
Vyjadrenie Katedry slovenského jazyka k študentskej ankete za LS 2020/2021 

 

Toto vyjadrenie nie je prvé, na všeličo už bolo upozornené skôr, predsa je niekoľko podnetov 

zo študentskej ankety, na ktoré kolektív pracovníkov KSJ reaguje po starostlivom preštudovaní 

výsledkov aj na tomto mieste. Moje vyjadrenie je syntézou podkladov, ktoré reflektujú postrehy 

pracovníkov KSJ. 

Za roky, čo existuje táto anketa, sme nikdy nereagovali napríklad na to, že neraz študenti vo 

svojich vyjadreniach adresujú svoje podnety týkajúce sa „slovenčiny“ Katedre slovenského 

jazyka, hoci následne píšu o tom, že sa by si priali zaradiť do ich programu štúdia menej 

literárnych predmetov či viac kurzov svetovej literatúry. (Ide o repliky takéhoto charakteru: 
#1029310: Myslím, že zo slovenského jazyka by sa mohli zredukovať, resp. odčleniť časť učiva od programu 

učiteľstvo, pretože si myslím, že pre prekladateľov nie je potrebné napr. prečítať toľko textov zo slovenskej 

literatúry.) V tejto súvislosti si dovolím poznamenať, že slovakistické študijné programy 

obsahujú „jazykovú zložku“ a „literárnovednú zložku“, pričom Katedra slovenského JAZYKA 

zabezpečuje len jazykové kurzy, literatúra patrí do kompetencie Katedry slovenskej literatúry 

a literárnej vedy. Tieto dve sesterské slovakistické pracoviská jestvujú na FiF UK od roku 1967. 

Podobne v ohlase #1004065 sa študent(ka) vyjadruje, že si želá, aby katedra slovenského jazyka 

vyžadovala menej byrokracie spojenej s prípravou štátnic. Pravda, KSJ organizuje štátnice 

spolu s KSLLV, a teda ich „byrokracia“ je spoločná. Požiadavky na zápis študentov na štátne 

záverečné skúšky sú podmienené centrálnymi požiadavkami fakulty. Katedry slovenčiny si 

vyžadujú len toľko nevyhnutnej „byrokracie“, koľko je nutné na prípravu podkladov na štátnice 

tak, aby boli spoľahlivo a včas pripravené harmonogramy prihlásených študentov na skúšky 

a skontrolované splnenie povinností adeptov.  

 

Vo všeobecnosti v tomto semestri KSJ konštatuje viditeľne vyššiu kultúru prejavov študentov 

a prevahu akceptabilných a objektívnejších postrehov študentov, čo vysoko oceňujeme 

a veríme, že takéto vyjadrenia sa viac-menej štandardizujú aj do budúcna. Dovolím si naznačiť 

systémové podnety, ktoré sme v ankete postrehli ako relevantné/vyžadujúce si reakciu: 

- Študenti slovenčiny (zmeranie na učiteľstvo) by uvítali voliť si v rámci PV kurzov cudzích 

jazykov nielen slovanské jazyky, ale napríklad aj západné. 

Na vysvetlenie treba uviesť, že výučba slovanských jazykov na slovakistike súvisí so snahou 

poskytnúť študentom širší rozhľad v systémových znakoch (ortografických, fonetických, 

gramatických, lexikálnych či štylistických) príbuzných jazykov cez prax namiesto realizácie 

výučby teoretickej konfrontačnej jazykovedy. Osvojené slovanské jazyky im súčasne otvárajú 

dvere k perspektívnym profesionálnym uplatneniam v zahraničí či k rozšírenej možnosti 

sledovať odbornú literatúru aj publicistiku v danom jazyku. Nie je to „novinka“, takto si 

„rozširovali obzory“ napríklad aj študenti FiF UK pred 40 rokmi: slovakista sa učil ďalší 

slovanský jazyk, romanista ďalší románsky jazyk a pod. Pripúšťam, že v súčasnosti okrem 

tohto PV kurzu by študenti slovakistiky mohli dostať príležitosť aj na navštevovanie 

inojazyčných kurzov praktického jazyka v celofakultnej spoločnozákladovej ponuke. 

Predpokladám, že kto má vážny záujem o štúdium ďalšieho jazyka na fakulte (zadarmo), 

vďačne prijme aj voliteľný typ kurzu. To, pravda, presahuje kompetencie KSJ. 

 

- Študenti translatológie majú stále (hoci vo viditeľne nižšej miere než v minulosti) pocit, že 

sa učia nepotrebný teoretický slovenský jazyk. Na štylistike by viacerí chceli trénovať 

písanie čiarok.  

 

Z reakcií pedagógov KSJ: 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-leto/program/bpSKTA#komentar1029310
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-leto/vseobecne/456#komentar1004065


Vysokoškolské vzdelávanie zo zameraním na prekladateľstvo-tlmočníctvo nie je len o učení sa 

cudzieho jazyka a o preklade textov z jedného jazyka do druhého. Na vykonanie tejto činnosti 

stačí absolvovať jazykovú školu. Vysokoškolské štúdium filologického zamerania predpokladá 

prípravu lingvistu, ktorý vie o jazyku viac, než gramaticky správne preložiť vetu.  

K zastúpeniu slovenčinárskych predmetov v spoločnom základe študijného odboru 

prekladateľstvo - tlmočníctvo, čo sa periodicky opakuje medzi pripomienkami v ankete, len 

toľko, že dobrý prekladateľ musí predovšetkým výborne ovládať svoj materinský jazyk, veľa 

čítať, čo potvrdzujú aj skúsení prekladatelia/tlmočníci s dlhoročnou praxou. Na to, aby študent 

dobre porozumel fungovaniu jazyka, aby vedel vybrať adekvátny ekvivalent v slovenčine, resp. 

nájsť pre slovenský výraz adekvátny výraz v cudzom jazyku a vedel odôvodniť svoje 

prekladateľské riešenia napr. v diskusii s redaktormi, korektormi či inými prekladateľmi, musí 

mať aj isté teoretické poznatky z gramatiky, lexikológie i štylistiky (tie zo strednej školy nie sú 

plnohodnotné). Okrem toho zaradenie daných predmetov do študijného plánu súvisí, pokiaľ 

viem, aj s opisom a charakteristikou daného študijného odboru v požiadavkách MŠVVŠ SR. 

Slovenčinárske predmety sú súčasťou študijného plánu v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo 

aj na iných slovenských univerzitách, nie je to špecifikum štúdia prekladateľstva-tlmočníctva 

na FiF UK. 

 

Osobne si dovolím poznamenať, že z kontinuity študentských vyjadrení na margo výučby 

slovenského jazyka pre translatológov za predošlých 10 rokov sme na KSJ prijali už viacero 

akceptabilných podnetov (odstránili sme z výučby dvoch gramatických kurzov prednášku 

s konštatovaním, že z predchádzajúcich stupňov štúdia majú mať študenti prijateľné základy 

z gramatiky; na tréning písania čiarok ponúkame PV kurz „ortoepie a ortografie“, ktorý ale 

„nepraská vo švíkoch“). Pravda, nie je možné redukovať kurz štylistiky na písanie čiarok – to 

naozaj nie je obsahom tejto disciplíny a vzhľadom na stav stredoškolských vzdelávacích 

programov nie je možné ani eliminovať teoretický základ lexikológie na nulu. Pokiaľ by sme 

v mene populizmu vyšli v ústrety takejto požiadavke, vedome by sme poskytovali študentom 

nekvalitné vzdelávanie, ublížili by sme samotným študentom a ohrozili by sme dobré meno UK 

v slovenskom i širšom kontexte.  

 

- Študenti učiteľstva slovenčiny majú málo praxe – to avizovali bakalári aj magistri. 

Tento podnet vnímame ako hodný zamyslenia. Študenti na bcl. stupni štúdia majú len 

hospitačnú prax, teda prvý stupeň štúdia ukončia vlastne bez jedinej praktickej odučenej 

hodiny. Na druhom stupni štúdia sa mali študenti slovakistiky možnosť „porovnávať“ so 

študentkami – spolužiačkami z prírodovedeckej fakulty a „závideli im“. Možno by stálo za 

snahu inšpirovať sa riešením pedagogických praxí na Prírodovedeckej fakulte UK. 

- Študenti slovakistiky na magisterskom stupni štúdia majú pocit, že majú málo povinných 

didaktických predmetov, menej než študenti učiteľstva na iných katedrách.  

Domnievam sa, že neberú opäť do úvahy, že slovakistiku zabezpečuje KSJ a KSLLV. Tak majú 

študenti učiteľstva v programe nielen povinnú odborovú didaktiku slovenského jazyka, ale aj 

odborovú didaktiku slovenskej literatúry. Okrem toho im núka KSJ dva PV kurzy: o moderných 

vyučovacích metódach slovenčiny a kurz o súčasných učebniciach v praxi (ten zabezpečujeme 

v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus priamo v priestoroch vydavateľstva a opäť treba 

povedať, že „nepraská vo švíkoch“). To všetko popri spoločnozákladových 

všeobecnodidaktických kurzoch. Naozaj je to málo? 

 

 



Posledný postreh je o tom, že študentky magisterského učiteľského štúdia slovakistiky majú 

pocit, že pre ne je kurz lingvistickej pragmatiky nepotrebný. Pomerne ťažko sa dá pochopiť, 

ako človek, ktorý bude po skončení štúdia v praxi interagovať so žiakmi a ich rodičmi a učiť 

v treťom a najmä štvrtom ročníku gymnázia obrovský blok jazykovokomunikačných hodín, 

môže mať pocit, že mu na prácu v školstve na poste učiteľa slovenčiny stačí ovládať 

systémovolingvistické poučky. Ambíciou mladého učiteľa digitálnej éry by azda malo byť 

vniesť do školy nielen nové poznatky, nové autonómne názory na jestvujúcu zložku školského 

vzdelávacieho programu, ale perspektívne tie školské vzdelávacie programy aj inovovať 

a priblížiť ich súčasnému poznaniu v odbore. Pokiaľ sa nazdáva, že odbor ustrnul pri poznaní 

v polovici 20. storočia, nie je predpoklad, že by aspekty modernizácie predmetu, o ktorých sa 

učí na našom PV, dokázal implantovať do svojho pôsobenia. Pre nás, vyučujúce kurzu 

lingvistickej pragmatiky, je to ale výzva, aby sme študentkám skúšali predkladať obsahy tohto 

kurzu alternatívne, aby v našom posolstve dokázali odkryť zmysel. Lebo samotný kurz smeruje 

k tréningu odkrývania zmyslu reči (monológu aj dialógu s inými), aby sa mladí ľudia 

„neutopili“ v záplave dezinformácií a úskaliach propagačnej mágie.   

 

Zrejme som neuspokojila v tomto vyjadrení autorov všetkých vyjadrení. Dovolím si preto vrátiť 

sa k svojmu vyjadreniu spred azda 10 rokov, keď som navrhovala, aby sa hľadali iné cesty 

dialógu študentov s učiteľmi. Pokiaľ študenti majú počas celého trvania kurzu problém, je 

neskoro, aby ho tlmočili takto ex post svojmu pedagógovi či vedeniu pracoviska v anonymnej 

ankete. Isté veci sa dajú prešetriť a vysvetliť ihneď v priamom dialógu a študenti nebudú žiť 

s vedomím krivdy celý semester. Iné veci, ktoré naozaj treba korigovať, znamenajú nenávratnú 

stratu pre frekventantov, lebo po skončení kurzu im už nikto oprávnený deficit 

nevykompenzuje. Vo vyjadreniach študentov v tejto ankete neboli žiadne alarmujúce podnety 

na margo jednotlivých pracovníkov KSJ, vo všetkých prevažovali početné pozitívne ohlasy. 

Pokiaľ by ale kedykoľvek v budúcnosti nastala situácia, že vznikne problém na kurze v gescii 

KSJ, vyzývam študentov slovakistiky, aby sa bezodkladne na mňa obrátili s podnetom 

a nečakali na anketu na konci výučby.  

 

Bratislava 2. 9. 2021 

 

       Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.  


