Stanovisko Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy
k výsledkom študentskej ankety po ZS 2013/14
Štatistická časť ankety potvrdzuje zámer katedry neznižovať nároky na obsahovú stránku kurzov a na
ich hodnotenie. Pozornosť budeme venovať dvom kurzom, v ktorých študenti hodnotili náročnosť
a prínosnosť kurzu ako nízku.
V časti komentáre sa objavili nasledujúce pripomienky alebo podnety:
Kurzy z dejín slovenskej literatúry 19 storočia a z medzivojnovej literatúry - Kurzy študenti považujú
za priveľmi náročné a rozsah literatúry sa neprimeraný. Ako neadekvátny hodnotia rozsah dvoch,
resp. jedného semestra.
V študijných programoch pripravovaných pre novú akreditáciu sa rozširuje rozsah výučby (literatúra
19 storočia tri semestre, medzivojnová literatúra dva semestre). V čase platnosti aktuálnej akreditácie
prehodnotíme požiadavky na obsahovú náplň a hodnotenie kurzu.
Literatúra je nedostupná alebo je dostupná len v printovej podobe.
Vyučujúci vedia o dostupnosti danej literatúry. Zabezpečenie literatúry (v printovej alebo v
elektronickej podobe) nie je ich povinnosťou. Vyučujúci musia dodržiavať autorské práva pri šírení
materiálov. Súčasťou štúdia slovenskej literatúry je štúdium v knižnici a archívoch. Pri nedostupnosti
literatúry je možné dohodnúť sa s vyučujúcim o sprístupnení materiálov v Slovanskom seminári.
Nie vždy funguje koordinácia medzi prednášateľom a vedúcim seminára alebo medzi viacerými
vyučujúcimi kurzu.
Konkrétni vyučujúci boli na požiadavku upozornení, zámerom je zabezpečiť čo najväčšiu mieru
koordinácie činnosti.
Viac priebežných testov (tri kurzy so 100% priebežným hodnotením v Bc stupni štúdia)
Forma hodnotenia je často záväzne daná aktuálnym informačným listom predmetu. Aktualizácia
spôsobu hodnotenia v budúcnosti zostáva na vyučujúcich, na požiadavku boli upozornení.
Odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo v kombinácii so slovenčinou sa javí ako „štúdium literárnej
vedy“.
Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii so slovenčinou – časť realizovaná KSLLV - nie je
alternatívou jazykovej školy a praxou prekladu/tlmočenia. Kurzy realizované katedrou majú dať
študentovi odborné predpoklady z oblasti teórie literatúry a dejín slovenskej literatúry a prekladu.
V programe odboru pripravovanom pre akreditáciu sa kurzy na KSLLV diverzifikujú, aby sa odlíšilo
štúdium slovenčiny ako odboru, učiteľské štúdium a prekladateľsko-tlmočnícke štúdium.
S mnohými kurzami a vyučujúcimi boli účastníci ankety spokojní.
Teší nás to.
V prípade ďalších komentárov alebo pripomienok prosím kontaktovať vedúcu katedry alebo
študijného poradcu katedry. Ďakujem.
Doc. Dagmar Kročanová, PhD (Vedúca KSLLV)

