplatniť, pravda a realita je však veľmi odlišná. Určite by som po bakalárskom 
stupni odboru pedagogika dala možnosť pokračovať v znovuotvorenom študijnom programe 
sociálna pedagogika, predškolská pedagogika alebo poradenstvo. Ak to možné nie je, určite by 
som ako študent očakávala prax vo väčšom rozsahu, napríklad aj cez celý semester povinne. 

Študenti spoločensko-vedných a pedagogických  odborov majú vo všeobecnosti horšie 
možnosti zamestnať sa. Spomínané študijné zamerania sociálna pedagogika, predškolská 
pedagogika a pedagogické poradenstvo boli zrušené pri nedávnej akreditácii programov. Prax 
však ukazuje, že tieto zamerania boli prospešné a umožňovali lepšie pracovné možnosti, takže 
o obsahových zmenách v štúdiu pedagogika vedenie katedry s novými zamestnancami uvažuje. 
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V mnohých vyjadreniach prevláda záujem študentov o praktické predmety a akýsi odpor 
k teórii, treba však poznamenať, že vysokoškolské štúdium si vyžaduje spájanie teórie s praxou, 
ale bez teoretických základov príslušných vied sa nezaobídu. Podobne vyznieva i táto 
pripomienka študenta: 

#517252:  

Niektoré predmety sú povinné úplne zbytočne - s našim odborom takmer vôbec nesúvisia a 
škoda toho. 

Učebný plán však zahŕňa aj predmety  z iných vedných odborov a o ich význame môže študent 
pochybovať, sú však dôležité pre širší vedecký a odborný rozhľad študenta. 

Pripomienky študentov sa týkali aj organizačného zabezpečenia výučby, najmä otázky malých 
nevyhovujúcich miestností. Ako napr. vyjadrenie študentky: 

#494471:  

Ok, trebalo by asi vyriešiť situáciu kombinácie študentov pedagogiky a študentov andragogiky, 
ktorá nie je veľmi v poriadku aj vzhľadom na množstvo študentov a ich záujmy. Neustále 
problémy s miestnosťami, kde sa študentov toľko nezmesti a šokovaní vyučujúci, koľko 
študentov zrazu je. Predmety sú fajn, určite by to chcelo pridať viac voliteľných predmetov, z 
ktorých by si študenti mohli vybrať.  

Po spojení študentov andragogiky a pedagogiky naozaj bola situácia s miestnosťami zložitá aj 
pre študentov i pedagógov. Všetky organizačné problémy sa snaží katedra postupne riešiť. 
Odporučí rozvrhovej komisii brať do úvahy počet miest predovšetkým pre povinné predmety, 
kde je možné predikovať počty študentov.  

Snahou katedry je poskytnúť študentom čo najširší počet povinne voliteľných a povinne 
voliteľných predmetov, nie je to však vždy aj pri existujúcich personálnych zmenách 
jednoduché. Vedenie katedry sa bude v najbližšom čase zaoberať rozšírením ponuky 
voliteľných  predmetov (tzv. C- predmet).  

Pripomienky študentov sa týkali aj učební, i vydýchaného vzduchu, hluku z ulice a navrhujú 
zlepšenie prostredníctvom klimatizácie do miestností. Ako napr. vyjadrenie:   

#510294:  

Oceňujem, že pri danom predmete sme výnimočne nemali problém s kapacitou učebne, avšak 
učebňa je veľmi slabo vetraná, vždy v nej bol ťažký, vydýchaný vzduch. Nakoľko sa učebňa 
nachádza hneď pri hlavne ceste, hluk z ulice nás pri otvorených oknách vyrušoval, keď sme sa 
snažili vyvetrať ťažký vzduch. Učebni by pomohla klimatizácia. 

Momentálne nie je v možnostiach katedry inštalovať do učebne klimatizáciu. Pripomienku 
budeme tlmočiť vedeniu fakulty. Nevieme, do akej miery fakulta uvažuje o možnostiach 
zavedenia klimatizácie v učebniach, aké sú technické a finančné možnosti. 

Ďalšou oblasťou boli pripomienky k jednotlivým predmetom, ktoré katedra postupne rieši 
a prijala aj personálne opatrenia na zlepšenie. Týkali sa najmä otázky zabezpečenia predmetov 
z oblasti predškolskej pedagogiky a ich obsahového zosúladenia s požiadavkami na štátnu 
skúšku z predškolskej pedagogiky a zlepšenia celkovej organizácie štátnej skúšky. Od 
septembra 2017 bola na katedru prijatá nová pracovníčka so špecializáciou na Predškolskú 
pedagogiku, ktorá bude skúšať aj na štátniciach, presne podľa predpisov. 

Napriek tomu, že na anketu reagoval nízky počet študentov, pristupujeme k spätnej väzbe 
korektne a hodláme v zlepšení kontaktov so študentmi a v reagovaní na ich námety 
a pripomienky ďalej pokračovať. Celkovo však organizačné zmeny, ktoré na Katedre 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2016-2017-leto/program/boPE#komentar517252
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pedagogiky a andragogiky prebiehajú, spájanie dvoch samostatných odborov do 
organizačného celku katedry,  so sebou prináša náročné situácie a riešenie praktických 
problémov, vyplývajúcich z integrácie a to potrebuje čas. Zo strany vedenia katedry je vôľa 
riešiť problémy postupne a v kooperácii.  

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., vedúca katedry 

Stanovisko k výsledkom študentskej ankety v bakalárskom študijnom programe andragogika 
bolo vypracované na základe podkladov jednotlivých učiteľov  a schválené na spoločnom 
zasadnutí.  

V bakalárskom  študijnom programe andragogika študovalo v letnom semestri spolu 61 
študentov. Do študentskej ankety sa, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, zapojilo 
málo študentov, napriek upozorneniu na významnosť študentskej ankety. K bakalárskemu  
študijnému programu sa vyjadrilo spolu 9 študentov. Hodnotenie bolo pozitívne, pričom 
študenti vyzdvihli potrebnosť tohto odboru a ocenili odbornosť a prístup vyučujúcich. 
K jednotlivým predmetom sa vyjadrilo v priemere 1 - 6 študentov. Hodnotenia sú taktiež 
pozitívne. Nevyskytli sa žiadne vážnejšie pripomienky.  

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., vedúci sekcie andragogiky 

 

Katedra politológie 

V prvom rade chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ankety a prispeli 
postrehmi a pripomienkami. Po preštudovaní pripomienok určených obom študijným 
programom boPO a moPO a jednotlivým kurzom by som chcel reagovať na dve témy, ktoré sa 
objavili v slovných hodnoteniach opakovane. 

1. Výučba nových kurzov 

V rámci všeobecných komentárov sa objavil návrh na zaradenie druhého cudzieho jazyka do 
výučby, či kurzu o byrokratickom systéme na Slovensku. V rámci ponuky povinne voliteľných 
a voliteľných kurzov sa snažíme každý rok ponúknuť niečo nové a udržať súčasne kurzy, ktoré 
sú medzi študentami dlhodobo hodnotené pozitívne. Nie vždy sa to podarí, často vynaložené 
úsilie na získanie vyučujúceho a výučbu kurzu nenájde adekvátnu odozvu medzi študentami, 
napríklad v podobe nízkeho počtu zapísaných študentov. Od povinnej výučby druhého 
cudzieho jazyka pre odbor politológia sme upustili po spustení kreditového systému štúdia. V 
rámci Filozofickej fakulty majú študenti možnosť zapísať si množstvo jazykových kurzov rôznej 
úrovne v rámci ponuky povinne voliteľných a voliteľných kurzov.  

2. Oneskorená odozva zo strany pedagógov 

Táto výhrada mala podobu konkrétnej kritiky pri kurze Úvod do európskej integrácie a 
všeobecných poznámok u niektorých iných kurzov. V prípade dotknutých kurzov budem 
osobne hovoriť s vyučujúcimi s cieľom prijať opatrenia, aby sme do budúcnosti predchádzali 
problémom, ktoré sú na strane vyučujúcich. Osobitne, ak ide o oneskorené vyhodnotenie 
kurzov na konci semestra, resp. jeho oneskorený zápis do AIS2. V každom prípade do 
budúcnosti odporúčam študentom, aby o podobných problémoch informovali aj mňa ako 
vedúceho katedry v momente ako vzniknú a pokúsime sa o čo najrýchlejšiu nápravu.  

doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry  
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Katedra porovnávacej religionistiky  

Priemerná účasť na jeden predmet odboru REL v ankete sú cca dvaja študenti, na mnohých sa 
zúčastnil iba jeden študent. Ako upozorňujeme dlhodobo, takáto anketa postráda relevanciu, 
pokiaľ nejestvuje mechanizmus dotazovania každého účastníka pedagogického procesu. 
Celkovo sa však u predmetov odboru stretávame s vysokými hodnoteniami, prevažujú 
najvyššie, výnimočne druhé najvyššie. Študenti prejavujú spokojnosť s predmetmi i kvalitou 
vyučujúcich. Pedagógovia, ktorí v minulom období zaznamenali negatívne komentáre, zjavne 
zareagovali zmenou štruktúry predmetu, alebo svojho prístupu. V súčasnosti sú negatívne 
komentáre minimálne, skôr zaznamenávame doplnkové pripomienky, ktoré radi vezmeme do 
úvahy. Z hľadiska kritických pripomienok, ktoré pomohli a pomáhajú zlepšovať kvalitu výuky 
hodnotíme anketu pozitívne. 

prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

 

Katedra psychológie 

Vedenie Katedry psychológie sa zaoberalo na svojom zasadaní  hodnotením študentskej 
ankety. Aj napriek faktu, že počet výpovedí nie je dostatočne štatisticky reprezentatívny, 
členovia vedenia sa dohodli pripomienky podrobiť hlbšej analýze a následne ich riešiť. 
Oceňujeme viacero konštruktívnych pohľadov, kritík a návrhov zo strany študentov. Niektoré 
kritiky vyplývajú z nepochopenia vo vzťahu s kontextom celého štúdia. 

Ide už o chronickú túžbu študentov psychológie po väčšom  priestore pre prax či exkurzie, 
alebo sociálno - psychologický výcvik. Vzhľadom na financie (exkurzia) a limitovaný počet 
hodín  počas štúdia,  splniť tieto požiadavky je v súčasnosti nereálne.  

Pár poznámok k bakalárskemu štúdiu a jeho kritike: 

A/  Ďakujeme za pripomienky, mnohé sú inšpiratívne a budeme sa snažiť ich riešiť. 

B/  Nejaké "posúvanie" predmetov v 2. ročníku neprichádza do úvahy vzhľadom na záväznú 
akreditáciu samotného študijného programu. 

C/ Otázka prístupu vyučujúcich k jednotlivým kurzom - tvrdé memorovanie alebo odborné 
diskusie - sa budeme snažiť riešiť na spoločných zasadaniach katedry. Ďakujeme za podnety! 

D/ Názor študentov Bc štúdia, že "má program obrovské rezervy", považujeme za značne 
nekompetentný vzhľadom na ešte nedostatočnú rozhľadenosť študentov v odbore. 

E/  Snaha po čo najväčších kontaktoch  s praxou v Bc štúdiu je absolútne irelevantná. Študent 
Bc štúdia musí obsiahnuť množstvo základných teoretických informácií v psychologických 
vedách, ktoré sú nespornou podmienkou pre možnosť špecializácie. Túto realizuje študent 
v magisterskom štúdiu a neskôr absolvovaním špecializačných kurzov. 

D/ Problematiku realizácie a posudzovania seminárnych prác budeme riešiť na zasadaní 
katedry. Vieme o tom – ďakujeme za pripomienku. 

E/  Ďakujeme tým, ktorí hodnotíte katedru ako pracovisko s najlepším statusom na Slovensku 
- koreluje to so všeobecným povedomím odbornej verejnosti a s uplatnením absolventov 
nášho štúdia.. 

F/ Požiadavky na aplikáciu psychoterapeutických techník v praxi sú v rámci štúdia psychológie 
(tobôž Bc. štúdia) úplne irelevantné. Sú predmetom špecializačného štúdia ako nadstavba Mgr. 

G/  V súvislosti s niektorými predmetmi, ktoré sa konali mimo fakulty a v angličtine: Je to 
dezinformácia - išlo o prednášky Daniela Everetta o výskume jazyka v kmeni Piraha 
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(konzekutívne prekladané na fakulte – Moyzesova sieň) a prednáška Jana Stránskeho: 
Neurofilozofie (učebňa č. 127 FiFUK, prednášané v češtine)...!!!!  

G/  Problematiku experimentálneho výskumu budeme riešiť:  

na všetkých európskych psychologických pracoviskách smerom na západ od nás sa študenti 
zúčastňujú výskumných prác ich učiteľov a máme snahu zaviesť tento trend aj na našej katedre 
a to aj vzhľadom na dobré vybavenie laboratórií katedry. 

H/  Otázku týkajúcu sa anatómie CNS plánujeme riešiť- ďakujeme za pripomenutie.  

I/   Zo strany študentov je stále väčší tlak na to, aby sa dodržiavali požiadavky študijného 
poriadku: prezencia aj na prednáškach. Touto otázkou sa vedenie katedry bude zaoberať. 
Ďakujeme. 

Pripomienky k magisterskému štúdiu: 

V Mgr. štúdiu je viacej komentárov k otázke počtu kreditov. Najviac poznámok sa týka počtu 
kreditov na PV kurzoch tohto typu štúdia. Magisterský stupeň štúdia je na našej katedre 
orientovaný na aplikovanú psychológiu.  Študentom poskytujeme možnosť orientovať sa na 
štúdium klinickej, poradenskej, školskej alebo pracovnej psychológie, pričom si povinne volia 
2 z týchto smerov. 

Vedenie katedry dospelo k názoru, že  aby študent získal širšie vedomosti z určitej aplikovanej 
oblasti psychológie nestačí, aby absolvoval povinné predmety, ale aj PV kurzy dôležité pre 
určitú oblasť psychológie. Preto od študentov žiadame, aby absolvovali 3P+3 PV kurzy 
definované v študijnom pláne ako Povinné a nadväzne PV kurzy. Keďže ide o kurzy, ktoré sú 
súčasťou štátnych záverečných skúšok, kredity na úrovni povinných predmetov vyjadrujú ich 
dôležitosť pre získanie náhľadu v danej oblasti psychológie.  

Študentom stačí, aby si  počas štúdia okrem povinných predmetov a predmetov definovaných 
v blokoch (Povinné a nadväzne PV) zvolili 3 iné ľubovoľné PV kurzy, čo nepovažujeme za 
nadmernú záťaž.  

Katedre sa podarilo vybudovať psychofyziologické laboratórium, ktoré je len čiastočne určené 
na výučbu. Rozhorčenia, že študenti chcú robiť výskum so zapožičanou prístrojovou technikou, 
sú nerealizovateľné. Prístroje sú drahé, mnohé z nich sú úplne nové a značne citlivé, často 
zložito  fungujúce. Sú zakúpené z prestížnych domácich a zahraničných grantov, či dotácii, 
určené pre interdisciplinárne výskumné tímy, ktorých výskumy sa konajú na Slovensku a aj 
v Čechách len na našom pracovisku! Chápeme pohľad študenta, no v mnohom ide o značne 
simplifikovaný pohľad - prístroj sám o sebe bez vzťahu s komplikovaným dizajnom 
experimentov má pre študenta len informačný (ilustratívny) význam. Na našom pracovisku je  
niekoľko študentov, ktorí sú súčasťou experimentov ako pomocné vedecké sily a tak 
čiastočne participujú na projektoch.  

Taktiež požiadavka na väčší počet PV kurzov v prvom ročníku je nereálna, ich počet sa zvyšuje 
s vyššími ročníkmi štúdia.    V ankete sa objavil jeden zaujímavý fenomén: U viacerých kurzov 
je zrejmé, že s 99% je kurz vysoko hodnotený, no zanedbateľné percento  (väčšinou jeden 
človek) zhodnotí kurz veľmi kriticky. Tu sa natíska otázka, či nejde o zaujatosť študenta voči 
učiteľovi, alebo neznalosť, či nepochopenie smerovania kurzu.  

Vychádzajúc jednak len z okrajovo spomenutých nejasností, či nepochopenia smerovania 
výučby a študijného plánu katedry, no aj z mnohých inšpiratívnych pripomienok, považujeme 
za potrebné riešiť všeobecné otázky, týkajúce sa výučby (napr. požiadavka na sociálno - 
psychologický výcvik,  väčšie prepojenie s praxou, veľké množstvo študentov, veľa 
teoretických kurzov a mnoho ďalších otázok )  formou spoločného diskusného fóra, na ktorom 



by sa vedúci katedry, vedúci štyroch oddelení a študijný poradca stretli so študentmi katedry. 
Predpokladáme, že na takomto podujatí dôjde k objasneniu niektorých študentských otázok 
a stretnutie dá predpoklady pre prehĺbenie kolegiálnej a akademickej spolupráce medzi 
učiteľmi katedry a jej študentmi. Takéto stretnutie, ako reakcia na anketu, sme uskutočnili 
pred dvomi rokmi a malo jednoznačne svoj význam. 

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., vedúci katedry 

 

Katedra romanistiky 

Študentskú anketu berieme ako potrebný nástroj, ktorý zaručuje anonymnú spätnú väzbu 
hodnotiacu pedagogický proces ako aj parametre študijného programu zo strany jeho 
prijímateľov.  

Som rád, že sa veľká časť kolegov po tom, ako som ich vyzval, vyjadrila v mailoch dosť obšírne 
k ankete, čo znamená, že ju (minimálne nadpolovičná časť) pozorne sledujú, vyhodnocujú 
a pracujú s ňou. Častou reakciou bola poznámka: „Škoda, že mi to nepovedali počas 
semestra.“ To by sme mohli zmeniť tým, že by sme študentov vyzývali na konštruktívnu 
okamžitú spätnú väzbu primeranú vzťahu vysokoškolský študent - vysokoškolský pedagóg 
priamo na hodinách. Celkovo som veľmi rád, že kolegovia boli vo viacerých prípadoch vďační 
za konkrétnu spätnú väzbu, to sú tie prípady, pri ktorých sa ukazuje, že táto anketa má zmysel 
a reálne napomáha vylepšovanie pedagogického procesu. A v prípade nesúhlasu so 
stanoviskom študentov im to pomohlo vedome hľadať argumenty, prečo je konkrétny 
kritizovaný učebný postup podstatný a tvorí nevyhnutnú súčasť predmetu (napr. trvanie na 
precvičovaní a učení nových slovíčok na predmete Rétorika). Takisto názory študentov 
pomohli zamerať pozornosť nás pedagógov, aby sme vo väčšom dbali na zosúladenie a logickú 
následnosť jednotlivých po sebe nasledujúcich predmetov, ktoré učia rôzni pedagógovia ako 
aj na dôležitosť toho, aby už na začiatku semestra boli jasné kritéria hodnotenia jednotlivých 
predmetov. A takisto sú aj cenné pripomienky k náročnosti, prípadne nedostatku času na 
dôkladné prebratie látky (napr. na bakalárskych predmetoch španielskej a hispanoamerickej 
literatúry), ktoré určite vezmeme do úvahy pri príprave podkladov ku štruktúre štúdia 
v novom akreditačnom období. 

Opakujú sa komentáre, ktoré podhodnocujú význam teoretických predmetov a vyzývajú 
k zvýšeniu dotácie praktických, prekladateľsko-tlmočníckych predmetov. Tu treba zapracovať 
na tom, aby študenti jasnejšie chápali potrebu teoreticky zameraných odborov na to, že 
v konečnom výsledku zlepšujú orientáciu v odbore ako aj výsledný praktický výstup (v podobe 
prekladaného textu a tlmočeného prejavu). 

Zo strany kolegov zaznel názor, že by anketa mohla prebehnúť počas posledných týždňov 
semestra, ešte predtým, ako sú študenti skúšaní, pretože objektívnosť ich výpovedí môže byť 
do veľkej miery znížená práve získaným hodnotením. 

Na záver môžem povedať, že som rád, že som nezaznamenal žiadne pripomienky, ktoré by 
závažným spôsobom kritizovali našu prácu, ďakujeme za mnohé vecné pripomienky ako aj za 
pochvaly zo strany našich študentov. 

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., vedúci katedry 
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Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 

S hodnotením, pripomienkami a komentármi sa zoznámili všetci pedagógovia a vyjadrili sa 
k nim písomne v diskusii v rámci katedry.  Závery diskusie možno zhrnúť do nasledujúcich 
bodov: 

1. V drvivej väčšine prípadov sú predmety, resp. programy realizované na katedre 
hodnotené pozitívne. Konštatujem však, že reprezentatívnosť vzorky je stále slabá, a 
tak študentskú anketu možno chápať ako síce dôležitý, ale skôr doplnkový indikátor. 
Ako efektívny nástroj na zlepšovanie kvality štúdia a komunikácie akademickej obce 
v rámci katedry sa ukazuje zavedenie inštitútu ročníkových zástupcov, ktorí sú 
prizývaní na zasadania katedry.  

2. Zásadné zmeny, ktoré KRVŠ urobila v novo akreditovaných programoch, vyriešili 
viaceré problémové otázky (napr. časová dotácia na predmety rozvíjajúce jazykovú 
kompetenciu). 

3. Hodnotenia náročnosti/zaujímavosti jednotlivých kurzov niekedy kolíšu a do značnej 
miery závisia od individuálnych postojov poslucháčov. Prehľad výsledkov ankety za viac 
rokov ukazuje, že takéto kolísanie sa prejavuje aj na úrovni ročníkov – napr. v otázke 
profilovania ponuky predmetov (preferovanie lingvistických, literárnych či 
kultúrnohistorických disciplín). Dosiahnutie stavu, ktorý by uspokojil všetky ambície 
a predstavy, závisí od personálneho obsadenia katedry a v tomto ohľade sú, 
prirodzene, možnosti UK finančne limitované. 

4. Stanovisko ku konkrétnostiam v komentároch dotýkajúcich sa študijných programov: 

a. AD: „Zaujímavé je sledovať nároky katedry na všetky možné formálne či 
obsahové úpravy práce a pritom neposkytla žiadny seminár o praktickej stránky 
písania záverečných prác, o citovaní, zdrojoch a pod., ako býva bežným zvykom 
na iných fakultách.“  

Keďže sa na katedre zväčša nepíšu záverečné práce na presne vymedzené témy 
v rámci konkrétnych celokatedrových projektov, seminár k práci realizujú jednotliví 
školitelia podľa potreby a spravidla individuálne. Kurzy o tvorivom písaní a 
praktických otázkach písania sa ponúkajú v rámci celofakultných kurzov a je možné 
si ich zapísať. Okrem toho KRVŠ ponúkala v uplynulom akademickom roku kurz 
Academic writing. V čase písania záverečnej práce by už však mali mať poslucháči 
základné zručnosti a poznatky osvojené.  

b. AD: „...väčší dôraz na ruštinu v obchodných stykoch (niečo ako komerčné texty 
na bakalárskom stupni)... a iné praktickejšie zamerania najmä podľa dopytu na 
trhu práce.“ 

Aj keď je „dopyt na trhu práce“ základným indikátorom pre opodstatnenosť toho 
či iného študijného programu, paleta kurzov v rámci univerzitného štúdia musí byť 
z definície podstaty takéhoto štúdia ďaleko širšia ako vyžaduje „trh práce“. Pokiaľ 
má byť univerzita aj vedecko-výskumným pracoviskom, budú nevyhnutnou 
súčasťou univerzitného štúdia aj kurzy, ktoré nemajú bezprostredný súvis 
s aplikačnou praxou a rozvíjajú príslušné vedné odbory. Úlohou univerzity nie je 
ponúkať čisto prakticky profilované štúdium (napr. jazyka) a konkurovať 
komerčným produktom, ktorých je na vzdelávacom trhu dostatok. 

c. AD: „Chýbajú predmety, ktoré sa budú zameriavať na logické, analytické a 
kritické myslenie študentov a na rozvíjanie týchto myslení, nakoľko biflenie sa x 
strán textov o literatúre a dejinách nemá žiaden význam do budúcna a je to 
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socialistický prežitok. Je všeobecne známe, že spomínané kritické myslenie je 
veľkým problémom nie len na filozofickej fakulte, ale aj na iných fakultách s 
humanitným zameraním.“  

Otázka smeruje k začarovanému kruhu: tvorivosť a kritické myslenie vyžaduje 
primeranú znalosť faktov a je sotva možné viesť v humanitných vedách plodnú 
kritickú diskusiu bez naštudovania „x strán textov“, rovnako ako zapojiť študentov 
aktívne do výskumu DNA bez toho, aby ovládali viac ako len stredoškolskú chémiu 
a biológiu.  

Kritické myslenie je nepochybne nevyhnutnou výbavou vzdelaného človeka, ale 
s výrokom, že je všeobecne známe, že „kritické myslenie je problémom na 
filozofickej fakulte“ možno súhlasiť iba s dovetkom, že je nielen problémom 
filozofických fakúlt. Celkovo možno konštatovať dlhodobý trend zhoršovania 
úrovne pripravenosti poslucháčov na vysokoškolské štúdium a tak je stav v štúdiu 
humanitných vied do značnej miery odrazom potenciálu „štandardného“ študenta 
humanitných vied.  

Na základe diskusie na KRVŠ spracoval: doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc., vedúci katedry 

 

Katedra slovanských filológií 

Pracovníci katedry slovanských filológií k hodnoteniu svojich predmetov poskytli vedúcej 
katedry písomné stanovisko. Konštatovali, že v ankete za LS 2016/2017 sa opäť nevyjadril taký 
počet poslucháčov, aby hodnotenia študijných programov a jednotlivých kurzov bolo možné 
vnímať ako objektívny obraz úrovne výučby a práce vyučujúcich. Naopak, niektorí kolegovia 
vyjadrili znepokojenie nad nedostatočnou domácou prípravou niektorých študentov na 
prekladateľské a interpretačné semináre, čo do značnej miery komplikuje plynulý 
a interaktívny priebeh vyučovacích hodín.   

Z výsledkov ankety vyplynulo, že kvalita väčšiny kurzov realizovaných katedrou slovanských 
filológií je študentmi vnímaná pozitívne. Ku kritickým hlasom, ktoré odzneli na adresu spôsobu 
výučby niektorých kurzov lektorky bulharského jazyka, sa vyjadríme po analýze 
komentovaných nedostatkov a čo najskôr sa pokúsime nájsť vhodné riešenie .  

Všetci členovia katedry slovanských filológií chcú touto cestou študentov opäť požiadať, aby 
prípadné zložitejšie časti učiva analyzovali so svojimi pedagógmi v rámci konzultačných hodín, 
ktoré sú na to určené. 

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry  

Katedra slovenských dejín 

Z Katedry slovenských dejín boli posudzovaní jednotliví pedagógovia v rámci povinne 
voliteľných predmetov, ale aj ich voliteľných seminárov. Jediný, ktorý nebol hodnotený, bol 
doktor Ľubomír Gašpierik. Štatisticky sa ankety 2 - 5 študentov pri jednotlivých hodnoteniach. 
Väčšina hodnotení sa pohybovala v najvyších parametroch. Z kritických hlasov na adresu 
pedagógov odznelo, v jednom prípade, že bolo odpredášaných málo hodín (pedagóg bol 
rozcestovaný) alebo, že sa prednášala látka, ktorá menej súvisela s tým, čo sa potom skúšalo. 
V jednom prípade sa vyskytol anarchistický červený hlas, ktorý hodnotil všetko negatívne, ale 
tiež asi po pravde napísal, že na hodiny nechodil. 

prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 
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Katedra slovenského jazyka 

Katedra slovenského jazyka kontinuálne venuje pozornosť ohlasom študentov a na základe 
tohto dlhodobého prehľadu  možno povedať, že tradične špecifický postoj prejavujú študenti 
translatológie. Študenti translatológie na prvom stupni štúdia často očakávajú, že majú 
študovať techniky tlmočenia a prekladu a okrem toho potrebujú len prax a nanajvýš základy 
frazeológie, prípadne prácu s prekladateľskými softvérmi. Navyše, „a priori“ sa v ich 
hodnoteniach pri jednotlivých kurzoch striedajú protirečivé komentáre: jeden študent píše, že 
prednášky sú zbytočné, iný považuje prednášky za zaujímavé a semináre by ani nemuseli byť. 
Jeden študent vníma seminárnu prácu ako nudnú a zbytočnú, iný si pochvaľuje, že to isté bolo 
praktické a hravé. Celkovo z dostupných komentárov tak nemáme dojem, že by niektorý 
vyučujúci z KSJ zlyhával či zanedbával svoje pedagogické povinnosti. V prípade jedného 
pedagogického zamestnanca KSJ sa objavujú ojedinelé signály, že príslušný subjekt už „na 
fakulte dávno nemá čo robiť“ (prípadne že študentom rozpráva viac o svojich rodinných 
príslušníkoch než o učebnej látke). Pokiaľ sa s touto výhradou stotožňuje väčšina študentov, 
som ako vedúca katedry  pripravená na rozhovor s nimi s očakávaním spresnenia anketových 
útržkovitých informácií. Na jeho základe sa – predpokladám – vysvetlia okolnosti a rozsah 
nespokojnosti študentov. Len s reprezentatívnou vzorkou zástupcov študentov môžeme 
dospieť k vyvodzovaniu dôsledkov. 

KSJ absolvovala na začiatku hodnoteného semestra rozhovory so študentmi v rámci podujatia 
„Slovenčina na fakultnej dlani“, kde študenti jednoodborovej slovakistiky vyslovili prianie 
absolvovať v rámci magisterského štúdia neplatené stáže mimo fakulty v záujme priblíženia sa 
k pracovnému trhu. KSJ v spolupráci s KSLLV tak vyvinula úsilie, aby títo študenti dostali 
príležitosť na praxovanie „v teréne“ – aktuálne je v štádiu podpisovania zmluva o spolupráci 
s Divadelným ústavom v Bratislave a v stave rozpracovanosti je spolupráca s istou 
bratislavskou regionálnou televíziou. Rovnako KSJ zareagovala na neanketový priamy podnet 
na tému nespokojnosti študentov učiteľstva s jednou z profesoriek stredných škôl, u ktorej 
absolvovali študenti nedávno priebežnú pedagogickú prax. Katedra problémovú pedagogičku 
vyradila a na súvislé praxe nastupujú študenti len k osvedčeným pedagógom. Rovnako si 
katedra priamo vydiskutovala so študentmi otázku voľby slovakistiky ako možnosti v spektre 
translatologických študijných programov: ponuka fakulty je široká a variabilná; nikto 
z uchádzačov o štúdium nie je nútený zvoliť si práve štúdium cudzieho jazyka v kombinácii so 
slovenčinou a ak tak urobí, je to na jeho slobodnom rozhodnutí. Na pozadí týchto ilustračných 
prípadov priamej komunikácie študentov s katedrou si dovolím opakovane vyzvať študentov, 
aby neváhali a svoje oprávnené problémy prišli riešiť tvárou v tvár na katedru, napríklad za 
mnou ako vedúcou pracoviska. Anketa je nereprezentatívna, spravidla sa jej zúčastňuje málo 
študentov, ich názory sa rozchádzajú a nedá sa odlíšiť, čo z citovaných komentárov možno 
považovať za kľúčový problém na riešenie a čo je vecou subjektívneho uhla pohľadu 
jednotlivca. 

Ako vedúca KSJ som každý semester postavená do pozície „pátračky“, ktorá v celkovom 
fakultnom prehľade anketových odpovedí hľadá, čo sa týka jej katedry a vôbec nemá 
k dispozícii náhľad do individuálnych koloniek učiteľov, kde sa zisťuje ich ochota  
komunikovať, ich prezentačné zručnosti a pod. Ocenila by som, keby som ako vedúca 
pracovníčka dostávala k dispozícii adresný prehľad hodnotení svojich podriadených, na ktoré 
sa vyžaduje odo mňa takéto stanovisko. To, že by som ocenila (a so mnou celá KSJ) vytvorenie 
celkom novej, vydarenejšej ankety a sama som ponúkla konštruktívnu pomoc a spoluprácu, 
som už písala opakovane dávnejšie a stále to platí. Do tretice by som ocenila, keby sa anketa 
vypĺňala v štandardnom čase tak, ako to robí väčšina zahraničných aj domácich univerzít (buď 
kontinuálne počas celého akademického roka, alebo vo vyhradenom období ku koncu 
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semestra, ale nie počas skúškového obdobia). Napokon, aj v rámci samotnej UK je náš fakultný 
režim vypĺňania ankety menšinový, takmer exkluzívny. Viaceré výhrady k zneniu zadaní 
a inštrukcií pri vypĺňaní už artikulovali samotní študenti ako účastníci ankety najmä vo 
všeobecných otázkach (že nejde o hodnotenie, ale o anketu, že nemá zmysel sa pýtať, či by 
študent odporučil spolužiakom povinný predmet a pod.), s nimi sa plne stotožňujem. 

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca katedry 

 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy  

Pripomienky k študijným programom v bakalárskom stupni sa týkali  

 nedostatočnej praktickej orientácie štúdia OPT, v menšej miere aj UAP,  

 predimenzovania „slovenčinárskej“ časti na úkor cudzieho jazyka v programe OPT, 

 malého počtu B-predmetov a PV/V kurzov, ktoré údajne umožňujú väčšiu 
autonómnosť v myslení a vyjadrovaní študenta, 

 priveľkých nárokov na prípravu v kurzoch z dejín slovenskej literatúry (ojedinele sa 
objavil aj názor o každoročnom znižovaní nárokov na študentov), 

 preferencie slovenskej literatúry pred tzv. svetovou, 

 v ojedinelom prípade (Teória literatúry) zosúladenia prednášok a seminárov. 

 Pripomienky k študijným programom v magisterskom stupni sa týkali  

 absencie praxe a znalostí novších metód výučby – najmä v programe UAP, 

 potreby seminára z predmetu Literárna veda pre moSL s ohľadom na štátnicový 
predmet 

 požiadavky skrípt. 

Sporadické pripomienky k jednotlivým predmetom sa týkali nárokov na náplň kurzov alebo 
nezaujímavého výberu diel pri kurzoch z dejín literatúry (bakalársky stupeň). Mnoho kurzov 
a pedagógov však študenti hodnotili priaznivo. 

Komentár: 

 Programy OPT a UAP majú určenú kreditovú dotáciu na spoločný základ a oba 
predmety študijnej kombinácie podľa platnej akreditácie. Katedra musí rešpektovať 
štruktúru akreditovaného programu. Názor o nedostatočnom zastúpení praxe je 
opodstatnený, ale problém sa nerieši na úrovni katedry.  

 „Svetovú literatúru“ bude KSLLV naďalej ponúkať len v podobe V kurzu na 
magisterskom stupni. Odkazy na autorov jednotlivých národných literatúr a na 
kontakty inonárodných literatúr so slovenskou sú obsiahnuté v kurzoch z dejín 
slovenskej literatúry. Kurzy na KSLLV dávajú študentovi „kompetencie“ na zvládnutie 
čítania diel iných národných literatúr. Študentom naďalej odporúčame zapisovať si 
kurzy z dejín literatúry na iných katedrách (anglistiky, germanistiky atď). 

 Pre výučbu na KSLLV sú užitočné postrehy o potrebe skrípt, o aktualizácii náplne 
kurzov, o zosúladení kurzov s požiadavkami na štátne skúšky – tieto návrhy katedra 
bude realizovať v ďalších akademických rokoch.  

doc. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry  
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Katedra sociológie 

Do študentskej ankety sa v LS 2016/2017 zapojilo 10 študentov bakalárskeho štúdia. 
Študenti magisterského štúdia sociológie do ankety neprispeli. Do ankety sa teda zapojilo 
okolo 10% študentov sociológie, jej výsledky preto možno chápať len ako orientačné.  

Väčšina študentov bakalárskeho štúdia hodnotila študijný program sociológie iba 
prostredníctvom stupníc ankety. Hodnotili ho prevažne ako zaujímavý, jeho úroveň ako 
dobrú a náročnosť ako „akurátnu“. Kratšie slovné hodnotenie napísali traja študenti. Vyjadrili 
sa k úrovni i náročnosti výučby, ku kvalite učenia pedagógov katedry, k „nedostatku praxe“. 
S uvedenými skutočnosťami sme sa v študentských hodnoteniach stretli už v minulosti. Ako 
reakciu možno uviesť, že priebežne pracujeme na skvalitňovaní činnosti katedry i práce 
jednotlivých jej členov. 

Vcelku teda možno hodnotiť užitočnosť študentskej ankety pre katedru podobne ako v 
minulých semestroch a akademických rokoch. Jej zmysel nespochybňujeme a jej úlohu 
nepodceňujeme, nemožno ju však ani preceňovať. 

prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci katedry 

Katedra všeobecných dejín 

Študijný program História je v ankete na oboch stupňoch štúdia celkovo hodnotený pozitívne, 
a to ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom štúdiu. Pri učiteľskom štúdiu sa však 
opakovane ozývajú hlasy, ktoré kritizujú prílišné teoretické zameranie štúdia a malý dôraz, 
ktorý sa kladie na praktickú prípravu budúcich učiteľov. Problém veľmi výstižne pomenoval 
jeden z komentárov: „Tento odbor vás trochu učí ako byť historikom/filozofom a málo ako byť 
učiteľom.“ Pre nás to znamená, že budeme musieť premyslieť celkovú koncepciu učiteľského 
štúdia na odbore. To však bude vyžadovať aj celofakultnú koordináciu a možno aj čiastočné 
redefinovanie obsahu učiteľského štúdia.   

Slabšie hodnotenie majú predmety Antická historiografia, Dejiny štátu a práva 2 a Pomocné 
vedy historické (tento najmä od poslucháčov učiteľského štúdia). Napriek tomu, že počet 
študentov, ktorí ich hodnotili je príliš malý na to, aby sa dal vyvodiť jednoznačný záver, zistené 
skutočnosti vedúci katedry preberie osobne s vyučujúcimi, ktorých sa to týka. 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vedúci katedry 

 

Katedra východoázijských štúdií 

Všeobecné postrehy:  
• nízka účasť študentov 
• celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 
 
• Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 9 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 1 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
#496772: Katedra neplánuje otvárať „viac-menej oddychové predmety z kultúry“. Akokoľvek, 
pracujeme na rozšírení ponuky voliteľných kurzov. 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 
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#496705: Predmet: Dejiny východnej Ázie 2 
400 strán textu materiálu na štúdium predmetu nepovažujem za nadsadené. 
#502369:Predmet: Japonské písmo 8 
Komentár študenta: „Bolo by skvelé cvičiť znaky na konkrétnych textoch, cvičeniach, nie na 
príkladových vetách. Respektíve používať jednu učebnicu poriadne, než zliepať dve.“  
Odpoveď: Aj príkladové vety vychádzajú z „konkrétnych textov“, akokoľvek, výhradu som 
tlmočila vyučujúcemu predmetu. 
#532220: Predmet: Súčasná hovorová japončina 8 
Komentár študenta: „Pre študentov by bolo najlepšie ak by sa hneď na začiatku dohodli jasné 
podmienky počas semestra. Jasne si určiť čo je a čo nie je možné stihnúť za stanovenú čas.“  
Odpoveď: Výhradu som tlmočila vyučujúcemu predmetu. 
 
• Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 1 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 0 
Počet komentujúcich študentov jednotlivých predmetov: 0 
 

prof. Mgr. Jana Benická, PhD., vedúca katedry 

Katedra žurnalistiky 

Nové vedenie katedry žurnalistiky, ktoré bolo poverené vedením katedry od začiatku 
školského roku 2017/2018 sa detailne oboznámilo s výsledkami letnej ankety, aby sa do 
budúcna mohlo vyhnúť chybám, ktoré poslucháči oprávnene kritizujú a zároveň, aby mohli 
s poslucháčmi v rámci ročníkov viesť fundovaný dialóg a vysvetliť im požiadavky, ktorých 
riešenie nie je v kompetencii vedenia katedry, resp. ako postupovať a na koho sa obrátiť, ak 
majú nejaký problém.   

Bc. stupeň štúdia žurnalistiky 

Konštatujeme, že z približne 150 poslucháčov Bc. stupňa žurnalistiky v troch ročníkoch sa do 
hodnotenia samotného študijného programu zapojilo 23 študentov, z toho 9 slovne. Do 
hodnotenia jednotlivých predmetov sa zapojilo podľa nášho od 0% do 20% študentov.  

Kritika sa týkala prevažne teoretických predmetov hodnotených ako nezáživné, otravné, 
nepotrebné bifľovanie. Pri dejinách svetovej žurnalistiky žiadali poslucháči navýšenie  počtu 
kreditov. Pozitívne hodnotené boli mediálne ateliéry a prednášajúci ako Simona Mikušová, 
resp. Martin Strižinec. 

Oprávnená kritika sa týkala technickej vybavenosti katedry (katedra vlastní kamery, aj ďalšie 
technické pomôcky, nemá však zatiaľ vlastné štúdio, ktoré si po jeho dobudovaní bude 
vyžadovať zamestnanie technika, aspoň na pol úväzok). 

Kritizované boli zmeny v rozvrhu na začiatku semestra. Uvedené zmeny spôsobuje spravidla 
angažovanie odborníkov z praxe, ktorých sa poslucháči dožadujú, a ktorým sa musí katedra 
prispôsobiť. To sa týka aj externých doktorandov z mediálnej praxe, ktorí si za doktorandské 
štúdium platia, ale odovzdávajú svoje skúsenosti v rámci seminárov. Situácia sa zopakovala aj 
na začiatku tohto zimného semestra školského roku 2017/2018, čo bolo navyše spojené 
s príchodom dvoch nových pedagógov na celý úväzok, dvoch na čiastočný úväzok a novej 
doktorandky.  

Mgr. stupeň štúdia žurnalistiky 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2016-2017-leto/predmet/FiF-KVS--A-boVS-004--15#komentar496705
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2016-2017-leto/predmet/FiF-KVS--A-boVS-245--15#komentar502369
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2016-2017-leto/predmet/FiF-KVS--A-boVS-244--15#komentar532220
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/


Z približne 100 poslucháčov v dvoch ročníkoch sa do hodnotenia samotného študijného 
programu slovne zapojilo 9 študentov. Do hodnotenia jednotlivých predmetov sa zapojilo od 
0% do 20% študentov. 

Konštatujeme, že: 

Študijný program bol hodnotený ako zaujímavý, ale príliš teoretický.  
Pozitívne hodnotená bola práca externistov (Mgr. Viktor Kiššimon, športová žurnalistika), 
doktorandov a zaujímavé vystúpenia hostí. Celkovo pozitívne sú hodnotené voliteľné 
predmety. 

Výhrady sa dotýkali aj posudzovania diplomových prác oponentmi, ktorým sa vyčítal 
nerovnaký meter , na jednej strane prílišná prísnosť, na druhej prílišná benevolentnosť.  

So sumárom pripomienok oboznámi nové vedenie katedry členov katedry a doktorandov 
v pondelok 16. októbra na zasadaní katedry. 

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., poverená vedením katedry 

Mgr. Ján Hacek, PhD., študijný poradca 

 

 


