
Vyjadrenie Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiFUK 

k študentskej ankete po LS 2016/17 

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.  
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