
Vyjadrenie KSLLV k výsledkom študentskej ankety za akademický rok 2012/13 
 

Vyjadrenie k štruktúre ankety: 
 
Anketa má málo otázok.  
Otázky sú príliš všeobecne orientované.  
Niektoré slangové formulácie sú neadekvátne.  
Účasť na ankete je priveľmi nízka. 
 

Výsledky ankety: 
 
Podľa výsledkov ankety sa ku kurzom na KSLLV vyjadrila cca 1/10 študentov bakalárskeho 
i magisterského stupňa.  
 
Celkovú kvalitu štúdia študenti hodnotili 2-5 hviezdičkami. Pri niekoľkých vyplnených 
anketových lístkoch sa objavila rozkolísanosť/subjektívnosť hodnotenia. 
Náročnosť študijného programu bola posudzovaná najčastejšie ako nadsadená (na 
päťstupňovej škále ako druhá najnáročnejšia). 
Zaujímavosť študijného programu bola v rozmedzí 2-5 hviezdičiek, najčastejšie 3-4/5. 
 
Kritické pripomienky ku konkrétnym kurzom a vyučujúcim sa vo väčšej miere vyskytli pri 
odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo, kde niektoré predmety spoločného základu realizuje 
vyučujúci KSLLV. 
 

Vyjadrenie katedry k najčastejšie prezentovaným názorom: 
 
Vzhľadom na počet kreditov sú predmety príliš náročné. 
Vyjadrenie katedry: Názor je formulovaný priveľmi všeobecne – bolo by potrebné upresniť, 
o ktorý kurz/kurzy ide a aké sú kritériá hodnotenia. Vyučujúcim katedry však ide o udržanie 
kvality a náročnosti štúdia. 
 
Svetová literatúra sa vyučuje len 1 semester. Málo priestoru sa poskytuje vlastnej interpretácii 
a analýze, priveľa priestoru sa venuje memorizovaniu názorov lit. vedcov. 
Vyjadrenie katedry: Kapitoly zo svetovej literatúry sú v ponuke len 1 semester (zo 4), avšak 
zapísať si kurz možno opakovane, pretože v ponuke sú vždy tri kurzy so zameraním na 
poéziu, na prózu i na drámu. Študent magisterského programu má takisto možnosť zapísať si 
predmety bakalárskeho stupňa, kde sú zastúpené aj kurzy zo svetovej literatúry. Ďalšou 
možnosťou je doplniť si vedomosti z tzv. svetovej literatúry zápisom kurzov z ponuky iných 
katedier (románskych filológií, ruského jazyka a pod.) 
 
Kurzy v rámci spoločného základu programu OPT. 
Prekladateľský program je identický s učiteľským, je v ňom priveľa literatúry a málo 
praktických kurzov zameraných na preklad a tlmočenie. Niektoré kurzy kopírujú 
stredoškolské štúdium a sú málo podnetné/užitočné. 
Vyjadrenie katedry: Názor považujeme za čiastočne opodstatnený. V budúcom akademickom 
roku bude pri kurzoch na katedre slovenskej literatúry v bakalárskom štúdiu utvorená 
samostatná skupina/skupiny pre študentov OPT, v ktorej sa v rámci literárnohistorických 
kurzov bude klásť väčší dôraz na dejiny prekladu. Ďalšia diverzifikácia programu a posilnenie 
praktického aspektu sa plánuje pri komplexnej akreditácii v roku 2014. Nové programy sa 
budú implementovať od akad. roka 2014/15. 



 
Počet odporúčaných kreditov (63 pre OPT v Bc stupni) nesedí s ponukou (61). 
Vyjadrenie katedry: Chýbajúce 2 kredity predstavuje kurz Úvod do štúdia lit. histórie. 
 
Prístup vyučujúceho/-ej nepovažujem za objektívny a ľudský. 
Vyjadrenie katedry: Vyučujúci i študenti majú isté práva a povinnosti dané legislatívou. 
Medziľudské vzťahy a ich korektnosť je ťažké/nemožné normovať. Vo všeobecnej rovine 
odporúčame snažiť sa o objektívne posúdenie situácie, o korektnú komunikáciu študentov 
s vyučujúcimi ako rovnocenných partnerov. V prípade, že komunikácia nie je možná alebo 
zlyhá, je možné rozhodnúť sa pre vlastné či skupinové stanovisko a akciu, takisto kontaktovať 
vedenie katedry osobne alebo mailom, a to už v čase vzniku problému.  
Konkrétnym pripomienkam (realizácia kurzov, objektívnosť hodnotenia, podmienky 
realizácie skúšky, správanie vyučujúceho) bude vedenie katedry venovať pozornosť na 
začiatku nového akademického roka. V priebehu semestra sa môže uskutočniť stretnutie 
s poslucháčmi na overenie situácie. V prípade problémov je potrebné ich avizovať okamžite 
vedeniu katedry. O náplni P kurzov v rámci spoločného základu a možnosti prehodnotiť ich 
zaradenie medzi PV alebo V sa bude diskutovať v priebehu akademického roka, s ohľadom na 
pripravovanú akreditáciu. 
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