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ÚVOD
Sú tri cesty získania múdrosti.
Prvá je cesta skúseností, tá je najťažšia.
Druhá cesta je napodobňovanie.
To je cesta najľahšia.
Tretia cesta je cestou premýšľania.
Tá je najušľachtilejšia.
KONFUCIUS
Jedna z najstarších fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave –
Filozofická fakulta UK – v dňoch 24. – 25. októbra 2011 oslávi 90. výročie
začatia pedagogickej činnosti. Od roku 1922, keď si svoj vysokoškolský
diplom prevzal jej prvý absolvent, štúdium ukončilo viac ako 30 tisíc
absolventov. Po štúdiu sa zapojili do politického, spoločenského
i kultúrneho života.
Záujem o štúdium na fakulte je stále vysoký. Napríklad,
o bakalárske štúdium sa pre akademický rok 2011/2012 uchádzalo 3 800
uchádzačov. Fakulta im ponúkla 60 študijných programov. Na bakalársky
stupeň štúdia nastúpilo 900 študentov a na magisterské štúdium 620
študentov. V minulom akademickom roku štúdium na fakulte ukončilo 625
bakalárov a 540 magistrov.
Na čele Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
v súčasnosti stojí prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. Jednotlivé úseky riadia
dve prodekanky a traja prodekani: prof. Mgr. Jana Benická, PhD., doc.
PhDr. Anton Eliáš, PhD., doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., doc. Mgr.
Vincent Múcska, PhD. a doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.
Filozofická fakulta UK má 31 katedier a jej súčasťou je aj Stredisko
voľnočasových pohybových aktivít a centrum pre slovenčinu ako cudzí
jazyk – Studia Academica Slovaca.
Pedagogický proces na fakulte zabezpečuje plejáda významných
osobností: pedagógov, vedcov, odborníkov s hodnosťami profesor,
docent, odborný asistent, asistent, lektor.
Magisterskí prváci – študenti Katedry žurnalistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku
2010/2011 na povinne voliteľnom kurze Publicistika 1 realizovali
rozhovory s akademickými funkcionármi Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave – dekanom, prodekankami a prodekanmi,
vedúcimi 31 katedier, strediska a centra. Spočiatku ich uverejnili na
internetovom magazíne študentov katedry žurnalistiky Webjournal.sk. Po
technickej stránke sa o to pričinila zástupkyňa vedúcej editorky Bc.
Barbora Stránská. Teraz ich ponúkame v zborníku autorizovaných
publicistických rozhovorov pod názvom PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY.
(editorka)
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MICHAELA BEŇOVÁ – Jaroslav Šušol: Dekan musí riešiť
aj výmenu okien
O post dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa prof. PhDr.
Jaroslav Šušol, PhD. uchádzal, aby prispel k efektívnemu fungovaniu
fakulty. Priznáva však, že v novej funkcii nejde len o vedu, ale najmä
o denné starosti od administratívy po stavebné práce na fakulte.
Narodil sa v Bojniciach, ale vyrastal v obci Koš,
z ktorej dnes existuje len polovica. Začiatkom 80tych rokov tam objavili zásoby uhlia a polovica
obyvateľov sa musela vysťahovať, väčšina z nich
do panelových domov v neďalekej dedine.
V Košiciach chodil na základnú školu a strednú
školu navštevoval v Prievidzi. „Nie som Bojničan,
som Hornonitrančan“, tvrdí o sebe dekan FiF UK.
Štúdium knihovedy a vedeckých informácií sa
ľuďom väčšinou javí ako doména žien, čo vás
ako muža viedlo k tomu aby ste začali
študovať tento odbor?
Názov odboru sám o sebe hovorí, že to štúdium má dve zložky. Nie je to iba
knihovníctvo, ale aj vedecké informácie, ktoré do značnej miery súvisia
s technickou či technologickou stránkou informačnej činnosti. Takže by som
netvrdil, že je to typicky ženská doména. Knihovníctvo je možno prevažne
ženské, ale informačná veda ponúka zaujímavé perspektívy aj pre mužskú časť
populácie. Vždy som mal vzťah ku komunikácii, k informáciám a bolo to
ovplyvnené aj tým, že sa v tom čase tento odbor študoval v dvojkombinácii.
Keďže ma vždy bavili jazyky, špeciálne angličtina, tak som si toto štúdium
vybral aj kvôli tomu.
V rokoch 1988-90 ste boli výskumným pracovníkom. V čom spočíval tento
výskum a čo bolo náplňou vašej práce?
V roku 1986 som skončil školu a na rok som išiel na vojnu. Potom som sa vrátil
a začal som študovať na vyššom stupni. Vtedy sa to volalo interná ašpirantúra,
teraz sa to volá PhD. Tam som bol asi rok , a potom som dostal vedeckovýskumné miesto. Výskum spočíval v tom, že v 80-tych rokoch sa pod gesciou
Matice slovenskej, ktorá vtedy plnila aj funkciu národnej knižnice, riešil projekt,
ktorý súvisel so snahou o vytvorenie kooperatívneho systému, ktorý by mal
združovať celoslovensky významné vedecké knižnice a informačné pracoviská.
Mal názov Integrovaný knižnično-informačný systém na báze elektronizácie.
Doteraz si ten názov pamätám, pretože to bola prvá významná vec, na ktorej
som sa podieľal. Vytvárali sme centrálny katalóg, kde by boli informácie
o všetkých fondoch zo všetkých knižníc na Slovensku. Dodnes k tomu
smerujeme. Zatiaľ len smerujeme, aj keď už sú tu prvé lastovičky.
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Napríklad ktoré?
Pokiaľ viem, zatiaľ to nefunguje spôsobom, že by bolo všetko so všetkým
prepojené. Národná knižnica buduje bibliografiu, ktorá eviduje všetky
“slovacikálne“ dokumenty, ktoré vychádzajú na Slovensku alebo sa týkajú
Slovenska. Okrem toho už roky máme viaceré čiastkové evidencie, napríklad
tie, ktoré evidujú všetky zahraničné periodiká v knižniciach na Slovensku.
V roku 1992 ste študovali v Bruseli. Ako ste sa dostali k štúdiu
v zahraničí?
Bol to jeden z prvých medzinárodných projektov. Ponuka prišla na katedru
tesne po revolúcii. Bol to program, ktorý sa vtedy označoval skratkou TEMPUS,
orientovaný na študentov a mladých pracovníkov v oblasti knižničnej
a informačnej teórie a praxe zo strednej a východnej Európy. Podieľali sa na
ňom okrem Slovenska a našej univerzity aj Univerzita Karlova v Prahe,
Université Libre v Bruseli, univerzita v Lyone, či v Lisabone.
Ako by ste zhodnotili túto skúsenosť?
Veľmi sa mi tam páčilo, pretože to bola moja prvá možnosť dostať sa na dlhšie
obdobie do zahraničia. Strávil som v Bruseli rok. Pamätám si ako by to bolo
včera. Od roku 1988 som robil na fakulte rozvrh. Sedeli sme v miestnosti 103
na Gondovej ulici , v takej rohovej. Mali sme tam ešte rozložené tabule, na ktoré
sa pripínali rozvrhové lístočky. Vtedy za mnou prišla jedna kolegyňa z katedry,
docentka Žibritová s tým, že je takáto možnosť, či nemám záujem. Povedal
som, samozrejme idem do toho. Tak som sa pokúsil rýchlo naučiť aspoň
základy francúzštiny a niekedy začiatkom októbra som vyrazil. Bolo to veľmi
ťažké obdobie, ale veľa som sa vtedy naučil. Spomínam na to ako na veľmi
efektívnu etapu svojho života.
Ako často cestujete do zahraničia v súčasnosti?
V posledných šiestich až siedmich rokoch som chodieval dva-tri krát do roka
v súvislosti so zastupovaním našej univerzity v dvoch organizáciách. Jedna je
Stredoeurópska iniciatíva CEI, v rámci ktorej existuje univerzitná sieť, kde som
bol nominovaný ako zástupca našej univerzity a Slovenska. Raz do roka tam
bolo stretnutie takzvaného Výkonného výboru, ktorého som bol členom,
a cestoval som buď do Terstu, kde je centrála siete, prípadne sme sa stretávali
vo Viedni, Brne, či v Sofii. Druhá takáto univerzitná sieť sa nazýva UNICA. Je
to sieť univerzít z hlavných miest Európy a v rámci toho funguje Bolonské
laboratórium, ktorého už nie som členom. Pred mesiacom som pánovi rektorovi
poslal žiadosť, aby ma z tejto pozície uvoľnil, pretože mám mnoho iných
povinností, ktoré ma dosť vyťažujú, takže teraz tam už chodí za univerzitu
niekto iný.

8

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

Nedávno ste sa stali dekanom, prečo ste prijali toto miesto?
To je dobrá otázka. Prijal som to preto, lebo som si myslel, že po ôsmich
rokoch, ktoré som pôsobil ako prodekan pre vzdelávanie a pre štúdium prvého
a druhého stupňa, som nazbieral dosť informácií a vedomostí o tom, ako táto
fakulta funguje. A teda, že by som možno mohol prispieť k tomu, aby to
nejakým spôsobom pokračovalo efektívne ďalej. Možno aj preto, že som získal
nejaké vedomosti o tom, akým spôsobom by sa to dalo do budúcnosti vylepšiť.
Ale nebola to ponuka v pravom zmysle slova, o post dekana som sa uchádzal
sám.
Myslíte si, že je to práca náročnejšia oproti povolaniu vysokoškolského
pedagóga?
Hlavne je iná. Je to primárne o administrovaní, manažovaní, riešení
dennodenných problémov. Či chcem, alebo nie, musím ako dekan stále niečo
podpisovať, schvaľovať a vyjadrovať sa k veciam. Riešim aj také triviálnosti ako
to, čo sa nám teraz deje na dvore. Budovanie átria, oneskorenie stavebných
prác, výmena okien. Meškajú veci, ktoré už mali byť hotové pred dvoma
týždňami. Ľudia sa samozrejme sťažujú, pretože nemajú podmienky na prácu.
Čo s tým urobíte, dodávateľ je na jednej strane, fakulta na druhej a ja som
medzi tým. Samozrejme, nie som na to sám, mám tu tím ľudí, ktorí tieto veci
riešia primárne.
Koľko času vám popri povinnostiach dekana zostáva na učenie?
Ako pedagóg pracujem na čiastkový úväzok, zhruba na tretinový. Mám
predmety, ktorým sa stále venujem. Snažím sa v rámci možností tak, aby som
ich nevynechal, aby som sa so študentmi stretával, opravoval seminárne práce,
viedol záverečné práce atď.
Práca vás napĺňa?
Áno. Napokon, funkciu dekana nebudem vykonávať naveky. Ako som už
povedal, nie je to práca, ktorá by bola výrazne tvorivá či vedecká. Takže raz
sa budem chcieť vrátiť k robote, ktorá ma primárne baví. A to je odborná,
výskumná, pedagogická činnosť, prednášanie.
Spomínali ste, že vidíte do vnútra škôl a do nášho vysokoškolského
systému. Speje podľa vás naše vysoké školstvo k lepšiemu, alebo sa
zhoršuje?
Záleží od toho, čo si predstavujete pod tým, že sa štúdium skvalitňuje alebo
zhoršuje. Záleží aj od toho, kto sa na tú kvalitu pozerá. Keby som teraz
porovnával situáciu aká bola pred 20-timi rokmi a aká je v súčasnosti, je to do
značnej miery o tom, koľko sa na vysoké školstvo dáva peňazí. Žiaľ, financií
nepribúda. Podstatné je aj to, medzi koľko škôl sa tie peniaze rozdelia.
V porovnaní so situáciou spred 20-tich rokov je na Slovensku oveľa viac škôl.
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Navyše, celé to nie je len o rozdelení rozpočtových prostriedkov medzi toľko
vysokých škôl, ale aj o množstve študentov, ktorí končia strednú školu a majú
ašpiráciu študovať na vysokej škole. Keď si chcú vysoké školy na seba zarobiť
podľa výkonových parametrov ministerstva školstva, musia brať zo stredných
škôl kvantum študentov. Čo znamená, že veľká väčšina maturantov pokračuje
v štúdiu na vysokej škole, čo kedysi nebolo také bežné. Takže je logické, že ten
„materiál“, ktorý na vysoké školy prichádza, nie je až taký kvalitný ako to bolo
pred 20-timi rokmi, keď tam išli len tí najlepší. Ešte inak – kvalitná špička
absolventov stredných škôl sa v súčasnosti distribuuje medzi omnoho väčší
počet vysokých škôl a fakúlt. Toto je vnímanie kvality z pohľadu učiteľa.
Máte nejaký návrh ako by sa toto dalo zmeniť?
No, predovšetkým by to chcelo lepšie financovanie vysokého školstva na
Slovensku. A pribrzdiť aktuálny trend masifikácie vysokoškolského štúdia.
Máte na mysli financie od štátu alebo súkromné?
Možno aj tak aj tak. Samozrejme, z tohto hľadiska je problematická situácia
všetkých fakúlt, ktoré majú podobný charakter ako my, teda fakúlt humanitného
a spoločenskovedného zamerania. Pretože je logické, že súkromné zdroje skôr
pôjdu tam, kde vidia možnosť nejakého zhodnotenia alebo prínosu pre riešenie
konkrétnych technických vecí alebo problémov, ktoré môžu pomôcť
súkromnému sektoru. V snahe o zvyšovanie kvality vidím problém aj v tom, že
vysokých škôl je na Slovensku naozaj veľa. Kvalita kolíše a na základe kritérií,
ktoré sú v súčasnosti postavené primárne kvantitatívne, tu nie je zaručené, že
tie školy, ktoré sú kvalitnejšie, dostanú lepšie finančné podmienky ako tie, ktoré
sú menej kvalitné. Bolo by dobré, aby ministerstvo školstva pristúpilo
k zavedeniu lepšieho systému hodnotenia kvality na vysokých školách, a podľa
toho v rámci týchto škôl aj rozdeľovalo financie.
Foto: archív J. Šušola
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BARBORA STRÁNSKÁ – Jana Benická: K štúdiu čínštiny ma
doviedla zvedavosť
Patrí k prvým odborníkom na jazyk, kultúru a myslenie Číny, ktorí
vyštudovali na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Sinologička prof. Mgr. Jana Benická, PhD. na fakulte pôsobí ako
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a koordinátorka študentských
mobilít.
Na katedre východoázijských štúdií zasa vedie
sekciu sinológie. V jej pracovni síce nevisia zo stien
komerčne známe lampióny s čínskymi motívmi,
ktoré som naivne čakala, ale jej zanietenie pre
jazyk, kultúru a literatúru Číny cítiť z každého slova.
Čo bolo pre Vás prvým podnetom, aby ste sa
začali venovať práve čínskemu jazyku?
Kedysi som sa dočítala, že meno Mao Ce-tung sa
dá preložiť ako „Chlp z východného močiara“, tak
som si to chcela overiť (smiech). Počas štúdia som
sa naučila, že jednotlivé znaky sa takto síce naozaj
preložiť dajú, ale tento zábavný preklad treba,
samozrejme, brať s rezervou. O Čínu som mala
vždy záujem, čítala som o nej všetko, čo u nás bolo dostupné.
Štúdium tlmočníctva a prekladateľstva z čínštiny ste začínali na
Filozofickej fakulte v roku 1988, kedy na Slovensku vzniklo samotné
sinologické štúdium. Vtedy ešte nebola úplnou samozrejmosťou ani
znalosť angličtiny. Ako vtedy vyzerali podmienky štúdia?
Iniciátorom sinologického štúdia na Slovensku bol profesor Marián Gálik, ktorý
bol už vtedy vedec svetového mena. V tom období sa s nami nehral. Predpísal
nám jednoducho knižky v angličtine a museli sme ich prečítať. Nepýtal sa nás,
či po anglicky vieme, alebo nie, museli sme sa s tým popasovať. Dnes som mu
za to, samozrejme, vďačná.
Bol to mladý, rozvíjajúci sa odbor. Ako vyzerali materiálne a technické
podmienky na katedre?
My sme mali veľké šťastie práve na profesora Gálika, ktorý nám požičiaval
svoje vlastné knihy. A mali sme aj kvalitné čínsko-anglické učebnice, ktoré
dostala fakulta ako dar od čínskeho veľvyslanectva. Myslím, že sme boli
vybavení veľmi dobre. Mali sme výborné teoretické disciplíny a aj šťastie, že
sme mohli počas štúdia absolvovať dvojročný pobyt v Číne. To nám veľmi
pomohlo, čo sa týka jazyka. Po návrate som potom brigádovala v čínskej firme,
kde som ho využívala naplno v praxi.

11

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

Čo bolo zdrojom Vašej motivácie k štúdiu?
Štúdium ma veľmi bavilo. Bolo to obdobie, kedy okrem Mariána Gálika a Anny
Doležalovej-Vlčkovej aktívne nepôsobili na Slovensku iní sinológovia. Vedeli
sme, že tento odbor bude treba rozvíjať.
Po dvoch rokoch štúdia (1991) ste získali štipendium ministerstva
školstva na študijný pobyt na Pekingskej Univerzite. Pre čerstvú
absolventku to bola asi skúška ohňom. Ako ste sa adaptovali v úplne
odlišnom prostredí?
Veľmi príjemne, boli sme mladí a brali sme to ako veľkú životnú výzvu. Myslím,
že sme sa zhostili tejto úlohy dôstojne. Do Číny sa v súčasnosti vraciam
najmenej raz za rok.
Slováci Číňanov poznajú len málo. Skôr ako milých, úslužných ľudí
z obchodíkov či reštaurácií. Môžete nám ich zmýšľanie priblížiť?
Číňania sú na Slovensku do veľkej miery uzavretí vo svojej komunite. Mnohí
z nich vôbec nevedia po slovensky alebo majú len základné znalosti slovenčiny.
Myslím, že myslia oveľa praktickejšie ako Slováci a na veci sa pozerajú tak
trochu globálnejšie. Navyše sa neradi vracajú do minulosti a snažia sa myslieť
na budúcnosť – čo sa stalo, stalo sa, ale treba ísť ďalej.
Vidíte odlišnosti napríklad v rodinných hodnotách Číňanov a Slovákov?
Aj toto sa mení. Tradičný model veľkej čínskej rodiny a povinnosť detí postarať
sa o svojich rodičov v starobe síce ešte pretrvávajú, ale v tomto smere sa Čína
westernizuje.
Po ukončení doktorandského štúdia v Prahe ste sa vrátili do Bratislavy na
katedru jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie (teraz katedra
východoázijských štúdií), kde pôsobíte ako sinologička. Tento názov
zahŕňa širokú škálu štúdií – od čínskeho jazyka, cez históriu, náboženstvo
po aktuálne dianie. Ktorá oblasť je Vám najbližšia?
Sú obdobia, kedy mám isté priority a venujem sa veciam, ktoré ma bavia viac.
Doménou môjho výskumu boli vždy dejiny čínskeho myslenia a náboženstvá
Číny, ale venujem sa aj modernej čínskej literatúre. Na túto tému som písala aj
svoju diplomovú prácu.
Venujete sa naďalej prekladateľstvu, ktoré máte vyštudované?
Praktickému a odbornému prekladaniu a tlmočeniu sa už nevenujem, ale robím
umelecké preklady. Momentálne prekladám jeden veľmi dobrý román zo 40.
rokov 20. storočia.
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O čom je?
O mladých čínskych intelektuáloch, ktorí sa vracajú do Číny po skončení štúdií
na Západe. Dej sa odohráva v tridsiatych rokoch minulého storočia a niekedy
sa označuje aj za najlepší satirický román prvej polovice 20. storočia.
Ako vyzerá bežný deň sinologičky? Žijete svojou prácou aj doma, alebo
po odchode zo školy odložíte všetky knižky písané v čínštine a venujete
sa iným veciam?
V živote sú lepšie a horšie obdobia. Ale musím povedať, že je veľa takých, kedy
si od práce neoddýchnem a stále ma to ťahá k tomu, aby som pracovala. No
keď si predsa len chcem oddýchnuť, najradšej športujem.
Patríte do prvej generácie sinológov, ktorí vyštudovali v Bratislave. Ako
vyzerá generácia, ktorú na katedre vychovávate?
Snažíme sa, aby naše štúdium bolo štúdium sinológie, nielen čínskeho jazyka.
Pretože čínštinu sa človek môže naučiť aj v jazykovej škole. Preto kladieme
veľký dôraz na to, aby študenti poznali históriu, kultúru, literatúru Číny a takisto
klasický aj stredoveký jazyk. Tie sú veľmi dôležité na to, aby študent zvládal
modernú čínštinu. Pretože Číňania sa ešte dodnes najmä v písanej forme
vyjadrujú veľmi kvetnato. V modernej čínštine je navyše veľký rozdiel medzi
hovoreným a písaným jazykom a keď naši študenti poznajú aj staré formy
jazyka, tak im to veľmi pomáha dobre zvládať súčasný jazyk.
Študenti, ktorí sa hlásia do prvého ročníka, nemusia zvládať čínštinu?
Vôbec nie.
Je to jazyk náročný pre Slovákov?
Samozrejme, čínština je veľmi ťažká a človek nikdy nemá pocit, že ju zvládol
perfektne. To sa jednoducho ani nedá. Ale dá sa naučiť veľmi dobre. Tomu
pomáha kontakt s Číňanmi, ale aj čítanie textov.
Aké sú šance Vašich študentov na vycestovanie do Číny?
Na Čínu máme relatívne šťastie, pretože na základe medzivládnej zmluvy
medzi Slovenskom a Čínou udeľuje Ministerstvo školstva ročne 15
štipendijných pobytov pre Slovákov. Do toho sa vmestia aj Slováci, ktorí študujú
v zahraničí. Na bakalársky stupeň prijímame 20 až 25 študentov a každý z nich
má možnosť raz vycestovať do Číny.
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Čínsky jazyk neovláda každý, už vôbec nie na akademickej úrovni. Máte
informácie o tom, ako sa Vašim absolventom darí v praxi?
Niektorí pracujú v Číne, niektorí pracujú pre čínske firmy alebo pre čínsku
ambasádu na Slovensku. Dvaja študenti vydávajú Slovensko-čínske obchodné
noviny pre Číňanov.
Absolvovali ste niekoľko pobytov v zahraničí. Okrem Pekingu aj
v Londýne, na Taiwane, v čínskom Čcheng-tu. Ste naozaj kompetentný
človek na koordinovanie študentských mobilít. V čom spočíva táto
funkcia?
Najväčší počet študentov z našej fakulty má šancu vycestovať počas štúdia
v rámci programu LLP-Erasmus. Je to najväčší program, ktorý manažujeme,
a ročne v rámci neho vycestuje okolo 80 študentov, čo je popri Fakulte
manažmentu druhé najväčšie číslo v rámci UK. Dlhodobo sme v tomto
programe veľmi úspešná fakulta. Ďalej je päť katedier zapojených do
stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS, čo je tiež veľmi zaujímavá
oblasť. Snažíme sa medzi študentmi propagovať aj iné ponuky na zahraničné
študijné pobyty alebo stáže.
O ktoré krajiny je najväčší záujem?
Naši študenti majú tradične najväčší záujem najviac o Nemecko, Francúzsko,
Rakúsko, Španielsko a Taliansko.
Niekoľkokrát som sa dopočula, že študenti, ktorí sa vrátili z polročného
študijného pobytu, mali problémy s absolvovaním predmetov, pretože
neboli prítomní v škole. Stretli ste sa aj vy s týmto javom? Na koho sa
študenti môžu v tomto prípade obrátiť?
Ak študenti absolvujú mobilitu v rámci programu LLP-Erasmus, domáca fakulta
je povinná mu uznať všetky ním absolvované kurzy v zahraničí. Ak si chce
študent nechať uznať predmet absolvovaný na zahraničnej univerzite ako
ekvivalent povinného kurzu na našej fakulte, musí sa o tom dohodnúť
s učiteľom ešte pred odchodom na pobyt. Po návrate sa mu tento kurz musí
uznať bez doplňujúcich podmienok, ak s tým učiteľ vopred súhlasil. V prípade
nedodržania podmienok sa môžu študenti obrátiť na mňa ako fakultnú
koordinátorku programu.
Foto: fphil.uniba.sk
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VIKTOR SEREBRYAKOV – Anton Eliáš: Ruština, to nie je len
Brežnev
V minulosti bol dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
Počas jeho pôsobenia na tomto poste hrozila strata akreditácie na piatich
katedrách, pričom osobne priznáva, že za problém môže aj škola, keď
podcenila komunikáciu so študentmi.
Jeho srdcovou záležitosťou je klasická
ruská literatúra, ktorú prednáša na
katedre ruského jazyka a literatúry už
takmer 40 rokov. Od 15. marca 2011
oficiálne nastúpil na post prodekana pre
vedeckú činnosť a vysokoškolské
doktorandské štúdium. O svojom novom
poste, ale aj názore na avizované
zmeny v školstve či spoplatnenie
vysokých škôl porozprával doc. PhDr.
Anton Eliáš, PhD.
Skôr ako sa budeme venovať aktuálnym otázkam, vráťme sa trochu do
minulosti. Doteraz ste pôsobili na poste dekana Filozofickej fakulty UK.
Ako by ste zhodnotili svoju vlastnú prácu na tejto pozícií, čo považujete
za najväčší úspech na tomto poste a čo sa vám naopak nepodarilo
presadiť?
Takéto formulácie nemám veľmi rád, keďže sa domnievam, že hodnotiť by mal
niekto iný. Možno by som len upozornil na to, že v istom zmysle to bolo dosť
ťažké obdobie, pretože keď sme cela "várka" nových dekanov a aj nového
vedenia UK nastupovali do funkcie vo februári 2003, vstupoval do platnosti aj
novelizovaný školský zákon, ktorý bral právnu subjektivitu fakultám. To
znamená, že kompletná vnútorná legislatíva univerzity sa musela prerábať.
Museli sa robiť nové študijné poriadky, nové organizačné poriadky, proste
kompletná vnútorná legislatíva.
Druhá veľká vec bola, že sa zaviedlo výberové konanie na obsadenie
funkčných miest vysokoškolských učiteľov. Celá fakulta musela prejsť
výberovými konaniami. Bolo to obrovské kvantum roboty, nové zásady
akreditačného konania, nanovo kreovaná celá sústava študijných odborov,
novootvorené študijné programy, finalizácia prechodu na trojstupňové štúdium –
bakalár, magister, PhD. Takže to bola naozaj obrovská kopa roboty, no a prešli
sme ju tak, že fakulta naďalej patrí k najlepším filozofickým fakultám na
Slovensku.
Isteže, boli aj veci, ktoré sa mi nepodarilo presadiť. Aj tie dve funkčné
obdobia, osem rokov, vyzerajú ako dlhé, ale v istých ohľadoch je to beh na také
dlhé trate, že je to relatívne krátka doba. Je to tak trochu, ako s Titanicom –
otočiť loď aj o toho pol stupňa je veľa roboty, pretože univerzitné prostredie je
tradične veľmi konzervatívne. Rezervy istotne sú, hlavne vo vnútornom
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skvalitňovaní organizačného chodu fakulty, v sprostredkovaní toku informácií.
Moderná technika je síce výborná vec, ale niekedy človek "zalapá po dychu",
keď si porovná, čo povedal na kolégiu dekana, a čo sa dozvedeli katedry, alebo
dokonca študenti.
Počas funkčného obdobia sa Vám však nepodarilo vyhnúť ani
problémom. Narážam teraz predovšetkým na medializovanú kauzu z roku
2009, keď fakulte hrozilo, že nedostatkom profesorov - garantov príde
o akreditácie na svojich piatich katedrách - andragogike, žurnalistike,
marketingovej komunikácie, kulturológie a porovnávacej religionistiky.
Keď sa na to pozriete s odstupom času, kde podľa Vás vznikol problém?
Podľa mňa bol problém v hystérii a možno čiastočne v nezvládnutej komunikácii
na úrovni katedry. Celý čas vedenie fakulty tvrdilo jedno a to isté: fakulta
neprišla o akreditácie v týchto piatich študijných programoch, ako to tvrdili
médiá. Otázkou bolo, ako z príbuzných odborov zabezpečíme na týchto
5 programov garantov. Ale aj keby ich v tej chvíli fakulta nebola schopná
zabezpečiť, vysokoškolský zákon jasne uvádza, že v prípade takejto situácie je
na rok pozastavené prijímanie nových študentov, ale štúdium pokračuje ďalej
a ostáva právo vydávať diplomy. Napriek tomu sa informácie do veľkej miery
zveličovali, niektorí dokonca tvrdili, že o akreditáciu prichádza päť fakúlt.
Navyše tam vznikla taká nepríjemná situácia, keď napriek tomu, že pre
študentov boli otvorené dvere všetkých našich vedúcich pracovníkov vrátane
dekana, miesto toho, aby sa zaujímali o túto informáciu priamo na vedení, tak
utekala časť zo študentov praktizujúcich v médiách priamo do redakcií so
správami, ktoré mali veľmi ďaleko od pravdy. Takže pravdepodobne to bola
komunikácia nezvládnutá na viacerých úrovniach.
Dôvodom prečo sme to študentom oznámili bol, že k tomu došlo
v období, kedy sa museli podávať prihlášky na magisterský stupeň štúdia.
V tom skutočne najhoršom prípade im teda hrozilo, že by sa mohli ocitnúť
v situácii ako na niektorých iných vysokých školách, že by sa o tom dozvedeli
v čase, kedy by si už nemohli podávať prihlášky aj niekam inam. Oznámili sme
im to, aby sa mohli slobodne rozhodnúť, či spolu s fakultou vstúpia do toho
rizika, či sa rozhodnú študovať niekde inde, alebo si dajú prihlášku aj niekde
inde aj k nám. A z tohto dobrého úmyslu sa zrodilo čosi, čo bolo absolútne
nepochopiteľné.
Teraz ale od marca nastupujete na novú pozíciu prodekana pre vedeckú
činnosť a vysokoškolské doktorandské štúdium. Čo sa v skutočnosti
skrýva za týmto zložitým titulom?
Jednak je to otázka vlastného vedeckého výskumu realizovaného jednotlivými
katedrami, s čím súvisia aj otázky získavania grantových peňazí tak
z domácich, ako aj zahraničných grantových agentúr. Druhá veľká oblasť sú
publikačné aktivity, čo úzko súvisí s tým prvým, keďže to sú reálne výstupy
z aktivít, ktoré sa podnikajú v rámci grantov. A tretia oblasť je otázka
doktorandského štúdia.
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Spomenuli ste grantové peniaze. Ako sú tieto granty financované
a nakoľko sú študenti UK úspešní v získavaní týchto financií?
Z tých domácich prostriedkov sú to predovšetkým tri agentúry spravované
ministerstvom školstva - APVV, VEGA a KEGA. Pokiaľ ide o tie zahraničné, tak
to spektrum je samozrejme oveľa väčšie. Najväčšie prostriedky sa dajú získať
z rámcových programov EÚ, ale to už sú spravidla granty, ktoré rádovo idú do
miliónov eur a kde sa predpokladá aj širšia medzinárodná spolupráca. Kdesi
medzi nimi v súčasnosti stoja štrukturálne fondy, ktoré môže Slovenská
republika čerpať aj na vedu a výskum, pokiaľ neskončia v diaľniciach.
Nedá sa jednoznačne skonštatovať aká je úspešnosť našich študentov
ako jednotlivcov. Niektoré projekty sú totiž skupinové, niekedy aj v rámci
viacerých pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Čo sa dá vypočítať, je
priemerný počet grantov. V troch slovenských agentúrach získavame ročne
okolo 85 grantov, v zahraničí je to veľmi rôzne. Keby sme mali hovoriť o nejakej
globálnej sume, tak je to približne 500 000 eur, čo fakulta zvykla získavať
v predchádzajúcich rokoch.
Možno je to predčasná otázka, keďže ste vo svojej funkcii doslova
niekoľko dní, ale máte už nejaké nápady, ako by sa dala práca v tejto
funkcii vylepšiť?
To, čo by sme chceli dosiahnuť, je zaktivizovať činnosť v tejto oblasti, pretože
niektoré katedry majú problém zapojiť sa do získavania grantových peňazí.
Tam cítim, že je rezerva a bude ju nevyhnutné využiť aj z toho dôvodu, že toto
je jeden z kľúčových parametrov, ktorý sa posudzuje v rámci komplexnej
akreditácie fakúlt a vysokých škôl na Slovensku. Je to nastavené tak, že na
jedného tvorivého pracovníka musí škola získať každý rok v priemere
minimálne 1325 eur.
Zároveň by sa mali vytipovať na úrovni katedier talentovaní študenti,
ktorých potom môže príslušná katedra zapojiť do doktorandského štúdia a už
počas štúdia by s nimi mohla kooperovať aj na istých úrovniach v rámci tých
výskumných úloh, ktoré je po získaní grantu schopná plniť. Tam sa
pochopiteľne otvára aj priestor pre publikácie. Pokiaľ ide o globálne
skvalitňovanie, priestor má fakulta aj v tom, aby tých 500.000 eur bola schopná
navýšiť.
V Bratislave sa 11. marca zišiel pred Prezidentským palácom menší
protest, na ktorom predovšetkým študenti požadovali zmeny v systéme
školstva. Rezort školstva na to pohotovo reagoval tlačovou správou pre
médiá, v ktorej avizoval prípravu viacerých noviel. Okrem iného napríklad
aj zvyšovanie platových podmienok pre učiteľov. Myslíte si ako pedagóg
s dlhoročnou praxou, že táto zmena reálne bude motivovať učiteľov
k lepšiemu výkonu?
Peniaze nie sú jediný faktor, ale nie sú ani ten posledný. Dokonca si myslím, že
to bol súčasný český prezident Václav Klaus, kto povedal: "Peniaze sú vždycky
až na prvom mieste".
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Úprimne povedané, ak dnes vysokoškolský učiteľ zvažuje niekedy aj dva
úväzky na poste vysokoškolského učiteľa popri tom, ktorý už má, tak je to
nezdravé prinajmenšom z dvoch dôvodov. Po prvé, ak hovoríme
o konkurenčnom prostredí medzi školami, tak ja nechápem, ako môže ten istý
učiteľ prednášať u nás a zároveň na konkurenčnej fakulte. Druhý, omnoho
vážnejší dôvod, je otázka, ako môže vysokoškolský učiteľ seriózne robiť vedu,
keď behá autobusom alebo vlakom po polovičke Slovenska. Ak bude mať
dostatok prostriedkov na to, aby sa venoval tomu, čomu sa prioritne venovať
má, tak nepochybujem, že sa to musí odraziť aj na kvalite jeho roboty.
Ďalším z avizovaných bodov je aj zmena obsahu učiva. Myslíte si, že
súčasný obsah zodpovedá reálnym potrebám alebo ho treba novelizovať?
A v súvislosti s tým, máme ho čím fyzický nahradiť? Z vlastných
skúsenosti si spomínam, ako som študoval televízne spravodajstvo
z učebníc napísaných v 70-tych rokoch.
O tom, že obsah treba pravidelne novelizovať by sa ani nemalo debatovať. Ak
sa veda posúva dopredu a nepremietne sa to do tej priamej pedagogickej
práce, tak potom ten, koho pripravujeme, nie je na úrovni súdobého poznania
vedy.
Na druhej strane, robiť takú mieru sebabičovania vo vzťahu
k slovenským vysokým školám, aká sa v poslednom čase zvykne robiť
v slovenských médiách, sa mi zdá do istej miery prehnané. Musíme si totiž
položiť otázku, keď idú naši študenti von a ocitajú sa v iných systémoch, kde sa
inak transformujú vedecké poznatky do praxe, oni sú naozaj takí slabí? Skôr
opak je pravdou. Drvivá väčšina našich študentov, ktorí vycestujú von, patria
medzi dobrých študentov aj vonku.
Otázka učebníc je ale do značnej miery zložitejšia, pretože má dva
rozmery. Sú vedné odbory, ktoré môžu získavať kvalitné vedecké texty
medzinárodnej úrovne. Na druhej strane sú však odbory, kde za nás nikto tie
odborné texty nenapíše. O slovenskom jazyku asi nenapíše nikto učebnicu ani
na Harvardskej univerzite. Lenže tlak tvrdých vied rezultoval vo všeobecnom
podceňovaní vysokoškolských učebníc. Ten, kto si trúfne takú napísať, musí
mať dobré vedecké znalosti. A ak je toto súčasne podceňované, možno až
dehonestované, tak potom sa nemôžeme čudovať, že sa tomu venuje čoraz
menej a menej ľudí.
Najaktuálnejšou otázkou, ktorá bola do značnej miery medializovaná
a vyvolala vlnu nevôle niektorých študentov, je návrh legislatívne upevniť
spoplatnenie externého štúdia, ktoré už aj tak v súčasnosti, po rozhodnutí
Ústavného súdu, vyplýva z platnej legislatívy. Pred voľbami sa dokonca
pravidelne zvyknú objavovať politické subjekty, ktoré navrhujú
spoplatnenie celého vysokoškolského štúdia. Myslite si, že by tento krok
viedol k zlepšeniu kvality školstva?
Kľúčová otázka je v tejto téme jedna. Aké peniaze sme schopní poskytnúť na
rozvoj vysokého školstva. Ak budeme mať dosť na to, aby sme poskytli aj
z iných zdrojov, tak to školné nebude potrebné. Hoci, školné do istej miery
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funguje aj ako motivačný faktor. Vzdelanie si potom naozaj inak váži verejnosť
aj študent, ak to nie je zadarmo. Každopádne, niečo v oblasti financovania škôl
urobiť treba. To, čo sa urobiť dá, keď sú peniaze, bolo jasne vidieť asi dva roky
dozadu, keď UK získala v rámci európskych sociálnych fondov 2,65 milióna eur
na sprostredkúvanie najnovších vedomostí do vysokoškolskej praxe a praxe vo
všeobecnosti. V momente, keď mala univerzita prostriedky na to, aby pozvala
najšpičkovejších predstaviteľov svetovej vedy na stretnutia s podnikateľmi,
akademickou oblasťou, nikto z týchto zahraničných kolegov nepovedal, že
nepríde.
Naznačili ste, že nie ste proti spoplatneniu školstva. V takom prípade ale
vzniká častý argument, či sa tak brány vysokých škôl nezatvoria pred
študentmi, ktorí sú talentovaní, ale pochádzajú z rodiny, ktorá nie je
dostatočne sociálne zabezpečená. Neobávate sa, že by tak školy prišli
o dobrých študentov?
Je jasné, že ktokoľvek bude uvažovať o spoplatnení vysokoškolského štúdia,
musí zároveň uvažovať o mechanizmoch, ako zaručiť ústavou garantované
právo na vzdelanie každému, kto má o to záujem. Bez toho sa to urobiť nedá,
to by bola absolútna nespravodlivosť.
Vráťme sa na záver k Vašej pedagogickej činnosti. Už dlhé roky
prednášate na vysokej škole, pričom vo vašom profile sa jasne riskuje
dôraz na ruskú klasickú literatúru. Ako u Vás vznikla táto náklonnosť
k ruštine ako jazyku a prečo ste sa zamerali práve na ruských literárnych
klasikov?
Ja som začal študovať na tejto fakulte v septembri 1968. Keď nás naši vtedajší
učitelia nakatedre ruského jazyka a literatúry vítali po udalostiach augusta ´68,
povedali čosi podobné ako o niekoľko rokov neskôr Karel Kryl. Keď zistil, že sa
v Bruseli na letisku dohovorí po rusky, tak pochopil, že ruština nie je Brežnev,
ale jeden veľký svetový jazyk s veľkou svetovou kultúrou. A to, že sa môžem od
roku 1973 venovať tej ruskej literatúre, špeciálne literatúre 19. storočia, kde sa
celá tá ruská klasika koncentruje – Puškin, Lermontov, Gogoľ, Dostojevskij,
Čechov, Tolstoj, Turgenev – to sú bez preháňania klenoty svetovej kultúry
a literatúry, potom samozrejme je to, čo človek robí aj ako profesiu aj ako
koníček.
Napriek tomu, že je výber široký máte aj nejakú konkrétnu knihu, ku ktorej
máte osobitný vzťah?
O knihách by som nehovoril, skôr o období a autorovi. To, na čo sa osobitne
špecializujem, je ruská literatúra z obdobia romantizmu a predovšetkým poézia.
Tam samozrejme hviezdi ako absolútna jednotka Lermontov so svojou lyrikou.
Takže to je to najsrdcovejšie, hoci samozrejme aj tie ostatné veci sú nesmierne
zaujímavé a podnetné.
Foto: autor
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SILVIA ŠEPTÁKOVÁ – Gabriela Lubelcová: Budúcnosť fakulty
vidím vo vnútornej integrácii
Doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. je prodekankou pre prijímacie
konanie, celoživotné vzdelávanie občanov a vzťahy s verejnosťou. Je
absolventkou odboru sociológia na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave
a sociológiu na Katedre sociológie FiF UK aj v súčasnosti vyučuje.
V tomto rozhovore sa dozviete niečo o fakulte i o možnostiach
celoživotného vzdelávania.
Koľko študentov má ročne záujem o štúdium
na FiF UK v Bratislave?
Na bakalársky stupeň štúdia sa na našu fakultu
hlási ročne asi 3600 – 3800 uchádzačov. Na
magisterský stupeň je to asi 900 – 1000
uchádzačov.
Vedeli by ste z pohľadu sociológa povedať,
aké typy ľudí sa hlásia najčastejšie?
Dominantný okruh záujemcov o bakalárske
štúdium je z radov absolventov gymnázií, väčšinou
sú to dievčatá (asi 3/5), silný je podiel obyvateľov
bratislavského kraja, ale môžeme povedať, že sme stále fakulta
s celoslovenskou pôsobnosťou.
O ktoré študijné programy je najväčší záujem?
Najväčší záujem je o niektoré jednoodborové štúdiá, predovšetkým
o psychológiu a marketingovú komunikáciu. Posledné roky pribúda záujem
o politológiu a sociológiu. V rámci študijného odboru prekladateľstvotlmočníctvo je dominantný záujem o štúdium anglického jazyka v kombinácii.
Žiaľ, klesajúci záujem zaznamenávame o učiteľské študijné programy.
Akým spôsobom sa fakulta propaguje? Ktoré programy propagáciu
potrebujú najviac?
O štúdium na fakulte je vysoký záujem. Všetky dôležité informácie poskytujeme
prostredníctvom web stránky fakulty. Pripravujem aj podklady pre publikácie
poskytujúce informácie uchádzačom o vysokoškolské štúdium. Významným
podujatím na posilnenie propagácie fakulty sa stali dni otvorených dverí, ktoré
v posledných rokoch fakulta začala organizovať. Pri ich propagácii významne
pomáha aj katedra žurnalistiky.
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Spolupracujete s inými filozofickými fakultami na Slovensku?
Vzhľadom na širokú škálu odborov rozvíjaných na fakulte sa spolupráca pestuje
najmä medzi jednotlivými odbornými pracoviskami (katedrami), takže
spolupráca je diferencovaná.
Aké sú možnosti celoživotného vzdelávania na FiF UK?
V oblasti celoživotného vzdelávania sa fakulta orientuje jednak na niektoré
doplnkové a rozširujúce kvalifikačné formy štúdia (doplnkové pedagogické
a rozširujúce jazykové vzdelávanie pre učiteľov, školská psychológia), ale
ponúka aj široký okruh kurzov pre verejnosť (jazykové kurzy, kurzy
konferenčného tlmočenia, psychologické kurzy pre verejnosť). Významnú
tradíciu má centrum jazykového vzdelávania slovenčiny pre cudzincov Studia
academica slovaca a účasť katedier fakulty v kurzoch univerzity tretieho veku.
Koľko ľudí má záujem o celoživotné vzdelávanie?
Univerzita tretieho veku prijíma ročne asi 300 uchádzačov. Treba ale
pripomenúť, že ide o celouniverzitné študijné programy. Na druhej strane platí,
že väčšinu, asi tri štvrtiny, tvoria študijné programy zastrešené našou fakultou.
Vzdelávanie v seniorskom veku je enormný záujem a z kapacitných dôvodov
nie je možné uspokojiť všetkých uchádzačov.
Aké typy ľudí sa hlásia najčastejšie?
O vzdelávanie v seniorskom veku je enormný záujem a z kapacitných dôvodov
nie je možné uspokojiť všetkých uchádzačov. V prevažnej miere ide o ľudí, pre
ktorých malo vzdelanie celý život hodnotu a význam. Predpokladom pre prijatie
je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Značná časť uchádzačov sú
vysokoškolsky vzdelaní, ktorí si dopĺňajú poznatky v oblastiach, ktoré rozvíjajú
ich záujmové aktivity a rozširujú ich životné obzory.
O ktoré programy je najväčší záujem?
Uchádzači majú celkovo na výber viac ako 35 študijných odborov. Prednášajú
tu učitelia a vedeckí pracovníci univerzity a jej jednotlivých fakúlt, ale aj
odborníci z praxe a zo zahraničia. Poslucháči navštevujú prvý rok všeobecného
základu a potom sa rozhodujú medzi špecializáciami. Štúdium trvá tri roky.
Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou
prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu. jednotlivých
odborov. Z našej fakulty sú ponúkané viaceré odbory, najmä historické,
umenovedné, filozofické a psychologické.
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Absolventi nezískavajú akademický titul po skončení štúdia, ako získané
vedomosti môžu využiť v bežnom živote a pri práci?
Ide o záujmové nekvalifikačné štúdium. Študenti si tu často plnia sen
o orientácii v odbore, o ktorý sa zaujímali, ale pre pracovné vyťaženie
v ekonomicky aktívnom období svojho života nemali čas sa mu venovať. Majú
priestor rozvíjať ho záujmovo a určite to prispieva k plnohodnotnému vyplneniu
času, ktorý odchodom do dôchodku získali.
Z vášho osobného pohľadu, čo by ste na fakulte do budúcnosti zmenili
alebo vylepšili?
Myslím, že budúcnosť fakulty je v jej väčšej vnútornej integrácii. Fakulta
disponuje širokou škálou vedných odborov, cez umenovedné, historické,
sociálne, filologické až po pedagogicky orientované. Pre potreby jej vedeckovýskumného rozvoja, ale aj pre potreby praxe by bolo vhodné prekročiť úzko
odborovo orientované študijné programy a posilniť integrované multiodborové
orientácie.
Kde vidíte fakultu o takých 10 rokov?
O desať rokov by mala naša fakulta oslavovať 100. výročie svojho založenia.
Dúfam, že si udrží svoje líderské postavenie medzi filozofickými fakultami na
Slovensku, étos kvalitnej vedeckej a pedagogickej práce a dobrú kondíciu pre
ďalšie pokračovanie.
Foto: archív G. Lubelcovej
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JANA TUTKOVÁ – Vincent Múcska: Bádanie v dejinách je proste
„pecka“
Učí, venuje sa výskumnej činnosti a nedávno bol zvolený na post
prodekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Docent Vincent
Múcska, PhD., nám porozprával o svojej práci učiteľa histórie, o tom, ako
vyzerá štúdium dejín v zahraničí, o možnostiach kariérneho uplatnenia
absolventa takého odboru i o tom, aké to je, bádať v dejinách.
Na úvod, mohli by ste nejako predstaviť
Vašu katedru?
Katedra všeobecných dejín funguje ako
samostatná katedra od roku 1964. Podieľa
sa najmä na výučbe programov Dejepis,
Archívnictvo a pomocné vedy historické
s tým, že dejiny sa učia v dvoch blokoch –
slovenské dejiny a všeobecné dejiny. Dlho
to bola jediná takto zameraná katedra na
Slovensku, až pred nejakým časom si kolegovia v Prešove založili tiež katedru
všeobecných dejín. Pokiaľ ide o obsah výučby, ponúka kurzy zo všeobecných
dejín, teda z istého tematického a chronologického výberu z v podstate
neobsiahnuteľného celku svetových dejín. Výber je robený tak, aby
chronologické rámce i jednotlivé témy korešpondovali s historickým vývojom
v našich geopolitických súradniciach. Tomu zodpovedá aj vedecká činnosť
členov našej katedry, ktorá je síce orientovaná všeobecne - historicky, koreluje
s naším vývojom. Po pedagogickej stránke pokrývame všetky tri stupne štúdia,
pričom v treťom stupni, doktorandskom štúdiu, máme aj samostatný program –
všeobecné dejiny. Veľmi úzko však spolupracujeme s kolegami z Katedry
slovenských dejín a z Katedry pomocných historických vied a archívnictva.
Vy sa orientujete na západnú a strednú Európu počas stredoveku, je to
tak?
Áno, no k tomu je potrebné dodať, že celá výučba je u nás radená
chronologicky. Vyučujeme teda dejiny od staroveku po dvadsiate storočie. Ja
konkrétne som stredovekár a pri výučbe pokrývam obdobie vymedzené
približne piatym a pätnástym storočím. V oblasti vedeckého výskumu sa
zameriavam na obdobie deviateho až dvanásteho storočia s dôrazom na
cirkevné a politické dejiny.
Je záujem študentov o odbor všeobecných dejín?
Záujem o históriu je pomerne veľký, aj o samotné obdobie stredoveku.
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A v porovnaní so záujmom o slovenské dejiny?
Neviem to porovnať, ale asi tam je rovnováha.
Aké je uplatnenie absolventa tohto odboru. Pretože štúdium histórie budí
dojem, že po skončení už môže študent len ostať ďalej učiť dejiny. V čom
inom sa ešte môže uplatniť?
Nemáme zlé skúsenosti s uplatnením našich absolventov, aj keď,
pravdupovediac, je to stále ťažšie. Okrem učiteľského štúdia, na ktoré ste
poukázali, máme aj odborný, vedecký smer, vrcholiaci v doktorandskom štúdiu.
Po jeho ukončení sa absolvent môže uchádzať o miesto vo vedeckých
inštitúciách, napríklad v Slovenskej akadémii vied, na univerzitách, Ústave
pamäti národa a podobne. Doktorandských miest je však málo a spravidla sú
vyhradené tým najlepším poslucháčom. Ani úspešné absolvovanie
doktorandúry však ešte nezaručuje bezproblémové uplatnenie. Miest pre
vedcov je málo aj vzhľadom na to, že Slovensko je primalá krajina na to, aby sa
tu uživilo väčšie množstvo vedcov v tejto oblasti. Naši absolventi (magistri
i doktori) môžu však pracovať aj ako odborní pracovníci v múzeách a galériách.
Celkom dobré uplatnenie majú naši študenti aj v oblasti žurnalistiky, a dokonca
vďaka pomerne širokému prehľadu v dejinách a kultúre aj v turizme,
v cestovných kanceláriách.
Takže majú študenti takého odboru kariérnu budúcnosť aj na Slovensku?
Veľkou výhodou študentov filozofických fakúlt, nielen tých, čo študujú históriu, je
schopnosť pracovať s textom. U historikov sa k nej ešte pridáva aj
metodologická príprava – musia sa totiž naučiť vyhľadávať spoľahlivé zdroje
informácií (pramene, odbornú literatúru), vedieť ich zatriediť, rozlíšiť podstatné
a nepodstatné, jednoducho pracovať s množstvom údajov. Tým si osvoja –
alebo by si aspoň mali – schopnosť systematicky a efektívne ich spracúvať.
Máme trebárs aj absolventov, ktorí pracujú v bankách na komunikačných
oddeleniach a podobne.
Myslíte si, že je pre toto odvetvie užitočné, mať na Slovensku toľko
absolventov?
Osobne si myslím, že to nie je dobré. Hoci sa môže zdať, že hovorím sám proti
sebe, no z pragmatického hľadiska, z hľadiska vedeckých a kultúrnych potrieb
krajiny, nie je nutné, aby sa odbor História študoval (tuším) na jedenástich
vysokých školách. Ale to je problém aj v zahraničí. V podstate permanentne sa
rieši základná otázka, či nechať študentom úplnú voľnosť, nech si vyberú, či
chcú alebo nechcú študovať napríklad históriu s tým, že si budú vedomí rizika,
že po škole nájdu uplatnenie iba pomerne ťažko, alebo, čo ja si myslím, že by
bolo správnejšie, by štát mal určiť nejaké preferencie. Aj v rámci financovania
odborov či univerzít.
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Máte na mysli počet prijímaných študentov?
Áno, aj v počte prijímaných. Som presvedčený, že Slovensko nepotrebuje a ani
nedokáže zamestnať možno aj sto absolventov histórie ročne. Vidím rezervy
štátnej vzdelávacej politiky aj v tom, že zrejme nemá vymedzené priority
v stanovení konkrétnych potrieb na odborníkov s vysokoškolským vzdelaním.
Nie je podľa Vás takáto štátna regulácia otázna?
Pred rokom 1989 tieto veci štát striktne reguloval. Boli smerné čísla, prijímali sa
relatívne malé počty študentov. Ťažko povedať, či možno nájsť medzi onou
striktnou reguláciou a súčasnosťou „nereguláciou“ nejaký rozumný kompromis.
Rieši sa to aj v iných krajinách, či teda preferovať liberálny model, pri ktorom sa
umožňuje každému študovať, čo chce, alebo rešpektovať väčší zásah štátu
v tejto oblasti. Samozrejme, nemám na mysli zásah do autonómie akademickej
pôdy, lebo tá je nedotknuteľná. Druhou vecou, pokiaľ hovoríme o uplatnení
našich absolventov, je ten nešťastný bakalársky titul, ktorý je podľa mňa úplne
zbytočný.
Zrušili by ste ho?
Určite. V rámci slovenského pracovného trhu a vôbec pracovno-právnych
vzťahov nie sú pre jeho uplatnenie vytvorené žiadne možnosti. V praxi je
v našej sfére (školstvo, veda, kultúra) zamestnanec s absolvovaným
bakalárskym štúdiom hodnotený ako absolvent strednej školy, keďže pre tento
stupeň vzdelania nie sú vytvorené príslušné platové kategórie. Štúdium
v bakalársko-magisterskom modeli pritom so sebou prináša navyše aj
v podstate zdvojenú, podotýkam, že v konečnom dôsledku zbytočnú,
vzdelávaciu i administratívnu prácu ako pre vyučujúcich, tak aj pre študentov.
Okrem učenia sa venujete aj výskumnej činnosti a nedávno ste
absolvovali zahraničnú cestu do Nemecka. Ako by ste porovnali
akademický prístup k dejinám tam a u nás?
Je ťažké porovnávať ich tradíciu kritickej historiografie, ktorá má už takmer
dvesto rokov s našou, podstatne mladšou, a navyše, silne poznačenou
dramatickým politickým vývojom 20. storočia. Z obsahového hľadiska je tam
štúdium práve vzhľadom na tú bohatú tradíciu oveľa špecializovanejšie.
Nemôžeme sa však porovnávať s krajinou ako Nemecko, ktoré je
neporovnateľne väčšie, má podstatne bohatšiu vedecko-intelektuálnu tradíciu
i možnosti na podporu výskumu. No a z vášho pohľadu, pohľadu študentského,
tamojší študent je v prvom rade študent. Až potom je brigádnik niekde v call
centre alebo McDonalde.
Tiež sa nestáva, že by škola zívala prázdnotou ako ku koncu týždňa
u nás. Niektoré vzdelávacie zariadenia – knižnice, počítačové učebne
a podobne – sú tam otvorené do neskorých večerných hodín, prípadne
nonstop. Nástenky sú plné ponúk na vedecké, kultúrne, študijné či pracovné
aktivity. A študenti sa aj oveľa viac angažujú pri ovplyvňovaní podoby štúdia
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ako u nás. U nás nevidím nejakú snahu študentov ako skupiny. Jednotlivci aj
prejavujú záujem, no pokiaľ ide o organizované formy, nevidím v podstate
žiadne relevantné aktivity. Pritom všetky zásadné záležitosti týkajúce sa
vzdelávania na fakulte i na univerzite musia byť schválené senátom, kde majú
študenti svoje zastúpenie. Voľby do študentskej komory akademického senátu
u nás na fakulte mi však pripomínajú naháňanie antilop niekde v savane
(smiech). A pritom prostredníctvom senátorov máte nemalé možnosti na
ovplyvňovanie diania na škole.
Možno je to len taká študentská mentalita. Jeden – dva semestre niečo
pretrpieť a nechať to tak.
Presne tak. Veľa problémov a záležitostí súvisiacich s kvalitou či organizáciou
štúdia by sa dali vyriešiť v réžii univerzity alebo fakulty. Keby bola vôľa. No ja
vás mám vyzývať, aby ste sa angažovali, aby ste na nás tlačili?
Poďme späť k Vám. Nedávno ste boli zvolený na post prodekana pre IT
a rozvoj fakulty. Ako prebieha taký proces zvolenia?
Postup je taký, že dekan fakulty navrhuje Akademickému senátu nominantov na
jednotlivé funkcie s tým, že senát ich musí schváliť. Ak ich schváli, tak je na
dekanovi, k akému termínu týchto prodekanov vymenuje. Podobne to bolo aj
v mojom prípade. Menovaný som bol ku dňu 15. marca. Zatiaľ som vo funkcii
krátko, viac-menej sa ešte len zoznamujem s tým, čo bude mojou úlohou.
Primárne, v rámci IT, bude mojou úlohou zabezpečovanie fungovania
a prepojenia pracovísk fakulty IT službami, počítačová komunikácia a podobne.
Tiež budem mať na starosti záležitosti akreditácie. A pokiaľ ide o rozvoj,
z môjho pohľadu ide o podstatne väčšie zapojenie fakulty a jej pracovísk do
vedeckých projektov, pokiaľ to bude možné, aj medzinárodných.
Doteraz ste boli tajomníkom katedry. Čo s týmto postom?
Tieto veci ešte musím vyriešiť. Síce sa post prodekana a tajomníka katedry
nevylučuje, ale nebude čas na to, aby som sa staral o inventarizáciu na katedre
či o vyraďovanie počítačov. Takisto sa budem musieť vzdať koordinátorskej
funkcie pre zahraničné pobyty. Nie preto, že by som to nechcel robiť, ale
jednoducho na to nebude čas. Ale určite si chcem zachovať v primeranom
rozsahu učenie. Rád by som si totiž udržal svoj učiteľský profil, aj ten
bádateľský a rád by som niečo užitočné spravil aj ako prodekan. Uvidíme o štyri
roky, čo sa mi z týchto zámerov podarí zrealizovať.
Na záver, mohli by ste čitateľom povedať, ako sa báda v histórii?
Veľmi dobre. (smiech)
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Ale čo to znamená? Lebo ľudia si to často predstavujú tak, že sedíte
a okolo seba máte knihu, knihu, dokumenty a ďalšiu knihu.
V princípe máte pravdu, človek sedí zahrabaný v textoch.
Musíte mať pre to, čo robíte ozajstnú vášeň.
No, musí vás to baviť. Zaujme Vás nejaký problém, vyhľadáte si, čo sa k nemu
píše v pôvodných prameňoch, v mojom prípade okolo tisíc rokov starých
textoch, čítate si ich znovu a znovu. Potom si prečítate, čo o tom napísali Vaši
predchodcovia i súčasníci, špekulujete nad tým všetkým a pokúšate sa priniesť
nejakú vlastnú interpretáciu, svoj výklad. A to je úplná „pecka“ (smiech). Núti
vás to rozmýšľať, analyzovať, kombinovať, porovnávať. Môcť takto rozmýšľať,
slobodne uvažovať, prichádzať na nové riešenia, to je rozkoš!
Foto: archív V. Múcsku
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BEÁTA ŠARLINOVÁ – Miroslav Vojtech: Študovať slovenskú
literatúru a jazyka sa stále oplatí
Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. je absolventom štúdia slovenského
jazyka, literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a vedy
FiF UK, kde vedie kurzy dejín slovenskej literatúry, literárnej kritiky,
historiografie a editorstva.
Súčasne vykonáva funkciu študijného poradcu,
podpredsedu Rady Slovenskej asociácie učiteľov
slovenčiny a zástupcu riaditeľa Studia Academica
Slovaca. Tvrdí, že štúdium učiteľských odborov je
stále atraktívne najmä pre ich univerzálnosť
a širokospektrálnosť. Náš novomenovaný prodekan
FF UK pre bakalárske a magisterské štúdium.
Mohli by ste čitateľom Webjournalu predstaviť
Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy
FiF UK?
Naša katedra v spolupráci s partnerskou katedrou
slovenského jazyka realizuje študijný program
slovenský jazyk a literatúra. My participujeme na literárnej zložke tohto
programu. Naši absolventi majú široké spektrum uplatnenia. Pokiaľ vyštudujú
učiteľské štúdium, teda štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii
s iným predmetom, tak majú možnosť pracovať na rôznych typoch škôl ako
učitelia. My sa, samozrejme a už tradične, orientujeme predovšetkým na
výchovu učiteľov pre stredné školy a gymnáziá.
Ďalej katedra poskytuje jednoodborové odborné štúdium programu
slovenský jazyk a literatúra, ktorého absolventi majú širokú škálu uplatnenia.
Môžu napríklad pokračovať ďalej ako doktorandi a venovať sa vedeckej
a výskumnej práci v oblasti lingvistiky alebo literárnej vedy, ale samozrejme aj
v iných oblastiach. Novinkou v študijných programoch, ktoré spolurealizuje naša
katedra, sú programy prekladateľstva a tlmočníctva, kde majú študenti možnosť
študovať slovenčinu v kombinácii s niektorým z cudzích jazykov. Niektorí
absolventi našich študijných programov pracujú tiež v komerčnej sfére,
napríklad v médiách. Mnohí naši absolventi sa uplatnili ako redaktori či
moderátori, ktorí sú dnes známymi televíznymi hviezdami. Veľa ich je nielen
v televízii, ale aj v rozhlase.
Môžete vymenovať aspoň niektorých z nich?
Keby sme začali od tých starších, tak našou absolventkou je napríklad Alena
Heribanová, Soňa Müllerová a z tých mladších Matej Cifra, ktorý je skôr známy
pod menom Sajfa.
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Absolvent vašej katedry teda nemusí byť len učiteľom.
Nemusí byť len učiteľom, nemusí byť len literárnym historikom alebo
jazykovedcom, ale môže byť aj známou mediálnou hviezdou.
Je všeobecne známe, že platy stredoškolských učiteľov nie sú veľmi
vysoké. Čím by ste teda motivovali uchádzačov o štúdium, aby si podali
prihlášky práve na vašu katedru?
To je dosť zložitý problém. Po skončení štúdia učiteľského programu len veľmi
malé percento absolventov začne vykonávať toto povolanie. Sú však natoľko
šikovní, že si vždy dokážu nájsť prácu v inej oblasti, teda napríklad aj
komerčnej sfére, v médiách či v oblasti podnikania a bankovníctva, čiže nemajú
problém nájsť si uplatnenie. A, samozrejme, dokážu sa realizovať aj v oblasti
prekladateľstva a tlmočníctva, pokiaľ majú slovenčinu skončenú v kombinácii
s nejakým cudzím jazykom. Takže odbory učiteľského štúdia sú atraktívne
najmä pre svoju univerzálnosť a širokospektrálnosť.
Aký veľký je záujem o štúdium na vašej katedre?
Záujem o štúdium môžem v súčasnosti nazvať optimálnym a stabilizovaným.
Penzum študentov, ktoré môžeme kapacitne prijať, nakoniec aj prijmeme.
V súčasnosti už nezaznamenávame taký veľký pretlak záujmu ako voľakedy,
pred 10 – 15 rokmi, keď sme mali aj 5-násobne prevyšujúci záujem, ako bola
ponúkaná kapacita na prijatie. Problém nášho odboru je v posledných rokoch
taký, že práve v regióne západného Slovenska je veľa možností pre
vysokoškolské štúdium slovenského jazyka a literatúry. Keď si vezmeme len
Bratislavu, máme tu pedagogickú fakultu, ktorá poskytuje podobné spektrum
študijných odborov. Ďalej v Trnave máme dve humanitne orientované fakulty,
pričom na každej z nich je možné študovať aj slovenčinu. V Nitre máme takisto
univerzitu, kde majú v ponuke tieto študijné programy, takže konkurencia je tu
dosť veľká, ale pevne verím, že študenti idú za kvalitou a myslím si, že tá
kvalita, ktorú poskytujeme my, je stále neporovnateľne vyššia ako na okolitých
vysokých školách.
Aké aktivity pre študentov, napríklad medzinárodné projekty, ponúka
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy?
Samozrejme, sme zapojení do medzinárodných projektov v rámci siete
Socrates-Erasmus. Máme podpísané zmluvy s viacerými zahraničnými
univerzitami. Ďalej každoročne organizujeme pre študentov katedry literárne
a odborné exkurzie, a to jednak na Slovensku, ale populárne sú predovšetkým
tie, ktoré smerujú do zahraničia. V rámci zahraničných aktivít do ktorých
zapájame aj našich študentov, sú každoročne organizované letné školy
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca, kde majú naši študenti
možnosť vykonávať funkciu tzv. asistentov, čo znamená, že pracujú so
zahraničnými záujemcami pre štúdium slovenčiny u nás. Ponúkame aj rôzne
zaujímavé kurzy, ktoré majú praktický charakter - kurzy tvorivého písania,
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editorstva, textológie. Sú určené pre tých študentov, ktorí by perspektívne radi
pracovali v redakciách novín a časopisov. Máme záujem o to, aby naši študenti
okrem klasickej odbornej prípravy nadobudli aj isté praktické zručnosti, nakoľko
veľa našich absolventov sa venuje aj žurnalistickej práci.
Čo konkrétne vás motivovalo práve ku štúdiu slovenského jazyka,
literatúry a histórie?
Ja som sa rozhodoval pre toto štúdium v čase, keď u nás prebiehali zmeny
v roku 1989 a 1990. Bolo to práve v období, kedy v humanitných vedách začal
obrovský „boom“ prehodnocovania toho, čo bolo. Hľadali sa nové možnosti,
odkrývalo sa to, čo bolo nepoznané, a o čom sa nesmelo hovoriť. Objavovali sa
nové tabuizované témy a táto atmosféra ma nejakým spôsobom provokovala,
tak som sa rozhodol, že pôjdem študovať práve tento odbor. Odmalička ma
zaujímali dejiny, história a rád som čítal. Preto som si vybral túto kombináciu,
ktorá bola vtedy veľmi populárna. Keď som robil prijímacie pohovory na odbor
slovenčina a história, hlásilo sa naň okolo 400 uchádzačov. To boli úplne iné
pomery, aké sú dnes. Dnes takýto záujem už nemáme.
Na ktorú konkrétnu oblasť literatúry sa špecializujete?
Špecializujem sa konkrétne na dejiny slovenskej literatúry národného
obrodenia, to je obdobie zhruba od konca 18. storočia po polovicu 19. storočia.
To je moja základná výskumná oblasť. Okrem toho sa venujem aj metodológii
literárnej histórie a literárnej historiografie, dejinám literárnej kritiky, ale aj
editorstvu a textológii. Sám som editorom niekoľkých zborníkov. Každoročne
editujem zborník Studia Academica Slovaca. Tento rok bude mať už 40.
jubilejný zväzok.
Čo vás priviedlo k tomu, aby ste si ako svoju špecializáciu vybrali práve
dejiny slovenskej literatúry národného obrodenia?
Tiež to vyplývalo zo situácie, ktorá tu bola od 90. rokov, keď som študoval.
Jednoducho o tomto období sme si mysleli, že o ňom už všetko vieme a všetko
bolo povedané. Keď som rozmýšľal nad tým, akú diplomovú prácu budem robiť,
nejako ma to vtiahlo práve do problematiky starších literárnych období. Zistil
som, že práve tam je veľa nepoznaného, neprebádaného a je tam čo robiť.
V 90. rokoch sa všetci vrhali na novšiu literatúru, na moderné obdobia našich
literárnych dejín, ale na toto sa nejakým spôsobom zabúdalo. Mal som na
fakulte vynikajúcich pedagógov, ktorí ma viedli práve k literárnej histórii, otvárali
mi priestor aj v tejto oblasti, preto som sa rozhodol najmä pre tieto literárne
obdobia. A myslím si, že som sa rozhodol správne. Ide o obdobia, ktoré sú pre
nás ešte stále výzvou. Je potrebné sa k nim vracať, pretože sú prekryté
množstvom stereotypov a zastaraných výkladov. Preto ich treba trošku odkryť
a adekvátne prezentovať verejnosti.
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Ste autorom viacerých publikácií. Za ktorou je najviac práce?
Najviac práce je za mojou prvou knižkou, ktorá sa volá Od baroka
k romantizmu. Tá je, myslím, aj najviac citovaná. V súčasnosti každý, kto sa
venuje tomuto obdobiu, túto knižku neobíde. Práve v nej som odkryl nepoznané
alebo skôr len tušené súvislosti. A potom taká praktickejšia knižka, na ktorej
som sa spoluautorsky podieľal, je prvý zväzok Panorámy slovenskej literatúry.
Práve z nej sa stala úspešná vysokoškolská učebnica, z ktorej sa dnes učia
študenti. Robí mi radosť, že tá knižka bola zrejme dobre napísaná a študenti sa
z nej radi učia.
Ktorí autori sú pre vás inšpiráciou?
Je veľmi veľa autorov, ktorých rád čítam. Priznám sa, že mám rád aj starších
autorov, ktorí sú už, ako si mnohí myslia, možno zaprášení prachom, ale práve
k nim som si vybudoval istý vzťah. Takisto obdivujem našich „klasikov“ najmä
kvôli tomu, čo dokázali. My máme v súčasnosti internet, moderné knižnice,
informačné
technológie...
Ale
oni
nemali
nič,
žili
v biede
a v nezávideniahodných pomeroch. Napríklad tento rok si pripomíname 200.
výročie úmrtia Juraja Fándlyho. Robil som pre Literárne informačné centrum
internetovú stránku o tejto osobnosti, a keď som sa hlbšie zaoberal jeho
životom, zamýšľal som sa práve nad tým, v akých biednych podmienkach žil
a čo všetko napriek tomu dokázal za svoj 60-ročný život, pomerne krátky aj na
pomery prvej polovice 19. storočia. Je to obdivuhodné. Dnes by sme také
monumentálne dielo, ako napísal Juraj Fándly na začiatku 19. storočia, ani so
súčasnými informačnými technológiami asi sotva dokázali vytvoriť. A pýtam sa,
že kde je problém a prečo je to tak.
Ste novovymenovaným prodekanom pre vysokoškolské bakalárske
a magisterské štúdium. Čo sa so získaním novej funkcie vo vašom živote
zmenilo?
Pribudlo mi, samozrejme, viacej práce, pretože rezort – prodekan pre
vzdelávanie - je dosť náročný. Mám v agende celé bakalárske a magisterské
štúdium. Práve teraz sa blížia hektické mesiace, počas ktorých budeme musieť
urobiť veľa administratívnej práce v súvislosti so štátnicami a s odovzdávaním
záverečných prác. Pomaly budeme musieť rozbiehať aj prípravu budúceho
akademického roka, teda aktualizácie študijných programov a prípravu rozvrhu.
Je to taký neustály kolotoč, do ktorého som vstúpil a musím sa „popasovať“
s administratívou, ktorá ma tu čaká. Ale mám rád takúto prácu, takže dúfam, že
všetko úspešne zvládnem.
Foto: fphil.uniba.sk
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NIKOLA BAJANOVÁ – Július Matulčík: Andragogika a jej
význam v systéme vied
Niektoré vedy sa do verejného povedomia potrebujú ešte len
poriadne dostať. To možno tvrdiť aj o relatívne mladom odbore u nás –
andragogike. Práve preto sme sa o nej rozprávali s vedúcim Katedry
andragogiky na Univerzite Komenského Doc. PhDr. Júliusom Matulčíkom,
PhD., ktorý nám priblížil nielen jej históriu a predmet, ale aj výhody štúdia.
Andragogika nepatrí k odborom, ktoré sú
v povedomí
verejnosti
zapísané
ako
samozrejmosť. Ako by ste bežnému človeku
priblížili tento pojem a predmet jej skúmania?
Máte pravdu, andragogika ako názov vedného
a študijného odboru je na Slovensku takmer 20
rokov, i keď sa prvýkrát tento termín objavil už
v roku 1833 v Nemecku. Ak by som mal laikovi
veľmi rýchlo priblížiť podstatu tohto odboru, tak by
som povedal, že andragogika je vlastne pedagogika dospelých, čo ale nie je
celkom presné.
Rozdiel medzi nimi by ste vysvetlili ako?
Andragogika sa vyvinula z pedagogiky dospelých. Problematika alebo teória
výchovy a vzdelávania dospelých sa skutočne začala vyvíjať na pôde
pedagogiky. Preto aj ten názov pedagogika dospelých. Z hľadiska vývoja, čím
viac sa rozpracovávali teoretické otázky, tým nástojčivejšie sa začali ukazovať
aj rozdiely medzi výchovou a vzdelávaním dospelého a výchovou
a vzdelávaním detí. Začalo sa teda prejavovať, že aj rozdiely medzi
pedagogikou a tým, čo dnes nazývame andragogikou, sú čoraz väčšie. K tomu
pristúpili aj určité terminologické nedostatky, týkajúce sa pojmu pedagogika
dospelých. Pedagogika aj andragogika majú spoločný grécky pôvod. Je to
zložené pôvodne z dvoch slov. Pedagogika „pais“ znamená chlapec, dieťa
alebo „gejn“ znamená vedenie, čiže doslova je to vedenie chlapcov alebo detí.
A andragogika je podobne odvodený termín „aner“ čiže muž, dospelý, od toho
genitív andros, čiže vedenie dospelých. V Grécku sa ženy a dievčatá
nevychovávali, preto sa hovorí iba o vedení chlapcov alebo mužov
v historickom kontexte. Využitím novej terminológie, ktorú použil v roku 1833
nemecký učiteľ Alexander Kapp, sa tento nedostatok v pomenovaní odboru
odstránil. Máme tu vedľa seba dve rovnocenné disciplíny, staršiu pedagogiku,
z ktorej sa andragogika vyvinula a mladšiu adragogiku, ktorá je rozpracovaná
od polovičky 20. storočia vďaka zakladateľom andragogiky Heinrichovi
Hanselmannovi zo Švajčiarska a Franzovi Peglerovi z Nemecka. Od 90. rokov
spoznávame oficiálne pomenovanie andragogika aj v názve našej katedry.
Trošku sa už dostávame do povedomia verejnosti, najmä aj vďaka našim
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absolventom. Svedčí o tom fakt, že mnoho nových študentov prichádza na
odporúčanie tých, čo u nás štúdium absolvovali.
Takže tieto dva odbory majú k sebe najbližšie, aj napriek tomu, že sa
rozdiely medzi nimi časom prehlbovali?
Ani by som nepovedal, že sa rozdiely prehlbovali, skôr sa začali viacej
prejavovať. Dnes už nehovoríme len o celoživotnom vzdelávaní, ale aj
o celoživotnom učení sa. No a aj z tohto pohľadu je vzťah medzi pedagogikou
a andragogikou veľmi blízky. Nielen vďaka tomu, že andragogika vyšla
z pedagogiky. V rámci edukačného kontinua môžeme hovoriť o tom, že
pedagogika sa zaoberá obdobím detstva a dospievania a presne na jej
výsledky nadväzuje andragogika. Na tú zase nadväzuje geragogika – ako tretí
subsystém v rámci edukačných vied.
V minulosti sa predpokladalo, že sa metódy výchovy detí môžu aplikovať
aj pri vzdelávaní dospelých. Ako sa prišlo na tento omyl?
Prví učitelia skutočne aplikovali a často mechanicky opakovali spôsoby
a metódy pri vzdelávaní dospelých tak, ako sa to robilo v práci s deťmi.
Andragogika vznikla aj vďaka tomu, že sa začali teoreticky skúmať
a identifikovať rozdiely medzi dieťaťom a dospelým. Zistilo sa, že osobnosť
dospelého človeka je z hľadiska vzdelávania celkom iná ako osobnosť dieťaťa,
a že si logicky vyžaduje aj rozdielny prístup. Napriek tomu, že na svete existuje
viacero navzájom odlišujúcich sa koncepcií andragogiky, prakticky všetky
vychádzajú práve z tohto východiska. Dospelý človek je iný, učí sa iným
spôsobom, a hlavne motivácia jeho vzdelávania sa je iná ako u detí. Aj to
hovorí o opodstatnení andragogiky, ktorá sa zaoberá aj takýmito osobitosťami
vzdelávania človeka.
Prečo je podľa vás dôležité venovať sa vzdelávaniu dospelých?
Je to životná nevyhnutnosť. V roku 1994
sa uskutočnila konferencia
o celoživotnom učení sa, kde odborníci konštatovali, že sa učenie a vzdelávanie
stávajú životnou potrebou a životným štýlom. Prví teoretici poukázali na to, že
iba školský systém nedokáže poskytnúť všetko vzdelanie, ktoré bude človek
v budúcnosti potrebovať. Dynamika vývoja poznania je taká úžasná, že
objektívna konzervatívnosť škôl na ňu nestačí reagovať a reflektovať tento
vývoj. Spomínaní teoretici pozmenili známe „škola nás učí pre život“ na menej
známe - ale podľa mňa pravdivejšie – „škola nás pripravuje pre ďalšie
vzdelávanie“. To je ten pravý rozmer. V dobrom slova zmysle sme z hľadiska
celoživotných potrieb či už v práci, v osobnom, v spoločenskom živote odsúdení
sa neustále vzdelávať. Dospelý človek je aj prirodzene zvedavý, nielen deti
chcú poznať nové veci. Učíme sa aj to, čo nepotrebujeme priamo pre našu
situáciu, ale jednoducho o to máme záujem.
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Súvisí podľa vás potreba celoživotného alebo ďalšieho vzdelávania aj so
súčasnou situáciou, kedy prijímame nadmerné množstvo informácií
a podnetov z okolia?
Určite áno, tá dynamika života je oproti minulosti úžasná. Technologické
výdobytky nás nútia učiť sa ako sa dostať k informáciám.
Nakoľko sú ľudia otvorení takémuto vzdelávaniu? Majú o to záujem?
I napriek slabej informovanosti áno. Ak by som sa oprel o štatistiky, tak by sme
jasne videli, že toho odborného vzdelávania sa zúčastňujú ľudia v závislosti od
ich profesijného uplatnenia. Zároveň platí taká paradoxná úmera – čím je
človek vzdelanejší a kvalifikovanejší, tým viac aj pociťuje potrebu vzdelávať sa.
A naopak, ľudia menej kvalifikovaní a nevzdelaní, ktorí by to možno potrebovali
viac, si túto potrebu neuvedomujú. Vzdelaných ľudí, s vyššou kvalifikáciou
netreba veľmi presviedčať o tom, aby sa ďalej vzdelávali. Myslím si, že aj deti
by si mali už uvedomovať, že to vzdelanie je potrebné a nekončí s koncom
povinnej školskej dochádzky, získaním maturitného vysvedčenia prípadne
vysokoškolským diplomom. V tomto chýba aj určitá osveta. Napríklad aj
prostredníctvom vzdelávania by sa dalo predchádzať nezamestnanosti, čo by
bolo prirodzene lepšie, ako ju riešiť potom, keď už je neskoro. Tento problém
však platí celosvetovo. Napríklad aj v krajinách, kde je dosiahnutý vysoký
štandard životnej úrovne, je takáto prevencia zanedbávaná.
Nepotláča či nevyvracia andragogika pohľad, ktorý tvrdí, že ľudská
skúsenosť je pravým zdrojom poznania?
Práve naopak. V andragogike je skúsenosť základnou kategóriou, s ktorou
pracujeme. Je to jeden z odlišujúcich znakov voči učeniu detí. Pre ne sú ciele
vzdelania často veľmi abstraktné a ťažké na pochopenie. Dospelý človek
rozhodnutý vzdelávať sa najčastejšie rieši aktuálnu potrebu. A tak celý proces
vzdelávania, ktorý má viesť k lepšej kvalifikácii, pravdepodobne aj k lepšiemu
ohodnoteniu, stojí na životnej skúsenosti – osobnej, pracovnej ale aj tej
edukačnej. Najmä ľudia, zvyknutí vzdelávať sa, prežívajú z učenia väčšiu
radosť. U dospelých je teda skúsenosť priam nevyhnutná. Ako vysokoškolský
učiteľ môžem spomenúť aj konkrétny príklad. Keď idem ako lektor náhodou
medzi dospelých a potrebujem nejaký teoretický problém názorne vysvetliť,
stačí spomenúť prípady z praxe a dôjde k prepojeniu poznatku s praktickou
skúsenosťou. U študentov musím tie poznatky z praxe priniesť alebo ich
vymyslieť. V tomto zmysle je ten proces pre učiteľa zaujímavý, pretože každý
dospelý človek má rozdielnu individuálnu skúsenosť. Ja môžem potom tieto
rozdiely ako pozorovateľ porovnávať a hodnotiť.
Čo je na poslaní andragóga najťažšie?
Asi najťažšie je vykonať rozhodnutie, či je to pravé, čo chcem robiť. Ak si
vyberieme správne, tak potom na tej práci nemôže byť nič ťažké. Hovoríme
o tvorivej práci, denne sa v praxi stretávame s novými situáciami. Mojou
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vlastnou motiváciou bolo, že predmet andragogiky a práca ako taká sa mi zdá
rozmanitejšia a zložitejšia ako práca s detským svetom.
S akými problémami sa ako vedúci katedry stretávate?
Pravdepodobne tým veterným mlynom bude konzervativizmus v nazeraní na
pedagogiku a andragogiku stojacich vedľa seba. Problematický je fakt, že sa
stále tieto dva odbory veľmi nerozlišujú. Občas sa objavia tendencie integrovať
andragogiku naspäť do pedagogiky. Mnohí pedagógovia tak uvažujú preto, že
sa andragogikou veľmi nezaoberajú a nevyznajú sa v nej dokonale. Ja mám tú
výhodu, že som z pedagogiky vyšiel, relatívne dobre ju poznám a dobre
poznám aj andragogiku. Ale vyskytnú sa aj odborníci, čo sa popri pedagogike
zaoberajú našou vedou. Aj pravdepodobne najväčší odborník z oblasti
pedagogiky profesor Švec vehementne presadzuje samostatnosť andragogiky.
Nedávno ma oslovil k spolupráci na tvorbe encyklopédie edukačných vied, čiže
by v nej malo byť vymedzené miesto aj pre odbor andragogika. O dorast
a záujem o štúdium sa nebojím. Ten je tu stále pretože platí, že po štúdiu u nás
sa dá dobre uplatniť.
Foto: novinky.cz
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BÁREKOVÁ NATÁLIA – Mária Huttová: Som altruista
PhDr. Mária Huttová, PhD. je vedúcou Katedry anglistiky a amerikanistiky
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Odmala chcela byť
pedagogičkou a svoju lásku k cudzím jazykom nijak neskrýva.
Od kedy ste vedúcou katedry anglistiky
a amerikanistiky?
Od roku 2009.
Pamätáte si moment, keď ste sa stali
vedúcou katedry? Aké to boli pocity?
Zmiešané, vedela som, že ma čaká veľa
práce, ktorú nikto neocení.
Mali ste od malička ambície stať sa vyučujúcou a venovať sa štúdiu
cudzích jazykov?
Áno, odmala som chcela ostať v školstve.
Čo Vás k tomu viedlo?
Mala som šťastie na dobrých učiteľov a určite ma k tomu viedli aj vrodené
vlastnosti. Som altruista, nemám problém obetovať sa pre druhých.
Sú cudzie jazyky Vašou vášňou?
Asi áno, keďže jeden učím.
Koľko cudzích krajín ste navštívili?
Spolu ich je asi desať.
Ktorá sa Vám najviac páčila?
Najviac ma očarilo Anglicko, Francúzsko a Kanada
Ako hodnotíte záujem mladých študentov o štúdium jazykov?
Pokiaľ ide o našich, chápu ho len ako príležitosť naučiť sa hovoriť po anglicky,
väčšina nemá záujem o hlbšie teoretické vedomosti z literatúry, lingvistiky
a kultúry.
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Čo je podľa Vás najpodstatnejším kľúčom na naučenie sa cudzieho
jazyka?
Dôležitá je určite hĺbka motivácie, pobyt v príslušnej krajine, ktorej jazyk sa
chceme naučiť.
Ktorý predmet najradšej učíte?
Britskú a kanadskú literatúru.
Aký odkaz by ste chceli sprostredkovať študentom?
Chcela by som im odkázať, aby nezabúdali, že vysokoškolské štúdium je
intelektuálne štúdium a v prípade jazykov si toto štúdium netreba zamieňať za
jazykovú školu.
Foto: freenew.net
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MICHAELA BEŇOVÁ – Eduard Krekovič: Pre archeológiu som
sa rozhodol v siedmej triede
Prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc. sa narodil v roku 1948 v dedine Lok
v okrese Levice. Hneď po narodení sa s rodičmi presťahoval do Levíc, kde
študoval na trojročnej Strednej všeobecno-vzdelávacej škole. V roku 1966
prišiel študovať do Bratislavy archeológiu.
Po skončení školy nastúpil na Katedru archeológie
Filozofickej
fakulty
Univerzity
Komenského
v Bratislave, ale nezačal hneď prednášať. Najskôr
sa pripravoval, pretože vtedajší vedúci odboru,
profesor Novotný, razil myšlienku, že najskôr sa
treba pripravovať na prednášky a až potom ísť učiť.
Po príprave začal pracovať ako asistent, neskôr sa
stal vedúcim sekcie klasickej archeológie. Profesor,
doktor a kandidát vied Eduard Krekovič.
Čo Vás k viedlo k štúdiu archeológie?
Už ako dieťa som sa začal o tieto veci zaujímať. Keď som mal 10-12 rokov, tak
mi známa mojej tetky rozprávala Homérovu Iliadu o Trójskej vojne. Tento príbeh
ma veľmi zaujal, tak som sa v šiestej triede začal zaujímať o históriu, a neskôr
aj o archeológiu. Jednoducho ma upútali Grécko, Rím a Zamarovského knižky.
V siedmej triede som bol pevne rozhodnutý, že budem študovať archeológiu.
Prečo to nebola história?
Zaujímala ma len tá stará časť histórie. Novšie dejiny ma až tak nechytili.
Ako ste sa stali vedúcim sekcie klasickej archeológie?
Nebol iný (smiech). My sme totiž boli len dvaja v sekcii klasickej archeológie.
Okrem mňa je tu mladý asistent, kolega Peter Pavúk. Keďže som starší, úlohu
vedúceho som prevzal ja. Taktiež som špecialista na dobu rímsku, ktorá je
súčasťou už spomínanej klasickej archeológie, zaoberajúca sa Grékmi
a Rimanmi.
Na webovej stránke klasickej archeológie som si všimla, že uchádzači
musia vedieť aspoň dva jazyky. Ktoré však uprednostňuje Vaša katedra?
Študenti, ktorí prichádzajú študovať na našu katedru, by mali vedieť angličtinu.
My ich však nútime aj k nemčine. Dôvod je jednoduchý, väčšina tej staršej
literatúry je písaná v nemeckom jazyku a študenti by mali byť schopní prečítať
odborné texty. Takže je potrebné vedieť aspoň tieto dva jazyky.
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Ktoré jazyky ovládate Vy?
Maďarčinu, srbčinu, angličtinu, ruštinu, nemčinu a trošku taliančinu.
A z tých starovekých?
Latinčinu málo, neštudoval som ju. Na strednej škole sme ju mali len ako
nepovinný predmet.
A čo starogréčtina?
Tú tiež nie. Archeológovia nemusia vedieť tieto jazyky. Je síce dobré, keď ich
vedia, ale nemusia. To je skôr pre klasických filológov. My študujeme len
materiál, predmety, ktoré nám zanechali ľudia. Písomné dokumenty nechávame
preložiť tým, ktorí sa v tom vyznajú.
Zúčastňujete sa spolu so študentmi výskumov, napríklad na zahraničných
archeologických výskumoch v Solúni či v Efeze?
Nechodíme veľmi na výskumy do zahraničia, pretože sa venujeme územiu
v rámci Slovenskej republiky. Študenti však môžu ísť do zahraničia po prvom,
po druhom a po štvrtom ročníku. Majú to v rámci povinnej letnej praxe. Chodia
tam ako brigádnici pod vedením archeológa. My ako profesori tam s nimi
nechodíme, keďže je to určené len pre študentov.
Keď ste študovali Vy, mohlo sa takto chodiť do zahraničia v rámci štúdia?
Vtedy sa mohlo určite menej ako teraz. Ale v roku 1969 som bol ako študent na
praxi v Taliansku. V rokoch 1968-69 sa to dalo, keďže chvíľu bolo uvoľnenie.
Lenže odvtedy som nebol 20 rokov na západe. Až v 1988 som dostal devízový
prísľub, tak som vycestoval do západného Nemecka.
Aká bola Vaša najzaujímavejšia vykopávka alebo artefakt, ktorý ste
objavili?
Ťažko povedať. Kopali sme hlavne pod Tatrami presnejšie vo Veľkom
Slavkove, kde sme chodievali robiť výskum so študentmi v rámci mesačnej
praxe. Mali sme tam aj takú chatku, kde som asi 10 rokov chodieval robiť
výskum spolu s profesorom Novotným. Objavili sme tam aj opevnenú osadu
z doby železnej (mladšia doba železná - od 400 pnl do prelomov letopočtov),
kde sme našli aj zachované zuhoľnatené drevené trámy.
Je aj vaša manželka fundovaná v oblasti klasickej archeológie?
V tejto oblasti nie. Ona je síce tiež vedecká pracovníčka, ale rozumie oblasti
etnológie. Zamestnaná je v akadémii vied, kde pôsobí v ústave etnológie.
Máme však aj spoločné témy, keďže niektoré problémy týkajúce sa našich
oblastí sú podobné. Napríklad najstaršie spoločenstvá, o ktorých nevieme skoro
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nič, pretože ich už nemôžeme pozorovať. Ale zahraniční etnológovia chodia do
zahraničia, napríklad do Afriky alebo do Austrálie. Tam pozorujú kmene, ktoré
žijú z hľadiska technológie na nižšej úrovni. Nikdy sa však presne nedozvieme
ako to bolo, ale môžeme preberať tzv. etnografické modely.
Išli aj vaše deti vo vašich stopách?
Nie, nešli. Mám dvoch synov. Jeden je váš kolega, ktorý pracuje v TV OKO.
Nedávno robil rozhovor s profesorom Kováčom, ktorý v súčasnosti vedie
expedíciu v Guatemale. Skúmajú tam starých Mayov a pracujú tam aj niektorí
naši absolventi. Druhý syn skončil hudobnú vedu a pracuje ako kultúrny
manažér. Zháňa peniaze na rôzne projekty v bývalom V-klube, teraz je to nultý
priestor A4. Je tam jedno združenie Atrakt Art, kde organizujú rôzne kultúrne
podujatia, či už divadelné alebo hudobné.
Všimla som si, že ste autorom množstva publikácií, vedeli by ste mi
povedať koľko ste ich napísali?
Tak to vám neviem povedať úplne presne, ale vyše sto to bude určite.
Na ktorej z kníh ste pracovali najdlhšie?
Najdlhšie mi trvalo napísať knižku pre deti, ktorá sa volala „Črepy a ľudia alebo
všedná archeológia“. Na tej som pracoval asi 4 roky. Išlo o to, že redaktorka
mala požiadavku, aby to bola kniha pre deti od 11 rokov. Najskôr som jej však
priniesol text, na ktorý síce povedala, že je milý a pekný, ale viac menej pre
dospelých. Takže som tam musel vymýšľať všelijaké príbehy, zaujímavosti.
Nakoniec sa vydarila, teda aspoň podľa ohlasu. Týka sa čisto len archeológie
a vysvetľuje, čo to vlastne archeológia je, a ako pracuje.
V médiách sa Vaše meno v poslednom čase spájalo s kauzou sochy
Svätopluka na hradnom nádvorí v Bratislave. Narazila som na článok, kde
boli Vaše slová vytrhnuté z kontextu a vsadené do článku. Čo hovoríte na
takéto negatívne komentáre ohľadom vášho postoja k soche?
Je to taká nechutná záležitosť, pretože sa ukázalo, že väčšinu tých tzv.
anonymných komentárov písal jeden človek. Bol to Drahoslav Machala, inak bol
to môj kolega z ročníka, takže sa poznáme, ale bohužiaľ práve z jeho počítača
išli tie tzv. anonymné komentáre. Hrubým spôsobom ohovoril všetkých členov
komisie, ktorá bola vybraná. Spomínal tam neférové veci, napríklad o jednom
historikovi, ktorého žena je maďarskej národnosti. Rozpitvával osobný život
druhej kolegyne archeologičky, že má problémy so synom... Bol to pamflet, nie
odborná diskusia. Viete, nikto nie je proti Svätoplukovi ako významnej osobe.
Nech má sochu a nech ju má aj na hrade, ale nie tam, kde je. Ako tvrdia
architekti, nie je to dobré miesto. Stačilo by, aby ho premiestnili aspoň do parku
vedľa hradu. Taktiež tvrdenie, že Svätopluk bol kráľ starých Slovákov je
hlúposť, pretože starí Slováci ešte vtedy neexistovali, keďže staré pramene ich
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označujú ako Moravanov. Ale súčasný predseda NR SR neakceptoval
rozhodnutie komisie a nechal to tak, ako to je...
Okrem spomínaných negatívnych vyjadrení pána Machalu som sa
dočítala, že aj Slovenský historický ústav Matice slovenskej označil
komisiu ako „všeobecne známu ideologickú a militantne negativistickú“
ohľadom názorov na sochu Svätopluka".
Veď označovať si môžu. To sú ich metódy, že oni len označujú, nalepujú
prívlastkami. Ale to nie je odborná diskusia, keď niekoho označíme. Ak niekomu
povieme, že je hlupák, tým sme ešte nič nevyriešili. Treba odborne diskutovať
a nie niekoho označovať, že ty si taký alebo onaký.
Foto: archív E. Krekoviča

41

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

EVA BLAŽEKOVÁ – Jozef Hoššo: Archeológia je veda aj šport
„Keď som robil zamladi prvé vykopávky, cítil som nadšenie, doslova som
to „žral“ a bol som pri sondách od rána do večera. Každý archeológ by si
to mal zažiť,“ spomína v rozhovore vedúci Katedry archeológie FiF UK
docent Jozef Hoššo.
Vedúci Katedry archeológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského doc. PhDr. Jozef Hoššo,
CSc., je človekom praxe. Má za sebou roky
pedagogickej a výskumnej činnosti aj terénnych
výskumov. Narodil sa v roku 1946 a od roku 1968
pôsobí na katedre archeológie. Špecializuje sa na
stredovek, konkrétne na stredoveké kachliarstvo
a keramiku. V rozhovore pre čitateľov
Webjournalu prezrádza, že život archeológa je
nielen o knihách, ale aj o kľučkovaní medzi
stavebnými strojmi s lopatou a krompáčom.
Archeológia hraničí s viacerými inými vedami,
napríklad s históriou. Ako by ste ju vymedzili?
Archeológia s históriou sa dopĺňajú, takže by sme sa s historikmi mali navzájom
rešpektovať. Spolupracujeme aj s mnohými inými vednými disciplínami, okrem
historických aj s prírodnými. Nenahraditeľná je pre nás dendrochronológia
(datovanie veku dreva pomocou analýzy letokruhov), rádiouhlíková metóda
datovania, spolupracujeme s paleozoológmi, paleobotanikmi, archivármi,
heraldikmi, numizmatikmi, etnografmi...
Váš vedný odbor spája prácu v teréne s teoretickými vedomosťami. Má
byť dobrý archeológ obratnejší pri lopate, alebo v knihách?
Malo by to byť tak jedna k jednej. Ak niekto niečo vykope a nevie to
interpretovať, je zle. No keď niekto iba teoretizuje a nikdy si „nepričuchol“
k terénu, tiež je to zle. Terén je druhá škola archeológa. Existujú takí, ktorí by
išli do terénu, aj keby ich tam mali priniesť polomŕtveho na nosidlách. No
stretávam sa aj s tým, že sa niekto vyslovene štíti lopaty. Pred rokmi som
chlapca vyhodil zo sondy, lebo sa nedalo dívať na to, s akou nechuťou robil.
Fyzická práca predsa nie je nič dehonestujúce. Niekdajší slávny päťbojár Pavol
Kurhajec, ktorému sme robili výskum v niekoľkých reštituovaných starých
domoch, tvrdil, že šport je vlastne civilizovaná náhrada fyzickej práce. Takže tie
terénne výskumy beriem ako šport. A hnevá ma, keď sa niektorým deckám
nechce športovať.
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Katedra archeológie vznikla v roku 1952, vy na nej pôsobíte od roku 1968.
Vedúcim katedry ste od roku 2002. Aký vývoj prekonala za ten čas?
V prvom rade máme omnoho viac študentov ako kedysi. Za mojich čias nebolo
niekedy vo všetkých ročníkoch dohromady ani desať študentov. Vtedy sa
prijímalo každý druhý rok po tri až päť ľudí. Dnes ich je okolo stovky, a tak majú
problém dostať sa ku knihám, ktoré máme len po jednom exemplári. Počet
učiteľov tiež nevzrástol úmerne počtu študentov, čo sa odráža, žiaľ, negatívne,
aj na kvalite štúdia. Z toho istého dôvodu zápasíme s priestormi.
Počet študentov nie je dôsledkom vôle vedenia katedry, ale spôsobu
financovania štúdia. Katedra žije z grantov, čo znamená hromadu úradovania.
Pravdepodobnosť, že grant prejde, je jedna ku štyrom alebo menej, no
administratívy je strašne veľa. To, čo dostaneme my na humanitnom smere,
a čo vybojujú katedry na prírodovedeckej fakulte alebo na fakulte matematiky,
fyziky a informatiky, sa nedá porovnať. Sú to niekoľkonásobne väčšie sumy. Ak
sa nechceme utopiť v červených číslach, musíme brať študentov.
Aké povinnosti vám pribudli, odkedy ste vedúcim katedry?
Som „finacmajster“. Plus organizujem a hlavne realizujem (to znamená, že si
najviac odpracujem) terénny výskum. Katedra z toho má peniaze, ktoré sa dajú
minúť voľnejšie ako účelovo viazané prostriedky z grantov. Tieto výskumy
prebiehajú najmä na stavbách. Keď sa nejaká realizuje, musí sa to nahlásiť
a pamiatkový úrad rozhodne, či sa bude robiť výskum. Obyčajne ho investori
robia súbežne so stavbou, takže kľučkujeme medzi tatrovkami a bagrami. Prší
na nás, sneží.
Odkedy som vedúcim, pribudla mi aj administratíva. Treba rokovať s
investormi, preplácať faktúry, dohody o vykonaní práce študentov. Je toho dosť.
Mám čo robiť, aby som stíhal svoju prioritu - učenie.
Vraveli ste, že študentov je dnes
viac. Sú však aj odlišní?
Sú medzi nimi takí, s ktorými by som
išiel aj „kone kradnúť“, ale aj takí, na
ktorých vidím, že to robia s dosť
veľkou nechuťou a nikdy archeológmi
nebudú. Jedni tu študujú archeológiu,
druhí si robia vysokú školu. Niektorí
pre to nemajú ani predpoklady –
technické a výtvarné cítenie, cit pre
materiál, nadšenie.
Dnes som už starý praktik a všetko robím viac – menej rutinérsky, ale
keď som robil zamladi prvé vykopávky, cítil som doslova vzrušenie. Nikdy
nezabudnem na svoj prvý, dodnes asi najúspešnejší výskum na Liptovskej
Mare. Keď sme otvárali prvé sondy, doslova som to „žral“, vyžíval som sa
v tom, bol som tam od rána do večera. Každý archeológ by si to mal zažiť.
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Aké vlastnosti by mal mať správny adept archeológie?
Hlavne záujem o vec. Je ideálne, keď má zároveň slušnú jazykovú prípravu. To
dnešné decká majú, mne ako absolventovi umeleckej priemyslovky to chýbalo
a musel som doháňať. Výhodou je fyzická zdatnosť. Ale nie je to zasa
nevyhnutnosť. Ak sa 40-kilové dievčičky snažia čosi spraviť s lopatou, beriem
to. Horšie je, keď sa 80-kilové chlapčiská stavajú k robote takým laxným
spôsobom, až z toho brucho bolí. To ma vie naštvať.
Aká je najlepšia stredoškolská príprava budúceho archeológa?
Gymnázium. Je to lepšie ako „šupka“. Keď je mladý človek trochu výtvarne
nadaný, môže to potom rozvíjať. No všeobecné vzdelanie musí byť. O to viac,
keď sme teraz prešli na jednotný systém prijímacích pohovorov.
Na katedre archeológie funguje podsekcia klasickej archeológie,
zameranej na antické Grécko a Rím. Nemá akreditované magisterské
štúdium a na internetovej stránke je charakterizovaná ako „skrytý
dvojodbor“. Čo to je?
Študenti klasickej archeológie majú de facto viac ako polovicu prednášok zo
štandardnej archeológie. Keď prejdú na magisterské štúdium, majú už len
štandardnú.
Keď sa to tak vezme, čo má klasický archeológ na Slovensku robiť? Tí,
ktorí skončia klasickú archeológiu v Trnave, robia napokon na pamiatkových
úradoch a v múzeách. Ich práca nemá s klasickou archeológiou nič spoločné.
Slovensko nikdy nebude v takej ekonomickej situácii, že zaplatí expedíciu na
výskum v Grécku alebo nebodaj v afrických krajinách. Študenti sem-tam chodia
na výkopy. Napríklad do Rakúska. Ale to chodia aj štandardní archeológovia.
Motívom totiž nie je len klasická archeológia, ale aj lepší zárobok. Prezradím na
seba, že v rokoch 1991 - 1992 som si tiež išiel privyrobiť. Ako takmer radový
robotník. Za týždeň som zarobil 1,5-násobok svojho mesačného platu.
O niečom to vypovedá.
Vaša katedra vydáva reprezentatívnu ročenku Musaica. Majú na jej
obsahu podiel aj študenti?
Snažíme sa ich do Musaiky pritiahnuť, publikovať ich bakalárske a diplomové
práce, ale trochu to hapruje. V podobe, v akej práce odovzdávajú, ešte nie sú
publikovateľné. A keď na nich tlačím, aby to či ono dopracovali alebo prerobili,
veľmi sa im nechce, prípadne nemajú čas. No dúfam, že to postupne docielime.
Už aj preto, že naša katedra z tých troch na Slovensku vrátane klasickej
archeológie v Trnave je v terénnych aktivitách absolútne vpredu. Ostatné dve
katedry nemajú dokopy ani 15 percent z terénneho výskumu, čo robí naša
katedra. Máme veľký sklad plný materiálu a môžeme ho dávať študentom na
spracovanie.
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Čo by ste na katedre chceli dosiahnuť?
Toto je môj posledný akademický rok, od prvého septembra odchádzam do
dôchodku. Chcel by som, aby sem po mojom odchode prišiel mladý kolega,
ktorý je veľmi dobrý špecialista na latén a halštadt, teda na dobu železnú, a má
aj odbornú spôsobilosť pre terénny výskum. Boli by sme tým pádom
proporcionálne vykrytí od neolitu až po včasný novovek.
Tiež by som chcel, aby sme dostávali čo najviac grantov. Do budúcnosti
by bolo dobré rozšíriť sa o jedno pracovisko – dendrochronológiu. Máme na to
mladého odborníka. Keď toto niekto spracuje, skôr s tým prerazí do
karentovaného časopisu ako my s archeologickými prácami.
Chcel by som naďalej tlačiť dopredu mladých. Už teraz ich motivujem,
aby sa čím skôr habilitovali. Docenta by mal človek dosiahnuť v tridsaťpäťke
a po štyridsiatke už rozmýšľať nad profesúrou. Ja som sa na ňu „vybodol“, lebo
som mal zdravotné problémy a na náhrobnom kameni nepotrebujem mať titul.
Napokon by som bol veľmi rád, keby sa našli prostriedky, napríklad v rámci
Európskej únie, aby mohli učitelia chodiť na „vandrovky“, teda na študijné
pobyty. Keď človek povedzme päť rokov učí, mohol by si vybrať na pol roka
študijný pobyt trebárs v Poitiers, v Heidelbergu alebo v Cambridgi, a tam sedieť
v knižnici, mať pár prednášok a nadýchať sa nového vzduchu. V stredoveku
remeselník nezložil majstrovské skúšky, kým neabsolvoval vandrovku. Preto
podporujem aj cestovanie študentov.
Foto: archeologia.fphil.uniba.sk, autorka
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EVA BREZOVSKÁ – Leon Sokolovský: S katedrou, fakultou
a univerzitou som bytostne zrastený
Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., je vedúci Katedry archívnictva
a pomocných
vied
historických
Filozofickej
fakulty
Univerzity
Komenského v Bratislave. Svoje pedagogické povolanie vykonáva
niekoľko desiatok rokov a ako sám vraví, nikdy by ho nevymenil.
Svoje vlastné vysokoškolské štúdium ste
začali v odbore dejepis – nemčina. V treťom
semestri ste sa rozhodli pre zmenu. Čím Vás
zlákalo archívnictvo?
Už od siedmej triedy základnej školy som si
obľúbil dejepis a rozhodol som sa, že budem
historikom. S tým zámerom som potom išiel aj na
strednú školu a po maturite som sa rozhodoval, na
akú študijnú kombináciu sa prihlásim. Na
Filozofickej fakulte UK, kam som mal namierené,
sa v tom čase otváral len dejepis s nemčinou
alebo s latinčinou. Z nemčiny som aj maturoval,
preto som si zvolil túto možnosť. Až počas prvého roka štúdia na vysokej škole
som zistil, že mi oveľa viac vyhovuje obsah archívnictva, o ktorom som ešte ako
stredoškolák nevedel vôbec nič. Moje rozhodnutie prestúpiť na tento študijný
odbor bolo preto samozrejmé a nikdy som to neoľutoval.
A čo nemčina? Upadla do zabudnutia, alebo ste sa s ňou niekde stretávali
i po prestupe na iný študijný odbor?
Na strednej škole sme mali výbornú profesorku nemčiny, vďaka ktorej som
dokázal po troch rokoch aj pomerne slušne po nemecky komunikovať. Na tomto
základe som staval svoje štúdium nemčiny počas prvých štyroch semestrov na
fakulte. Nemčina ako predmet však bola, a aj je, povinná i v rámci štúdia
archívnictva. V nemčine je časť odbornej historickej literatúry a, samozrejme,
tiež niektoré dobové písomnosti. Takže tento jazyk som využíval a využívam vo
svojej práci dodnes.
Svoju víziu ste museli mať jasnú. Ešte ako poslucháč piateho ročníka
Katedry československých dejín a archívnictva FiF UK ste sa stali
asistentom na polovičný úväzok. Prečo ste sa rozhodli ostať na „pôde“
univerzity? Nelákalo Vás vyskúšať i neakademické pracovné príležitosti?
Ak som niekedy v časoch dospievania uvažoval, čím by som nechcel byť, tak
určite nie učiteľom. Moje zmýšľanie sa v tomto smere zmenilo práve po
prestupe na archívnictvo. Vedúcou osobnosťou tohto odboru bol vtedy pán
docent Jozef Novák – výborný vedec, no najmä úžasný učiteľ. Stal sa mojím
vzorom a rozhodol som sa ísť jeho cestou. Po promócii aj neskôr som dostal
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niekoľko celkom lukratívnych ponúk prejsť do iného zamestnania. Nikdy som
však nezaváhal, a to ani na okamih. S mojou katedrou, fakultou, univerzitou
som bytostne zrastený.
Vaša vedecko-pedagogická činnosť bola v roku 1999 ocenená Križkovou
medailou za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva. Ktorá pocta,
ktorej sa Vám dostalo, bola pre Vás osobne najhodnotnejšia?
Križkovu medailu som dostal pri svojej päťdesiatke. Pri šesťdesiatke k nej
pribudla Sasinkova medaila, Zlatá medaila FiF UK a ďalšie ocenenia. Tieto
rezortné i akademické ocenenia si úprimne vážim. No mojou „nobelovou cenou“
je čestné občianstvo rodnej obce Kokavy na Rimavicou.
Pôsobíte ako univerzitný profesor histórie. Práve história či dejiny sú pre
mnohých študentov veľkým „strašiakom“, najmä pri skúškach.
Považujete sám seba za prísneho profesora?
Počas mojej doterajšej, takmer štyridsaťročnej učiteľskej praxe som viackrát
dostal otázku, či som voči študentom dobrý alebo zlý. Moja odpoveď bola vždy
a je aj teraz rovnaká: Ani jedno, ani druhé, snažím sa byť spravodlivý. A dúfam,
že sa mi to aspoň trochu darilo, darí.
Ktoré konkrétne predmety vyučujete? Ktorý z nich je Vám najbližší?
Už pri nástupe za asistenta sa stali hlavným predmetom môjho pedagogického
aj vedeckého záujmu dejiny správy Slovenska. Tak je to dodnes. Okrem toho
som sa učiteľsky, bádateľsky aj publikačne venoval tiež niektorým pomocným
vedám historickým, predovšetkým heraldike, sfragistike, paleografii a iným.
V čom vidíte najväčšie rozdiely medzi štúdiom archívnictva a pomocných
vied historických a kde sa, naopak, tieto dva študijné smery prelínajú?
Znalosti z pomocných vied historických sú jedným zo základných predpokladov
práce s archívnymi dokumentmi. Štúdium archívnictva by bez pomocných vied
historických jednoducho nebolo možné. Preto sa vyučujú v pomerne veľkom
rozsahu a dosť podrobne. A to až do takej miery, že naši absolventi sú schopní
pracovať nielen ako vysokoškolsky vzdelaní archivári, ale aj ako špecialisti
v jednotlivých pomocných vedách historických či dejinách správy a podobne.
Koľko uchádzačov sa zvykne zaujímať o štúdium na Vašej katedre?
Myslíte, že je toto štúdium pre mladých ľudí atraktívne?
Počty záujemcov o štúdium archívnictva a pomocných vied historických
v jednotlivých rokoch kolíšu. Už dlhšie máme smerné číslo stanovené na prijatie
do prvého ročníka bakalárskeho stupňa 25. Viac rokov dozadu ich bolo však
menej, no vlani už 50. Ako to bude v tomto roku zatiaľ neviem. Tento záujem do
určitej miery determinuje skutočnosť, že mnohí maturanti nevedia, alebo sa
nedokážu informovať (tak ako ja pred vyše štyrmi desaťročiami), čo vlastne
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štúdium na našej katedre obnáša. A potom sa čudujú ... Samozrejme, že
prvotnou, ba rozhodujúcou podmienkou je skutočný záujem o dejiny, o prácu
s historickými prameňmi. Pre takých študentov považujem náš odbor za
atraktívnejší, než ktorýkoľvek iný.
Čím si teda môže štúdium na Vašej katedre získať mladého človeka? Pre
koho je vhodné?
Základným východiskom je osobný záujem každého jednotlivca. V takom
prípade študent dokáže oceniť, že popri prednáškach zo slovenských
a všeobecných dejín sa môže podrobne oboznámiť s vedou o úradných
dokumentoch (diplomatikou), o starých písmach (paleografiou), o spôsoboch
datovania (chronológiou), o erboch (heraldikou), o pečatiach (sfragistikou),
o rodových vzťahoch (genealógiou), o minciach (numizmatikou), ďalej
s dejinami správy, archívnou teóriou aj praxou atď. V neposlednom rade sú to
jazyky: stará slovenčina a čeština, klasická, stredoveká a novoveká latinčina,
súčasná aj stredoveká nemčina, súčasná aj staršia maďarčina. Ako vidno, nie
je toho málo, preto je pre zvládnutie všetkého ten zdôrazňovaný záujem
nevyhnutný. Len s ním sa to dá zvládnuť, ale výsledok stojí potom zato.
Kde sa môžu študenti po doštudovaní uplatniť?
Uplatnenie našich absolventov je pre niekoho azda až neočakávane široké.
Najlepšie to vidno na tom, kde všade ich nachádzame – v štátnych, verejných
a ostatných archívoch, v registratúrach rozličných inštitúcií, podnikov
a zariadení, vo vedeckých inštitúciách, v kultúrnych, osvetových a vzdelávacích
inštitúciách ako sú knižnice, múzeá, galérie, vydavateľstvá, v štátnej správe aj
v diplomatických službách, v samospráve, v redakciách novín, časopisov,
rozhlasu, televízie, internetových masmédiách, tiež na vysokých školách
a podobne.
Dávajú Vám študenti i spätné väzby, ako sa im po štúdiu darí?
Myslím, že to nepreženiem, ak poviem, že máloktorý odbor, respektíve katedra
má taký dobrý prehľad o svojich bývalých študentoch ako my. Najlepšie
kontakty máme s tými, ktorí pracujú v archívoch a vedeckých ústavoch
(napríklad v Historickom ústave SAV). S nimi ale aj s mnohými ďalšími sa
stretávame na rozličných vedeckých podujatiach (konferenciách, sympóziách,
verejných prednáškach), pri doktorských, doktorandských a ďalších
kvalifikačných postupoch, čítame ich publikované články, štúdie, knihy. To
všetko už samo osebe svedčí o ich profesionálnej úspešnosti. Osobitne milé ba
až dojímavé bývajú stretnutia pri rozličných výročiach odboru, katedry a jej
učiteľov, na ktoré prichádzajú naši nielen nedávni, ale aj starší absolventi zo
všetkých kútov Slovenska, niektorí dokonca aj zo zahraničia. Naposledy sme
takéto celoslovenské slávnostné podujatie zorganizovali v decembri 2010 pri
príležitosti 80. narodenín nášho doyena pána profesora Jozefa Nováka.
Foto: archív L. Sokolovského
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DVORÍNOVÁ XÉNIA – Štefan Oriško: Starostlivosť o pamiatky je
u nás ťažkým remeslom
PhDr. Štefan Oriško, CSc. je od roku 2008 vedúcim katedry dejín
výtvarného umenia, ktorá patrí k najstarším na Filozofickej fakulte UK.
Kedy a za akých okolností vznikla
katedra dejín výtvarného umenia?
Vznikla ako jedna z prvých na tejto
fakulte, ak sa nemýlim, bolo to v roku
1923. Zakladala sa spočiatku ako
seminár
dejín
umenia.
Vznikla
z praktických
dôvodov.
Z potreby
venovať sa nejakým spôsobom
samému umeniu, a to najmä v staršom
období pri budovaní nového štátu.
Nebolo to zo žiadnych luxusných dôvodov. Katedra, ako každá iná, je
previazaná s praktickými dôvodmi, napríklad s pamiatkovou starostlivosťou, ale
i s múzejníctvom. Hlavnou funkciou na filozofickej fakulte bolo odjakživa
vychovať odborníkov práve pre tieto sféry umenia.
Spomeniete si na významné míľniky katedry?
Táto katedra má rôzne pohnuté osudy. Pôsobili tu významní českí odborníci,
takže aj tento odbor vlastne zakladali Česi. Rôznym spôsobom k nám
dochádzal a učili u nás. Odjakživa sme cítili pomoc Čechov, ktorí sa nám vždy
snažili pomôcť, aby vôbec náš odbor vznikol. Jeden z míľnikov bolo teda zaryté
pôsobenie Českých pedagógov, ktorých postupne začali nahrádzať ich prví
absolventi z tunajšieho prostredia. Po druhej svetovej vojne už nastupujú ich
prví absolventi, slovenskí kunsthistorici, korí pochádzajú odtiaľto. Samozrejme,
druhým významným míľnikom, ako aj všade inde je rok 1968 a jeho dôsledky.
Dovtedy totiž existovali len rôzne semináre. Po vojne to bolo ešte
komplikovanejšie. Vtedy zanikla katedra a bola pričlenená k umeniu
s hudobnom vedou. Prešla si niekoľkými názvami, jedným z nich bol aj Katedra
vied o umení.
V 60-tych rokoch sa začal záujem o súčasné umenie stupňovať. Práve
vtedy na našej katedre pôsobili kritici a historici umenia, ktorí sa zaoberali
aktuálnou výtvarnou tvorbou. Potom však museli začiatkom normalizácie mnohí
z nich z katedry odísť. Po mnohých zmenách sa katedra ocitla v područí
s marxistickou estetikou a musela sa podriadiť ideologickým tlakom, čo
spôsobilo ďalší prepad pre katedru. Po roku 1989 sa títo vyhodení pedagógovia
zo 60-tych rokov opäť aspoň nachvíľu vrátili. Aj keď nemali príliš veľa času na
zabývanie sa na katedre, boli pre ňu veľkým prínosom, pretože katedra sa opäť
začala zaujímať o aktuálnu výtvarnú tvorbu a súčasné umenie. Od roku 1989,
tak ako naposledy v 60-tych rokov, existuje katedra ako samostatná inštitúcia,
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ktorá sa chce hlásiť k tým najlepším tradíciám európskeho dejepisu umenia
s tou škálou disciplín, ktoré táto disciplína všade v Európe má.
Kto teda konkrétne katedru založil?
Našu katedru spoluzakladal český historik umenia František Žákavec, ktorý sa
venoval histórii 19. storočia. Potom tu pôsobil aj český profesor Dostál
a prednášal tu aj jeden z najväčších znalcov stredoeurópskej stredovek
architektúry Václav Mencl. Všetci z nich sú vlastne aj zakladateľmi tejto katedry.
Odkedy pôsobíte na tejto katedre Vy?
Na katedru som prišiel v roku 1988 a vedúcim katedry som presne dva roky.
Ako ste sa "zabývali" vo funkcii?
Je to veľmi komplikované zastávať takúto pozíciu, hlavne takejto malej katedry.
Sú na nás kladené obrovské nároky a pritom sme malý personál. Vnímajú nás
rovnako ako keby sme boli veľký ústav európskej univerzity a očakávajú od nás
zázraky. Zabezpečiť všeobecnosť, univerzálnosť, ale i špecializáciu je veľmi
komplikované.
Keby ste vedeli charakterizovať, aký prínos má katedra vo vašom
konkrétnom odbore?
Povedal by som, že najmä hlavne odberom absolventov. Ide totiž o tradičné
povolanie kunsthistórie, zaraďuje sa sem aplikovaná kunsthistória, teda história
pamiatkovej starostlivosti. Na Slovensku je starostlivosť o pamiatky veľmi
ťažkým remeslom. Ak sledujeme bežnú dennú tlač alebo zábery z televízie, buď
sa o pamiatky nestará majiteľ alebo majú hrozný stav zachovania. Jednou
z najdôležitejších funkcií je vychovávať odborníkov pre pamiatkovú
starostlivosť a všetky tie podprofesie, ktoré táto disciplína zahŕňa. Druhou
veľkou sférou je múzejníctvo a galerijná prax. Vychovávame odborníkov pre
staršie, novšie až po súčasné umenie vrátane výtvarnej kritiky. Prekvapujúco
málo študentov chodí učiť na stredné školy, hoci je to podľa mňa dobrá
možnosť uplatniť sa, lebo už aj na stredných školách sa zaviedla estetická
výchova.
Ponúka katedra prax?
Kedysi to bolo o niečo jednoduchšie. Dnes sa dá prax ťažko realizovať, pretože
inštitúcie nemajú toľko možností prijať našich študentov spolu s naším vedením.
Robili sme výpomoc pre galérie, no momentálne to nejde. Študentom sa
odporúča vykonávať prax individuálne, či už vo svojom rodnom meste alebo tu
v Bratislave, kde je tých možností oveľa viac.
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Kde na Slovensku sa dá ešte študovať tento odbor?
Naša konkurenčná katedra je v Trnave, je to oveľa mladšia katedra. My sme
prakticky naviazaný na vzor Viedenského modelu školy, oni sa snažia takisto
nadväzovať na nich, ale aj na nás.
Dá sa po ukončení tu na slovenskej univerzite pracovať v zahraničí?
Náš odbor sa predsa len špecializuje na výklad slovenského umenia, no
neviažeme sa len na Slovensko. S českými reáliami, ale aj niektorými
zahraničnými sú študenti u nás určite oboznámení. Teší nás fakt, že aj študenti
študujúci v susedných Čechách či vo Viedni sa sem prevažne vracajú.
Nepoznám prípady, že by sa venovali tomuto odboru v zahraničí. Tam je
problém uplatnenia sa v kunsthistórii ešte zložitejší.
Koľko študentov u vás každoročne skončí daný odbor?
V každom ročníku je približne 20 študentov a tí aj väčšinou u nás skončia.
Vedeli by ste vyčísliť percento absolventov, ktorí sa po ukončení školy
zamestnanú v tom, čo u vás vyštudujú?
Nemám presné údaje a preto budem hovoriť všeobecne. Ukazuje sa, že ešte
stále je tu veľká šanca zamestnať sa po ukončení v odbornej profesii či
podobnom zameraní. Je to jednak sféra pamiatkovej starostlivosti, ktorá má
momentálne dosť vážne úlohy. Patrí sem aktualizovanie a spisovanie inventára
pamiatok na Slovensku so zisťovaním súčasného stavu a poznatkov, ale aj
fyzického stavu pamiatok. Vidíme, že nielen bratislavský pamiatkový úrad, ale
aj jeho krajské pobočky stále dokážu zamestnať našich absolventov v dosť
veľkej miere. Rovnako je to aj v galériách na Slovensku. Nemôžem hovoriť za
všetky galérie, ale myslím si, že vo väčšej miere sa tu začínajú naši absolventi
uplatňovať na rôznych postoch. Podieľajú sa na kultúrno-výchovnej činnosti
a venujú sa napríklad aj školským výpravám. Vydávajú rôzne publikácie
v inštitúciách Slovenskej národnej galérie. Mnohí sa uplatnia v súkromných
galériách, kde robia kurátorov výstav. Šanca uplatniť sa je dosť veľká nielen
v Bratislave, ale aj vo väčších mestách. Spomínaná nadväznosť na prax zatiaľ
u nás celkom funguje.
Aké môžu mať platy? Ako môžu byť ohodnotení?
Klobúk dávam dole pred všetkými, čo za tie peniaze od nás odídu a idú robiť za
tak málo peňazí. Takíto študenti alebo absolventi musí mať k tomu určite veľmi
vrúcny vzťah, aby sa mohli tejto činnosti venovať za tak nízky plat. Mnohí
študenti si robili popri tejto škole aj inú, napríklad právo či ekonómiu, no
prekvapujúcu sa ostali venovať činnosti výtvarného umenia. Mrzí má však, keď
štúdium študent po určitom období vzdá, pretože na základe svojho štandardu
by mu financie z tejto profesie nevystačovali.
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Spomeniete si na absolventov, ktorí u vás vyštudovali a dnes sú známi?
Generálna riaditeľka Slávka Zemková je kunsthistorička, ktorá u nás študovala.
Viem, že Zdenka Studenková chcela ísť študovať dejiny umenia, ale nevzali ju.
Takmer všetci riaditelia, ktorí fungujú v Slovenskej národnej galérii, vyštudovali
u nás, ako aj súčasná riaditeľka Sandra Kusá, ktorá u nás aj čiastočne učí.
Vy ste nechceli pôsobiť v tejto sfére?
Mnohé roky som robil výskumy pamiatok. Vyšiel som z dlhoročnej praxe a na
základe mojich skúsenosti som sa postavil pred študentov a začal im
odovzdávať svoje poznatky nadobudnuté s predchádzajúcich rokov života. Na
katedre učím dejiny stredoveku a dovolím si povedať, že pamiatky mám
doslova prelezené zo všetkých strán, najmä Bratislavu poznám veľmi dobre.
Vy ste tiež vyštudovali túto katedru?
Áno, ja som tu študoval práve v tých hrozných rokoch, takže môžem
porovnávať. Dnes sú tie šance oveľa väčšie. Už len v tom, že sme si napríklad
nemohli ľubovoľne zvoliť tému diplomovej práce. Témy sme museli mať
pridelené.
Organizuje vaša katedre mimoškolské aktivity?
Organizuje predovšetkým školské aktivity. Snažíme sa o to, aby študenti videli
čo najviac. Jedna exkurzia im dá oveľa viac, ako keby tu len sedeli a učili sa
teóriu. Organizujeme 10-dňové exkurzie či už v Taliansku alebo Francúzsku,
ktoré sú povinné. Jedna exkurzia pre bakalárskej štúdium a jedno pre
magisterské. V rámci prednášok však vyvádzajú naši pedagógovia študentov
na výstavy, aby mali možnosť vidieť čím viac.
Kto financuje tieto exkurzie?
Študenti si to platia sami. Občas dostaneme nejaké príspevky z grantov, ale je
toho veľmi málo.
Čo by ste želali vašej katedre v budúcnosti?
Želám si, aby sme vydržali J To, čo je na tejto katedre dobré, nech dobrým aj
zostane. A nech záujem študentov o umenie naďalej pretrvá.
Foto: archív Š. Oriška
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IVETA GOMBOŠOVÁ – Oliver Bakoš: Knihy sú ako deti
Je vtipný a zároveň seriózny. Vedúci Katedry estetiky Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave je človek, ktorý robí to, čo si
vysníval. Prednáša, píše, tvorí. Má zmysel pre humor a optimizmus mu
srší z tváre. Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.
Ste vysokoškolský pedagóg, bol to váš sen už
odmalička?
Máte
sklony
k pedagogike
zdedené?
Nemyslím, že to bol môj sen, aj keď už v útlej
mladosti sa u mňa prejavovali určité príznaky.
Napríklad v šiestej triede základnej školy mi
učiteľka dejepisu vyčlenila určitý priestor na konci
hodiny, aby som spolužiakov oboznámil
s informáciami, ktoré takpovediac prekračovali
rámec bežného učiva. Problém bol v tom, že išlo
o antiku, a to som nemohol vydržať a ponechať
ľudstvo pri natoľko zbežnom pohľade na históriu
staroveku, aký ponúkali vtedajšie osnovy. O sklone k pedagogike som netušil,
ale dedičstvo by som mohol popierať iba veľmi ťažko, pretože obidvaja rodičia
tiež pôsobili ako vysokoškolskí učitelia, ba takmer celá širšia rodina už niekoľko
generácií pôsobí na vysokých školách, i keď v rôznych odboroch.
Ako ste sa dostali práve k estetike?
Nepochybne to bola, ostatne ako už v živote býva, šťastná zhoda okolností.
V podstate som sníval o oblasti, kde by sa prelínala filozofia s umením už od
základnej školy, ale nič podobné dovtedy nejestvovalo. Preto som uvažoval,
skôr zo zúfalstva, o biochémii, genetike. Až keď som maturoval otvoril sa po
prvý raz na FiF UK vedný odbor estetika v kombinácii s filozofiou. Nič krajšie
som si v podstate nevedel predstaviť, bolo v tom prakticky všetko, čomu som sa
chcel venovať a čo ma bytostne zaujímalo. Išiel som k svojej vednej disciplíne
s absolútnou dôverou, vedel som, že ma nikdy nesklame. A práve preto som pri
nej aj zostal.
Vašou prácou nie je len prednášanie študentom, ale ste takisto
spisovateľ, prispievate do názorových strán denníka Pravda, filozofujete.
Čo vás na vašej práci baví najviac?
To veľmi ťažká otázka. V každej z týchto činností je prítomný veľmi silný tvorivý
moment. Človek v týchto polohách stále kráča k niečomu neznámemu. Ale
pritom práve vďaka tomu môže zažiť to, čo sa z určitého aspektu môže dnes
javiť ako nemožné. Teda objavovať v tomto svete stále niečo nové.
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Ako dlhoročný vedúci katedry estetiky ste sa určite stretli s mnohými
krásnymi vecami. Čo je podľa vás "najestetickejšia" vec?
Neviem, či „estetické“ je možné v tomto zmysle stupňovať. Ale ak mám
odpovedať na túto otázku, potom je to umenie. Jednoznačne je to umelecké
dielo.
Ktoré pracovné povinnosti by ste najradšej vyradili zo svojho
harmonogramu?
Administratívu. Nie som v nej vôbec zdatný, mám z nej dokonca hrôzu. Aj keď
viem, že je potrebná a nutná.
Po koľkých rokoch ste sa stali vedúcim katedry?
Dátum si nepamätám, ale bolo to v mesiacoch po nežnej revolúcii. Teda asi po
12 rokoch.
Čo sa zmenilo, keď ste sa stali vedúcim katedry?
Zmenilo sa skoro všetko – išlo o odbor, ktorý sa musel zbaviť ideologického
balastu, aby sa otvoril priestor samotnej vedeckej povahe disciplíny. Podobný
proces v podstate prebiehal na všetkých katedrách. Prebudovávalo sa prakticky
všetko, azda okrem historických a špeciálnych disciplín. Bolo to mimoriadne
ťažké obdobie už len z hľadiska prestavby učebných plánov, zavádzania
nových predmetov. Dokonca fakulta na určitý čas vyhlásila na tieto zmeny
moratórium. Ktoré som, prirodzene, vzápätí párkrát porušil. Pamätám si, ako na
mňa pán prodekan kričal na celú chodbu: „Pán docent Oliver ja vás zabijem!“
Bolo v tom neskrývané zúfalstvo, ale, nepochybne, aj humor. Preto som
odpovedal tak, ako som mohol, totiž vedomý si svojich nespočetných hriechov:
„Mŕtvy Oliver - dobrý Oliver!“
Máte blízko k písaniu, blízko k filozofii. To máte spoločné aj so
žurnalistami. Neuvažujete nad prednášaním na katedre žurnalistiky?
To by som si nedovolil. Každý odbor má svoje špecifiká a ja sa ich dotýkam len
veľmi okrajovo. Viete, dnes je tak trochu v móde nadávať na žurnalistov. Každý
vám spomenie, kedy a komu nejako ublížili, menej sa už spomína, koľkokrát
a koľkým pomohli. Pamätám si napríklad ako pred pár rokmi nejaké firmy chceli
od ľudí vymáhať miliónové čiastky za údajne nezaplatené koncesionárske
poplatky. Keby to vtedy svojim spôsobom nezastavili práve novinári, malo by to
pre mnohých veľmi ťažké, azda i existenčné, následky.
Ako by ste ohodnotili dnešných študentov?
Mali sme to pár mesiacov na nástenke, nikdy som nezisťoval, kto to tam dal – či
študenti alebo kolegovia. Je to nemecké ľudové príslovie zo 16. storočia: „Nič
nie je horšie ako študenti!“
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Myslíte si, že Univerzita Komenského je právom najlepšia univerzita na
Slovensku? Ak áno, prečo?
Myslím si, že je. Vďaka tradíciám a ovzdušiu, ktoré do nej vnášajú ľudia, čo tu
pracujú. O ich názory a vedomosti som sa po celý svoj život vždy mohol oprieť,
stretávanie s nimi, aj keď je fakticky každodenné, je pre mňa dodnes vzácnym
sviatkom a inšpiráciou.
Súhlasíte s tvrdením, že byť pedagógom, najmä čo sa týka verejných škôl,
je nezaplatená práca? Sú dnešní pedagógovia dostatočne ohodnotení?
Venoval som tomu mnoho článkov a pár humoristických kníh. Určite nie sú.
Napísali ste už viacero kníh. Ktoré si ceníte najviac?
Nemám takú – knihy sú tak trochu ako deti. Ak ich máte viac, vaša láska sa
nemôže deliť, iba znásobiť.
A čo kniha Katedra paupológie? Znie to tak ironicko-humorne? O čom je?
Myslím, že ste ju presne vystihli. Treba si ju prečítať. Ale aj sa zasmiať.
Rada si ju prečítam. Ďakujem. Prajem vám, aby vás životný elán a humor
nikdy neopustil a nech máte len dobrých študentov.
Aj ja ďakujem pekne, predovšetkým za pochopenie mojich sarkazmov.
Foto: bisla.sk
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KRISTÍNA GREBÁČOVÁ – Marta Botíková: S katedrou etnológie
ju spájajú takmer tri desaťročia
Prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. je vedúcou Katedry etnológie a kultúrnej
antropológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. S touto
katedrou je spojená už od roku 1974, kedy sem nastúpila ako študentka.
Prečo ste sa rozhodli študovať etnológiu? Bol
to detský sen?
Nechcela som byť etnologička už od detstva,
pretože som o tomto odbore nevedela. Tento
odbor nebol a nie je známy. V rodine som bola
vedená k otvorenosti, vnímaniu a prijímaniu
podnetov okolitého sveta. To bol jeden prúd
mojej domácej výchovy.
Druhý bol o tom, aké krásne je slovenské
ľudové umenie, pretože som v rodine mala
významnú návrhárku krojov pre SĽUK a Lúčnicu Šarlotu Kišovú. Keď sme
chodili k nej na návštevu, tak som sa najradšej prehrabávala v jej knižkách
a v malej izbičke v jej návrhoch alebo handričkách, ktoré tam boli. Náležalo to
môjmu veku a môjmu dievčenstvu.
Keď som mala maturovať, chcela som študovať architektúru, pretože tá
snúbila v sebe to technické aj to estetické. Najviac ma z toho zaujímala ochrana
pamiatok. Pred podávaním prihlášky som náhle zmenila rozhodnutie zo
zdravotných aj iných dôvodov. Povedala som si, že prečo by som sa vlastne
mala trápiť s deskriptívnou geometriou, keď ma ani tak nebavia samotné
stavby, ale skôr to, ako tí ľudia v tých stavbách žijú.
Niekedy v januári alebo vo februári som sa rozhodla, že nemusím
o svojom živote tak racionálne rozmýšľať a idem do rizika. Bolo to v tom čase
dosť veľké riziko, pretože na náš odbor prijímali 20 ľudí. Tak, ako prijímame aj
dnes, ale boli rôzne iné smernice a čísla, ktorým som práve ja nezodpovedala.
Mali sme šťastie, pretože v tom roku vtedajšie vedenie otvorilo pri denných
študentoch aj štúdium popri zamestnaní, pričom nebolo potrebné byť
bezprostredne zamestnaný. Prijali aj ľudí z Bratislavy – Bratislava bola vtedy
dosť veľký hendikep na prijatie na vysokú školu. Postupne sme prešli na denné
štúdium, vytvorili sme vynikajúci ročník, vidiecki aj bratislavskí študenti, dodnes
sa každoročne stretávame. Pri týchto stretnutiach si opakujeme, prečo sme išli
etnológiu študovať. Vychádza nám také konštatovanie, že asi preto, že svoj
vedný odbor máme radi. Robili sme to s chuťou a boli sme motivovaní, v živote
sme niečo dokázali a to nás uisťuje v tom, že naša voľba bola dobrá.
V čom bolo štúdium vo vašich začiatkoch iné v porovnaní s tým
dnešným?
Súvisí to s technickými možnosťami. V časoch môjho štúdia bol absolútnou
dokonalosťou všetkého písací stroj, podľa možností kufríkový Consul
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a fotoaparát Flexaret, ktorý sme potrebovali. Mala som aj na výskumy potrebný
magnetofón, ktorý na to doplatil.
V sedemdesiatych rokoch mi doniesol otec z Nemecka ako vzácny dar
magnetofón Grundig. Bola to taká pekná škatuľka, hnedá drevená úprava, bol
to stroj určený na prehrávanie kaziet. Bol k nemu aj mikrofón, tak som si ho
mohla zobrať aj na výskum. Evidentne nemeckí dizajnéri nepočítali s tým, že
takýto stroj bude chodiť na výskumy v tých hrkotavých autobusoch a po zlých
vymletých cestách. Hneď po prvých výskumoch na Kysuciach prestal nahrávať.
Postupne sa technika zdokonaľovala, zásadne na výskume zrádzala. Z tohto
hľadiska sú naši dnešní študenti o veľa lepšie vybavení.
Čo sa mne vidí, že sme mali lepšie – čitateľskú disciplínu. Nemali sme
internet a museli sme chodiť do Univerzitnej knižnice. Samozrejme, dlhé
sedenia v knižnici boli prerušované príjemnými kávičkami u Michala alebo
cigaretkou vo fajčiarni. Bolo to miesto našich spoločných stretnutí. Veľa sme
čítali literatúru, nemali sme skriptá, okrem nejakých českých ako Uvod do studia
člověka a možno skriptá k dejinám, ale tie boli nezohnateľné. Učili sme sa
priamo z vedeckej literatúry. Nemali sme to nijako zjednodušené.
Štúdium však bolo veľmi príjemné. Aj dnes sa snažíme spájať učenie sa
praxou v teréne, vedenie rozhovorov, vstupovanie ľuďom do domov i do ich
života. To je niečo ohromne obohacujúce, čo súvisí so štúdiom etnológie. No
a potom ešte aj veselé exkurzie, ktoré nás viedli v tom čase po Slovensku, po
Čechách. To boli výborné chvíle plné múzeí, galérií, aj mastenia kanasty
a vyspevovania v autobuse, kúpania v Oravskej priehrade už v máji
a podobných radostí študentského života.
Čo ste robili po skončení štúdia?
Môj vývoj po skončení bol celkom zaujímavý. Diplomovú prácu som robila
o Martinovi Benkovi a národopisných črtách v jeho diele. Nabrala som odvahu
na interdisciplinárny výskum medzi dejinami umenia a etnológiou. Takto
vychystaná aj s mojou diplomovou prácou som si hľadala miesto a nenašla
som. Tesne po skončení som nemala jasno, ako sa budem vedieť uplatniť. Ale
nastala taká zhoda okolností, že katedra vtedy dostala tzv. študijné pobyty.
Tento spôsob štúdia bol celkom bežný v západných krajinách a v USA, no
u nás to bol len domáci študijný pobyt. Vo svete sú normálne zahraničné
študijné pobyty, no keďže sa toto dialo koncom sedemdesiatych rokov,
zahraničie vôbec nepripadalo do úvahy. Ja som opäť zariskovala a nešla som
do riadneho zamestnania, ale na tento študijný pobyt. Mala som vtedy veľmi
dobrú školiteľku, pani docentku Emíliu Horváthovú, ktorá ma pribrala do tímu.
Vedela som trochu po maďarsky takým kuchynským jazykom, tak som sa
dostala do zaujímavej úlohy, do zaujímavej skupiny pracovníkov, ktorí sa
venovali problematike etnických menšín na Slovensku.
V tejto téme som zostala počas ďalších rokov môjho študijného pobytu
a následne aj počas doktorandúry. Robila som výskum na slovenskomaďarskom etnickom rozhraní, čím začala tá etnická stránka môjho výskumu
a osobne ma veľmi zaujímali otázky obyčají. Prvá vec, materiálová štúdia, ktorá
mi vyšla tlačou, bola o tom, ako prebiehala svadba v obciach zátopovej oblasti
Horná Cirocha u tamojšieho rusínskeho obyvateľstva. Popri tom som si
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uvedomila, že ešte menej spracovaný a menej známy je výskum rodiny
a príbuzenstva. V rámci témy rodiny ma zvlášť zaujímala otázka statusov a rol
ženy v rodinnej a príbuzenskej skupine.
To je široký zámer? Neuvažovali ste, že sa budete špecializovať?
Vtedy mi moja školiteľka, spomínaná docentka Horváthová, povedala: „Ja mám
problém, ako Vás usadiť, aby ste mi neskákali z témy do témy.“ Mala pravdu,
lebo ma naozaj zaujímalo veľa vecí. Zaujímala som sa hlbšie aj o problematiku
mimoeurópskych kultúr. Pri jednej príležitosti v polovici deväťdesiatych rokov
som sa dostala aj ako štipendistka Fulbrightovej nadácie do USA, kde som sa
venovala výskumu problematiky pôvodných obyvateľov severozápadného
pobrežia Severnej Ameriky.
Boli ste v Amerike sama?
Mala som už rodinu a sama by som nešla. Neodišla by som s predstavou, že
som tu nechala manžela s dvomi dcérkami. To by ma takýto výskum vôbec
netešil. Oveľa viac som sa tešila tej možnosti, že sme tam mohli byť všetci.
Každý sme svojim spôsobom reflektovali tento náš rok v Olympii v štáte
Washington.
Stali ste sa profesorkou. Čo všetko ste pre to museli urobiť?
Všetko, čo bolo predpísané. Myslím si, že profesúru človek nedostáva za jednu
vec, ale za mnohé aktivity na vedeckom aj pedagogickom poli. Robila som
výskumy vo viacerých oblastiach, napísala som publikácie, ktoré slúžia ako
vysokoškolské učebnice a publikácie, ktoré sú monografického charakteru.
Popri publikáciách z problematiky maďarsko-slovenského etnického rozhrania,
popri problematike výskumu rodiny či severozápadných indiánov som sa
venovala aj skúmaniu biografickou metódou, zvlášť na príklade životopisných
rozprávaní žien. Vyškolila som študentov bakalárov, diplomantov, doktorandov.
Každý druh školenia a školiteľstva je istým spôsobom obohacujúci. Dostala som
sa prednášať do sveta. Toto všetko bola súčasť rastu smerujúceho k profesúre.
Aké máte ako vedúca katedry priority?
Pripravujeme publikáciu k deväťdesiatemu výročiu výučby odboru národopis,
resp. etnológia, ktorý sa vyučuje na tejto univerzite od roku 1921, takže bol
dôvod a príležitosť sumarizovať veci, ktoré boli dosiahnuté, vyhodnotiť
smerovania, ako odbor fungoval v uplynulých rokoch a stanoviť si nejaké
krátkodobé a dlhodobé ciele.
Katedra sa dlhý čas venovala a neprestáva sa venovať problematike
etnických minorít a spoločnosť okolo nás prináša novú diferenciáciu a nové
požiadavky. V rôznych súvislostiach sa potrebujeme etablovať v nejakom
svojom samostatnom profile. Jedným z nich neprestane byť etnická
problematika a problematika migrácií, ktorá sa bezprostredne dotýka našej
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súčasnosti. Toto je jedna veľká téma aj do budúcnosti, ktorá bude na tejto
katedre vyučovaná aj výskumne spracúvaná.
Po deväťdesiatom roku sa celkom zaujímavo začalo rozvíjať
konkurenčné prostredie. My sme najstaršia katedra s dlhodobo budovanou
tradíciou, čo si s nemalou dávkou sebaúcty pripomíname. No nie sme na scéne
sami a takým celkom rozumným spôsobom je vyhradiť si svoje priestory. Naša
katedra by mala držať základ etnologického štúdia a v rámci kultúrnej
antropológie nás budú aj do budúcnosti zaujímať historicko-antropologické
a v neposlednom rade aj migračné štúdiá. Takto som to povedala veľmi
všeobecne a veľmi zjednodušene, ale v zásade hľadáme svoj priestor v čase
vyjasňovania budúcich smerovaní.
Mali ste v uplynulom školskom roku veľa záujemcov o štúdium?
Čo je v rámci fakulty veľa? My nepatríme k odborom, kde by tento hrniec kypel.
Robíme, čo môžeme. Ľudia však málo vedia o našom odbore. Myslím si, že
musíme dať o sebe vedieť. Máme na to niekoľko možností. Jednak poskytovať
žurnalistom rozhovory, a však tí nás navštevujú najmä počas kalendárnych
výročných obyčajov. U nás teda zvonia telefóny a podávajú sa kľučky pred
Vianocami, Valentínom a Veľkou nocou. Pre nás je dôležité zjaviť sa
v spoločenskom diškurze.
Druhá vec je, že nakoľko nás tento diškurz aj žiada o výpoveď. Lepšie si
počínajú v tomto smere naši kolegovia v akademických kruhoch z Ústavu
etnológie, kde sú na to aj špecializovaní, aby sa venovali predovšetkým
výskumu. My sa pohybujeme medzi pedagogickou prácou, ktorá je nesmierne
krásna, obohacujúca, ale aj nesmierne vyčerpávajúca, a medzi vedeckou
produkciou, ktorú tiež nechceme zanedbávať.
Druhá vec, ktorú môžeme robiť, je propagovať sa a to robíme podľa možností.
Boli sme medzi prvými, ktorí „otvárali dvere“. Robili sme Deň otvorených dverí
vtedy, keď ešte naša Filozofická fakulta túto politiku nemala osvojenú. Neboli to
veľké davy ľudí, ktorí k nám chodili v tom čase. Vtedy ma jeden nebohý kolega
docent Mlynka ubezpečoval: „Neboj sa, my ešte tu na tomto schodisku budeme
stáť a usmerňovať davy, ktoré budú chcieť ísť k nám.“
Tak som si v januári tohto roku na neho spomenula, lebo to bolo presne
tak. Stála som tam a usmerňovala ľudí, ktorí išli k nám. Máme propagáciu
urobenú aj pre odbor etnológia, aj pre odbor muzeológia a myslím si, že
z veľkej časti je výsledkom „zviditeľnenia sa“, že sa nám hlási na etnológiu asi
90 ľudí, z čoho približne polovica má záujem o etnológiu ako prvú voľbu a vyše
40 záujemcov o muzeológiu. Je to viac, ako môžeme prijať, čo je výborné.
Aspoň si môžeme vyberať. Na druhej strane treba povedať, že sme často
druhou voľbou po politológii, histórii a sociológii, ale nevadí. Keď už potom tých
študentov sem dostaneme, tak dosť veľkú časť z nich naštepíme nadšením,
ktoré v sebe nosíme už z čias nášho štúdia.
Foto: archív M. Botíkovej
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KATARÍNA HABÁNOVÁ – Miroslav Marcelli: Filozof nie je starec
so šedivou bradou
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, PhD., stál pri vzniku novodobej katedry
filozofie a dejín filozofie pred viac než dvadsiatimi rokmi. Stal sa jej prvým
vedúcim a dnes je na jej čele opäť.
Mal možnosť spoznať pomery na
svetoznámych zahraničných univerzitách
z pohľadu študenta i prednášajúceho.
Množstvo skúseností, ktoré vo svete
nadobudol, odovzdáva študentom na
Slovensku. Sám sa nerád vidí v riadiacej
funkcii, oveľa radšej stojí za katedrou
v posluchárni.
Katedra filozofie má bohatú tradíciu,
v pravom slova zmysle dáva meno
celej fakulte. Vplýva táto skutočnosť na jej súčasný stav?
Katedra má skutočne bohatú tradíciu, ktorá do istej miery pokračuje aj
v súčasnosti. Vždy sa u nás kládol dôraz na prácu s filozofickým textom a na
schopnosť interpretovať ho. Nie je náhoda, že viacerí moji predchodcovia, ale aj
kolegovia, boli a stále sú aktívni ako prekladatelia či vedeckí redaktori. Podieľali
sa na mnohých vydavateľských projektoch. V mojej pracovni je pozoruhodné
dielo, desaťzväzková Antológia z diel filozofov, ktoré vznikalo v šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokoch. Zásluhu na ňom majú viacerí naši učitelia. Na projekt
nadviazala edícia Filozofické odkazy, ku ktorej prispela už aj moja generácia.
Výsledky tejto práce, ktoré prenikli do vedeckých publikácií aj do
pedagogického pôsobenia, umožnili katedre prejsť turbulenciami času. Keď
niekto preloží či vytvorí vedecké dielo alebo sa zaslúži o jeho vydanie, je to
hodnota, ktorá pretrváva.
Jednou z najväčších turbulencií bol pravdepodobne rok 1989 a revolučná
premena z Katedry marxisticko-leninskej filozofie do novej podoby. Čo sa
vtedy dialo?
V tom roku nebolo veľa vedeckých pracovísk, ktoré nemuseli začínať od
začiatku. My sme tú výhodu mali, vo viacerých predmetoch sme mohli
nadviazať na výsledky predchádzajúcej práce. Odohrali sa však aj radikálne
zmeny. Po osemdesiatom deviatom sme začali rozširovať kontakty
a spolupracovať so zahraničím. Keď ku nám prišli prví kolegovia z Rakúska
alebo Nemecka, boli prekvapení solídnosťou našej výučby. Asi mali predstavu,
že sa u nás neučí nič iné ako dogmatizovaná verzia marxizmu.
Samozrejme, boli aj oblasti, v ktorých sme mali medzery - napríklad
stredoveká filozofia. Niektorí zahraniční kolegovia a neskôr aj priatelia nám ich
pomohli vyplniť. Rád by som spomenul predovšetkým Erwina Waldschütza
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z Viedenskej univerzity, ktorý s nami intenzívne spolupracoval a v jednom
období u nás aj učil. Mali sme príležitosť hostiť aj profesora Oxfordskej
univerzity Ralpha Walkera. Pre našich študentov bolo veľmi podnetné, že ich
učili takíto odborníci. Pre nás bolo zase povzbudením, keď sa pochvalne
vyjadrili o úrovni našich poslucháčov.
Čo, okrem zahraničných kontaktov, bolo prioritou pri premene katedry do
súčasnej podoby?
Išlo hlavne o vytvorenie základov pre vyučovanie filozofie v nových
podmienkach. V prvom rade bolo potrebné otvoriť sa smerom k zahraničným
inštitúciám a pracoviskám. Nedá sa povedať, že do prevratu kontakty so
zahraničím neexistovali, ale orientovali sa prevažne na krajiny socialistického
bloku. Zároveň sme museli vypracovať nové študijné plány. Katedra filozofie
a dejín filozofie bola jedným z prvých pracovísk, ktoré mali učebné plány
dokončené ešte pred koncom roka 1989. Hoci sme vtedy mali na katedre veľa
práce, podporovali sme vyučovanie filozofie aj na stredných školách.
Organizovali sme stretnutia a školenia pre stredoškolských učiteľov. Spolu
s docentom Waldschützom sme napísali dodnes používanú stredoškolskú
učebnicu.
V čase týchto zmien ste boli vedúcim katedry. Prečo ste sa neskôr
rozhodli odísť z tejto pozície?
Vždy som tvrdil, že dve obdobia po sebe v jednej funkcii bohato stačia. Možno
to vyznieva ako samozrejmosť, pri mnohých miestach je takéto obmedzenie na
dve obdobia priamo predpísané. Často sa však objavujú dôvody na zotrvanie
vo funkcii a „nadsluhovanie“. Ja som tiež chvíľu nadsluhoval, ale naozaj si
myslím, že po dvoch funkčných obdobiach by akademický funkcionár mal
skončiť. Buď človek za ten čas niečo urobí, alebo to neurobí vôbec. Potom sa
treba stiahnuť do šera pracovne. Hoci zoznam funkcií, ktorými som prešiel, je
pomerne obsiahly, nikdy som v tomto pôsobení nenašiel svoje hlavné poslanie.
Keď niečo treba, urobím to, ale svoje miesto vidím v posluchárni alebo pri
písaní vedeckých prác. Okolnosti ma priviedli k rôznym organizačným funkciám,
ale každú z nich som vždy opúšťal s radosťou.
Poznáte učebné metódy aj atmosféru na uznávaných svetových
univerzitách. Dajú sa porovnať s katedrou filozofie a dejín filozofie
v Bratislave?
Neraz sa oprávnene ponosujeme na spoločenské podceňovanie učiteľskej
práce, úroveň študentov, nedostatočné finančné zabezpečenie a nezmyselné
predpisy. Napriek tomu som presvedčený, že výsledky niektorých porovnaní by
boli pre našu univerzitu celkom priaznivé. Pokiaľ ide o samotné vyučovanie
filozofie, musíme brať do úvahy niektoré osobitosti tradícií. Treba si uvedomiť,
že my nemáme takú výraznú a vyhranenú filozofickú tradíciu ako napríklad
Praha, kde pôsobil významný predstaviteľ fenomenológie Jan Patočka. Na jeho
dielo dodnes priamo alebo nepriamo nadväzuje časť českej filozofie vo svojich
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vedeckých a pedagogických aktivitách. Naša katedra nie je zreteľne
orientovaná na niektorú z podôb súčasnej filozofie, napríklad na analytickú
alebo fenomenologickú. Usilujeme sa študentom predstaviť široké spektrum
filozofických orientácií, škôl a metód. Vďaka tomuto prístupu získavajú prehľad
o viacerých možnostiach a môžu si zvoliť tú, ktorá zodpovedá ich
predpokladom. Netajím, že to má aj svoje zápory. Doliehajú hlavne na tých
študentov, ktorí by sa chceli výraznejšie špecializovať. Pokúšame sa preto
rozčleniť magisterský program a podľa možností katedry otvoriť priestor pre
špecializáciu štúdia.
Ako je to s výkonmi poslucháčov a nárokmi, ktoré sa na nich kladú?
Vo Francúzsku, kde som mal možnosť zblízka spoznať pomery na vysokých
školách, sú nároky oveľa väčšie, štúdium je ťažšie. Funguje tam systém, ktorý
my nemáme a pravdepodobne tak skoro ani mať nebudeme. Mám na mysli
prísnu selekciu študentov pri prechode z prvého na druhý stupeň štúdia. U nás
je to skoro automatické – kto skončí bakalára, pokračuje na tej istej katedre.
Neplatí to iba pre niekoľko výnimiek. Každá katedra sa usiluje počty
poslucháčov udržiavať predovšetkým z vlastných zdrojov. Študenti nemajú
motiváciu, lebo im dávame najavo, že ich bez väčších výkonov prijmeme na
vyššom stupni. Výsledkom sú rozdiely medzi našimi a vyspelými zahraničnými
univerzitami, ktoré sa prejavujú hlavne na vyšších stupňoch štúdia, najviac na
doktorandskom. Naši študenti nie sú horší, pokiaľ ide o predpoklady
a schopnosti. Chýba im však konkurenčný tlak, ktorý by ich nútil tieto dispozície
rozvíjať.
Má zahraničná verejnosť iný postoj k filozofii a ku katedre filozofie ako
slovenská?
Sú krajiny, kde sa filozofi tešia veľkému rešpektu. Napríklad vo Francúzsku, kde
má ich slovo váhu a nachádza široký okruh poslucháčov. Francúzi pozývajú
filozofov do verejných diskusií, niektorí majú svoje pravidelné relácie v rozhlase
alebo v televízii. U nás takúto tradíciu nemáme. Ľudia sú zvyknutí počúvať skôr
vyjadrenia hercov. Treba však priznať, že ani filozofi sa z vlastnej iniciatívy do
verejných diskusií výraznejšie nezapájajú. Súčasný hodnotiaci systém ich vedie
k tomu, aby svoju pozornosť zameriavali na akademické publikácie a zbierali
body pre vedecké postupy a akreditácie. Napriek tomu sa dá povedať, že naša
verejnosť začína mať záujem o názory filozofov. Zapájajú sa do diskusií
o etických problémoch súčasnej medicíny, vyjadrujú sa k otázkam národnej
identity alebo k ekologickým programom. Osobne ma potešili reakcie na moje
práce o filozofii mesta od architektov, urbanistov a ľudí, ktorým nie je ich mesto
ľahostajné.
Na Slovensku si vie pravdepodobne len málo ľudí predstaviť, čo znamená
štúdium filozofie v praxi. Ako by ste laikovi vysvetlili jeho podstatu?
Je dosť ťažké priblížiť povahu štúdia filozofie. Možno preto, že každý si občas
„zafilozofuje“. Vyjdime z toho, že filozofia je istý druh reflexie: začína sa vtedy,
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keď niečo robíme a pri tom túto činnosť v mysli reflektujeme. Pokúšame sa
odhaliť jej princípy, predpoklady, účely a vzdialené následky. Pri zrode
filozofického záujmu človek prestáva byť upriamený na predmet svojej činnosti.
Kladie si otázku: čo vlastne robím, keď riešim rovnice, staviam dom alebo
píšem básne? To je však iba začiatok. Keby sme postupovali ďalej, čoskoro by
sme zistili, že je to práca ako každá iná. S tým rozdielom, že jej predmetom je
predchádzajúca činnosť. Má svoje nástroje, metódy aj pracovné postupy.
Štúdium filozofie približuje pojmové nástroje, ktorými sa takáto práca robí.
V súvislosti so študijným plánom ste spomínali schopnosť porozumieť
filozofickým textom a prekladať ich. Je práve to cieľom štúdia na vašej
katedre?
Štúdium textov tvorí značnú časť programu vzdelávania budúcich filozofov, nie
je však jeho konečným cieľom. Naši študenti texty čítajú, prekladajú
a interpretujú preto, aby sa naučili, akými spôsobmi sa riešia filozofické
problémy. Hoci sa zaoberám dejinami filozofie, stále tvrdím, že jej skutočný
problém leží za hranicami textov. A nie je ním ani tak minulosť ako skôr
prítomnosť.
Je pre filozofický odbor dôležité technické zabezpečenie?
Filozofia je klasická disciplína, v ktorej stále znamená slovo viac ako obraz a asi
to tak aj dlho zostane. Ale so zmenou situácie prišli nové možnosti. Prístup
k databázam a moderné formy komunikácie sa dostali aj do filozofických sfér.
Nehovoriac o tom, že technologický vývoj v mediálnej oblasti a digitalizácia
sveta informácií je podnetom pre filozofickú reflexiu. Tá neznamená iba večné
úvahy, ktoré sa nezmenili od čias Platóna a Aristotela. Klasici ostanú klasikmi.
Ale súčasné zmeny, napríklad vstup nových komunikačných kanálov na
mediálnu scénu, sú bezpochyby inšpiráciou pre filozofickú reflexiu.
Katedru filozofie a dejín filozofie každý rok úspešne ukončí 30 až 35
poslucháčov. V akých oblastiach sa uplatňujú?
Štúdium filozofie je prípravou na pôsobenie v inštitúciách, ktoré takéto
vzdelanie priamo vyžadujú – vedecké ústavy, univerzitné katedry filozofie
a etiky alebo gymnáziá. No je to aj základ, ktorý našim absolventom umožňuje
uplatniť sa v rozličných oblastiach kultúrneho a verejného života. Nájdete ich
v akademických inštitúciách, vo vydavateľstvách, redakciách, neziskových
organizáciách, v diplomatických službách aj v aparátoch politických strán.
Zastávajú pozície v celom rozpätí politického spektra. Spravidla však patria
k tým, ktorí sa usilujú o kultivovanie politických diskusií.
Všimli ste si počas vášho pôsobenia na katedre študenta, ktorý vynikal
nevídaným potenciálom?
Stretol som sa s viacerými poslucháčmi, ktorí ma počas štúdia presviedčali
o svojich výnimočných schopnostiach. Možnosť podieľať sa na ich odbornom
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raste ma napĺňala pocitom zodpovednosti a hrdosti. Niektorí z nich tieto
dispozície dokázali rozvíjať aj po ukončení štúdia a dnes sú z nich uznávaní
odborníci. Naši absolventi našli uplatnenie nielen na mnohých slovenských
univerzitách, ale aj v zahraničí. Ich pozitívne vyjadrenia o tom, čo im naša
katedra v odbornom smere poskytla, sú pre nás ocenením, ktoré si nadovšetko
vážime. Chápeme ho ako záväzok, motiváciu pre ďalšiu prácu.
Napriek presvedčeniu, že dve funkčné obdobia v rade stačia, ste sa vrátili
do pozície vedúceho katedry. Chceli by ste ešte niečo zmeniť alebo ste
s jej súčasným stavom spokojný?
Skoro nikdy nie som spokojný s dosiahnutými výsledkami. Spomeniem jednu
oblasť, v ktorej by som rád videl zmenu k lepšiemu už v blízkej budúcnosti. Je
to perspektíva prijímania absolventov doktorandského štúdia na pozície
asistentov. Podľa rozšírenej predstavy je filozof starecky vyzerajúci muž so
šedivou bradou. V skutočnosti je však pre dobré fungovanie katedry filozofie
potrebné, aby na nej nechýbali mladé učiteľky a učitelia.
Foto: archív M. Marcelliho
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PETER HABARA – Taida Nováková: Naši absolventi pôsobia
v NATO a EÚ
Pre
Webjournal.sk
rozprávala
vedúca
Katedry
germanistiky,
nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK doc. PhDr. Taida Nováková, CSc.
Katedra
germanistiky,
nederlandistiky
a škandinavistiky je veľmi široký pojem.
Ľudia možno nevedia, čo si pod tým majú
predstavovať. Skúste na úvod priblížiť, akým
smerom sa uberajú jednotlivé odbory v rámci
Vašej katedry.
Katedra
ponúka
štúdium
učiteľstva
akademických predmetov v odbore nemecký
jazyk a literatúra a prekladateľsko-tlmočnícke
štúdium v odboroch nemecký jazyk a kultúra,
holandský jazyk a kultúra a švédsky jazyk a kultúra. Ťažisko učiteľského štúdia
tvoria jazykoveda nemeckého jazyka, dejiny, kultúra a literatúra nemecky
hovoriacich krajín a didaktika vyučovania nemeckého jazyka a literatúry.
Profilové predmety v prekladateľsko-tlmočníckom štúdiu sa orientujú na
teóriu prekladu a tlmočenia, konzekutívne a simultánne tlmočenie, odborný
a umelecký preklad z nemeckého a do nemeckého jazyka.
Popri teoretickom zameraní sa stabilne orientujeme špecificky na potreby
súčasného a budúceho pracovného trhu. Ide o hospodársku sféru,
bankovníctvo, poisťovníctvo, resp. priemyselné firmy. Ponúkame semináre ako
napríklad Základy jazyka práva, Základy jazyka hospodárstva, Základy jazyka
techniky, Počítačová terminológia a internet pri preklade a tlmočení, Obchodná
korešpondencia, Praktická rétorika.
Základom prekladateľsko-tlmočníckych študijných programov holandský
jazyk a kultúra, švédsky jazyk a kultúra je interkultúrna komunikácia, založená
na lingvistickej, literárnej, translačnej a transkultúrnej kompetencii.
Aké sú požiadavky na uchádzačov, prípadne akú spätnú väzbu dostávate
od Vašich absolventov?
U uchádzačov o štúdium germanistiky kladieme dôraz na jazykovú
kompetenciu, teda na ovládanie nemeckého jazyka, čo je aj obsahom
písomného prijímacieho testu. Na študijné programy švédsky jazyk a kultúra,
holandský jazyk a kultúra sa prijímací test tohto druhu nerealizuje, vzhľadom na
skutočnosť, že sa tieto jazyky nevyučujú na našich stredných školách. Prijatí
uchádzači teda so švédčinou a holandčinou robia prvé krôčiky pri získavaní
jazykovej kompetencie až u nás na katedre.
Spätná väzba spravidla súvisí s uplatnením absolventa v praxi. Pravý
„boom“ v pozitívnych reakciách sme zažili hlavne po roku 1989, keď cudzie
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jazyky u nás vo všetkých sférach spoločnosti všeobecne prežívali asi
desaťročie obdobie skutočného rozkvetu.
Kde sa dokáže uplatniť absolvent katedry?
Nadviažem na moju predchádzajúcu odpoveď. Veľa našich úspešných
študentov pôsobí na veľmi zaujímavých pozíciách. Uvediem spontánne
niekoľko z nich, ktoré mi utkveli v pamäti: absolventka prekladateľstva
tlmočníctva nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra pôsobí
u generálneho tajomníka NATO, ďalšia s rovnakou študijnou kombináciou
v rozhlase Vatikán, vyše 30 absolventov kombinácie nemecký jazyk a kultúra
a anglický jazyk a kultúra pôsobia ako tlmočníci – v trvalom pracovnom pomere
alebo vo voľnom povolaní v inštitúciách Európskej únie, teda v Európskom
parlamente, Európskej komisii a v Európskom súdnom dvore.
Pritom patria k najpozitívnejšie hodnoteným tlmočníkom z radov „nových“
krajín Európskej únie, teda krajín, ktoré sa pridružili k EÚ v roku 2004. Svojím
kvalitným vzdelaním a perspektívnym potenciálom reprezentujú nielen farby
našej fakulty, univerzity a Slovenska, ale razia cestu multilingvizmu v praxi.
Ešte početnejšou skupinou sú naši prekladatelia v uvedených inštitúciách
pôsobiaci v Bruseli alebo v prekladateľskom stredisku v Luxemburgu. Naše
absolventky som stretla aj na pôde Bundestagu v Berlíne. Pri takýchto
stretnutiach mám pocit, že si naozaj v tom dobrom spomínajú na roky svojho
štúdia. Už tých pár príkladov poukazuje na veľmi pestrú paletu možností
uplatnenia našich absolventov v praxi aj v zahraničí.
Krajiny, ktoré Vaša katedra zahŕňa, patria medzi vyspelé štáty, ako
ekonomicky, tak aj myslením. Je aj Vaša katedra inovatívna, alebo máte
pocit, že by sa mala rozbehnúť napríklad pri tvorbe projektov?
Máme zaujímavé projekty, predstavím 3 „súdky“, aby bol zreteľný široký záber
tém:
1. Prvými sú modernizačné a antimodernizačné tendencie v multikultúrnej
Bratislave je projekt, ktorý cieli priamo k materiálom nemeckej historickej tlače
v Bratislave, avšak jeho výsledky majú okrem špecifikácie samotných tendencií
(moderna verzus tradícia) podobu kultúrnych fenoménov ako hybridita,
kultúrny transfer, identita, migrácia, korešpondujúcich s modernými
kulturologickými teóriami vo výskume literatúry.
2. Stredoveké po nemecky písané písomné rukopisy (najnovšie vybrané
testamenty z najstaršej knihy testamentov vo Sv. Jure).
3. Projekt Európsky kurz konferenčného tlmočenia sa zameriava na tlmočenie
v inštitúciách Európskej únie, s jeho realizáciou katedra začala ešte počas
predvstupových rokovaní sa EÚ v roku 2002. Funguje s odbornou a finančnou
podporou Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
4. Ortografia nemeckého jazyka, so zreteľom najmä na zmeny vyplývajúce
z reforiem 1996, 2006.
5. CAT (počítačom podporovaný preklad).
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Ktoré trendy slovenského vysokého školstva zväzujú ruky vašej
činnosti?
Možno by som to nenazvala zväzovaním rúk, ale našu prácu určite sťažuje
nedostatok kontinuity, po každej zmene vlády sa mení celková koncepcia
vysokého školstva, bez toho, aby sa racionálne zvážili pozitíva i negatíva
predchádzajúcej koncepcie.
Čo by ste zmenili na katedre, prípadne fakulte alebo slovenskom vysokom
školstve?
Som pragmatická, uvažujem iba o tom, čo sa pod mojím vplyvom meniť dá.
V tomto ohľade, vďake inovatívnej iskre a angažovanosti mojich kolegov so
zmenami na katedre nemáme problém. Takže to „by“ sa týkalo zmien
všeobecne vysokého školstva a v mojom opäť pragmatickom ponímaní
presahuje rámec rozhovoru tohto typu.
Foto: archív T. Novákovej
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FILIP HANKER – Anna Hrindová: Dobrý učiteľ je vzácny druh
S vedúcim katedry hudobnej vedy, doc. Mgr. Vladimírom Zvarom, PhD., sa
nám kvôli jeho pracovnej zaneprázdnenosti stretnúť nepodarilo.
Odporučil nám však zaujímavú osobnosť: lektorku, ktorá pracovala
v mnohých krajinách a aktuálne popri Katare, Belgicku a Česku pôsobí aj
na Slovensku. Doktorka Anna Hrindová.
Začali
ste
študovať
ešte
za
komunizmu a vraj ste mali problémy
s prijatím...
Študovala
som
hru
na
klavíri
v Košiciach. Zistila som, že u nás je
úroveň výučby v mojom odbore nižšia
v porovnaní so susedmi a dieru do sveta
nespravím, tak som sa v 16-tich rokoch
začala orientovať i na jazyky. Prijali ma
na hudobnú vedu do Prahy – a to som mala veľké šťastie. Pôvodne mi napísali,
že som prijímacie skúšky neurobila. Ale otec sa dostal k výsledkovej listine
a podľa nej som bola prijatá – skončila som ako druhá. Po „reklamácii“
u vedenia školy ma napokon prijali. To boli komunistické maniery...
Bolo aj štúdium hudobnej vedy nasiaknuté ideológiou?
Našťastie nie. Až na jednu politickú osobu boli vyučujúci v Prahe samé schopné
osobnosti. Aj atmosféra v Prahe bola oveľa uvoľnenejšia. Nemuseli sme
napríklad ísť na prvého mája. Vysokú školu som dokončila už po revolúcii
a ďalej som študovala manažment kultúry v Nemecku. Potom som vyhrala
konkurz na manažérku Pražského komorného orchestra bez dirigenta. Zrejme
aj preto, že tento obor u nás nikto dovtedy neštudoval (smiech).
Už s nimi ste teda zrejme veľa cestovali.
Áno, pravidelne. A aj som im veľa ciest vymýšľala. Sedela som v archíve,
potom pri mape sveta. Vyberala som také netradičné lokality ako Malajzia,
Singapur, Guatemala, Peru, Mexiko, arabské štáty. Obvykle sa jazdí úplne inde
– do Nemecka, Japonska... dobre tam platia, záujem je veľký. Mne však vždy
išlo o propagáciu značky. Hudobníkom sa to niekedy nepáčilo, lebo ´peniaze sú
viac´ (smiech).
Potom ste dlhú dobu žili v pre nás exotickej krajine – v Malajzii...
Zakladali sme si s manželom – hudobníkom rodinu a chceli sme ísť niekam do
teplých krajín. Muž vyhral konkurz v Kuala Lumpur, kde sa zakladal orchester.
Odtiaľ som organizovala koncerty pre rôzne hudobné telesá po celom svete.
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Pracovala som tak niekoľko rokov – cez e-maily, telefón, často som cestovala.
Po pár rokoch som však už začala strácať kontakt so skutočnou hudbou.
Rokmi strávenými v koncertných sálach ma najviac oslovili tzv. family concerts:
koncerty pre celé rodiny. Začala som sa tejto téme venovať, spravila som si
vďaka tomu doktorát v Bratislave na katedre hudobnej vedy. V tom čase som sa
začala odvracať od manažmentu k vymýšľaniu vzdelávacích projektov.
Vzdelávaniu sa venujete doposiaľ. Aký aspekt je v popredí v súčasnosti?
Chcem zlepšiť kvalitu umeleckej výučby na Slovensku. V užšom zmysle mi ide
o pozdvihnutie takzvanej poučenej interpretácie. Cieľom je kritická reflexia
našich vlastných interpretačných štýlov, ktoré sa musia v prvom rade opierať sa
o všetky dostupné historické dokumentácie, dobové pramene a všetky zdroje,
ktoré môžeme študovať. Náš najnovší praktický zámer sa volá Urobme
vzdelávanie dômyselnejším. Práve otvárame medzinárodné majstrovské
interpretačné kurzy Stredoeurópskej hudobnej akadémie. Prosím povedzte
študentom, že u nás majú možnosť získať štipendiá. Viac na www.
edumema.eu.
V čom sa pri výučbe vysokoškolákov robia podľa vás chyby?
Mám pocit, že sa od študentov vyžaduje príliš veľa vedomostí – ale ten kľúč,
ako spájať a prepojiť vedomosti, know-how, často chýba. Prehľadovými
informáciami si skôr cvičíme mozog, ale podľa mňa nie je nutné takto zaťažovať
hlavu. Vysokoškolskí študenti by sa počas svojho štúdia mali správne
zorientovať. Zvážiť si svoje hodnoty a priority, od osobných po všeobecné
a položiť si otázku, ktoré miesto v ich rebríčku má vzdelanie. Študenti majú na
VŠ štúdiu dostávať návod, ako pracovať s informáciami. Memorovanie
v študentovi nerozvinie ani ďalšie dôležité schopnosti – komunikovať, „predať “
svoje znalosti, prezentovať svoje nápady a názory..
Ako vyučujete vy?
Skúšam pochopiť, kde sa moji študenti práve „nachádzajú“ a čo sú schopní
vytvoriť. Učím metódou IB (international bakalariat), teda otázkami. Chcem, aby
študenti veľa prezentovali. Veľa sa pritom naučia, získajú vystupovanie...
mladí ľudia sa musia pýtať, prepájať informácie, tvoriť. S know-how získajú
časom aj skúsenosti – a to všetko ich s pomocou zdravia, zdravého
sebavedomia, rodiny a dobrých priateľov musí viesť k úspešnej praxi.
Myslíte si, že prílišné vedenie študentov k memorovaniu ich demotivuje?
Ani nie. Memorovanie je do určitej miery potrebné. Motivácia je niečo iné: je
v každom z nás, škola ju príliš nemení, ale mala by ju čo najviac podnecovať.
Čo študent do svojej prípravy vloží, to sa mu vráti. Vidím to aj na svojich
študentoch. Motivovaný študent si predsa môže okrem povinných predmetov
vybrať aj mnoho voliteľných, aby mu štúdium dalo viac. Dôležité je už zázemie
študenta – v akom poradí je vzdelanie v rebríčku jeho hodnôt.

69

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

A nemôže ich znechutiť mnoho povinných prác?
Odporúčam, aby si študenti vyberali také témy seminárnych prác a diplomovky,
ktoré ich skutočne zaujímajú, ku ktorým majú možnosť získať veľa podkladov
a ktoré majú nejaký význam pre nich, ich odbor a pre naše okolie. Vtedy bude
aj ich motivácia bude rádovo silnejšia. Študent má z 50 % vyhrané, keď si
správne zvolí vhodnú tému.
Čo ešte chýba mladým ľuďom, ktorí skončili strednú školu?
Keď študujete filozofiu, muzikológiu, estetiku či históriu, základ odbornej
literatúry je v nemčine. Je zarážajúce, že tento jazyk študenti nevedia. Pri
muzikológii sú preložené len základné diela, ostatné treba čítať po nemecky. Na
vysokú školu je na tieto odbory potrebné prísť s nemčinou alebo na nej hneď
začať veľmi intenzívne pracovať. Angličtinu považujem za nevyhnutný základ
do života, ale pre spomínané obory je nemčina nevyhnutná.
Na druhej strane, dnešným študentom nechýba odvaha, zapálenosť –
drive...
To je správne. Verím, že mladí ľudia majú robiť veľké veci. Nie sú ešte skazení,
majú veľa energie a krídla – odvahu robiť veľké veci. A toto funguje fantasticky!
Neskôr veľa ľudí stráca odvahu aj rozlet – boja sa napríklad, či sa uživia, robia
preto veľa kompromisov. Strach je strašný nepriateľ.
Na druhej strane, ak chcete v živote niečo realizovať, peniaze sú jednoducho
potrebné a treba si ich byť vedomý. Myslím si, že študenti nevedia pracovať
s peniazmi. Na školách sa to neučí a naša spoločnosť im často neukazuje
dobré príklady: vzory naobliekaných „celebrít“ a „neomalených“ podnikateľov
v drahých autách sú mätúce...
Pokiaľ študent chce robiť vo vede či v školstve, veľkú výplatu mať
nebude. Ak ju bude chcieť, bude musieť robiť kompromisy a mať ďalšie
zamestnania.
Máme veľa vynikajúcich mozgov, ktoré potom robia odborné kompromisy, lebo
nie sú dostatočne ocenení. Systém oceňovania pedagógov je u nás veľmi
nedôstojný. Avšak nezabúdajme na dôležité: práca vo vede a vzdelávaní
prináša ohromnú intelektuálnu satisfakciu, ktoré sa nemeria peniazmi.
Čím je to spôsobené, že sú platy pedagógov nastavené tak nízko?
Spoločnosť si čiastočne prestala vážiť túto profesiu, ale prispeli k tomu i niektorí
priemerní a podpriemerní učitelia. Keby si ich rodičia aj študenti viac všímali
a skúšali oceniť tých nadpriemerných, možno by sa to zmenilo.
Pre mňa osobne je dôležité, kto učí moje deti. Keď sa pýtam môjho 11-ročného
syna, prečo nechce ísť do slovenskej školy, povie, že učitelia sú často
nepripravení. Porovnáva to so zahraničnou školou, kde chodí, keď nie sme na
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Slovensku. Iste, druhá škola je súkromná a učitelia majú asi väčšiu motiváciu
pripravovať sa na vyučovanie...
Platy učiteľov a ich kvalita majú ísť ako ruka v rukáve. Aj na slovenských
školách sú dobrí a vynikajúci učitelia, ktorí na sebe pracujú, len by ich malo byť
oveľa viac. A mali by byť podľa toho aj ocenení.
Bolo by zaujímavé urobiť prieskum, ako kvalitu výučby pedagógov
vnímajú študenti...
Na jednej mojej hodine sme experimentovali. Študenti mali napísať, koľko
pedagógov od základnej školy po vysokú školu, vrátane nej, ich skutočne
oslovilo. Zvyčajne uviedli iba dve alebo tri mená! A to ich počas približne 16
rokov štúdia učí povedzme okolo 35 pedagógov. Dobrý učiteľ je vzácny druh
(smiech, následne výraz smútku).
Pomohlo by kvalite učiteľov plošné zvýšenie ich výplat?
Nie, pretože kvalita je individuálna. Dala by som väčšiu slobodu riaditeľom škôl,
aby odmeňovali najlepších učiteľov. Pretože pracovať na sebe sa nenaučíte,
pokiaľ to ako mladý pedagóg už neviete a nechcete. A tých, ktorí to vedia
a chcú, treba patrične oceniť.
Vráťme sa k študentom. Aká je ich kvalita?
Kvalita študentov je rôzna. Obvykle je priamo závislá od rodinného
zázemia, záujmu o kultúru a vzdelania u ich rodičov. Tiež je dôležité, čím
študent živí svoju dušu. A malo by to byť čítaním, stretávaním sa
a diskutovaním, napríklad o dobrej knihe. Alebo chodením na výstavy, koncerty
a do divadla. Nie posielaním správ o všednom živote cez sociálne siete
(internetové, typu Facebook, pozn. red.), ale trávením tohto času spoločne
a kultúrne.
Nemôže ísť v prípade sociálnych sietí o začarovaný kruh? Ľudia sa
nestíhajú stretávať, fyzický kontakt suplujú sociálnymi sieťami, následne
majú ešte menej času na stretávanie sa i obohacovanie duše...
Nemám na to konečný názor. Komunikácia cez sociálne siete môže byť
zábavná, ale i lacná. Pre človeka je veľmi dôležité, čím „kŕmi“ svoj mozog
a svoju dušu. Netreba strácať čas.
Čo namiesto sociálnych sietí odporúčate študentom hudobnej vedy,
muzikológom a pre podobné obory?
Mohli by zorganizovať domáce koncerty pre rodičov, spolužiakov, známych.
Alebo si spoločne čítať poéziu. Diskutovať o literárnych predlohách operných
diel. Založiť si krúžok, ktorý by cez umenie, históriu skultúrňoval našich politikov
(smiech). Hrať malým deťom divadlo. Mali by si vymyslieť činnosť, cez ktorú
ukážu ďalším ľuďom to, čo by inak asi nespoznali. Umenie je katarzné a budú
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mať aj ohromnú zábavu! Navyše môžu získať nadšencov, priateľov na celý
život, a časom možno aj sponzorov.
Prejdime ku kvalite škôl. Je dobrá?
Nie. Chrlíme strašne veľa študentov. A na takúto výučbu potrebujeme aj veľa
pedagógov. Nerobí sa dostatočná a precízna selekcia ani na jednej strane.
Dôvod je úplne jasný, škola potrebuje financie, prideľované „na hlavu študenta“.
A potom trpí kvalita a následne dobré meno vysokých škôl...
Mali by školy aj na váš odbor – hudobná veda – prijímať podstatne menej
študentov?
Určite. Za môjho štúdia to bolo šesť až sedem absolventov do roka a úplne to
pre odbor stačilo. Dnes chrlíme veľa priemerných absolventov, ktorí sa
neuplatnia ani v príbuzných odboroch.
Ako je to s kvalitou vzdelania v tomto obore?
Naša katedra sa snaží vyberať kvalitných vyučujúcich. Za posledné tri – štyri
roky pozýva aj externých vyučujúcich so skúsenosťami, popredných odborníkov
vo svojom obore. Sú to nové impulzy pre odbor aj pre živší záujem študentov.
Takže študent dostane kvalitné vzdelanie a následne nemá problém nájsť
si prácu?
Nie, nemá, ak je naozaj dobrý, ak je lepší ako ostatní. Študentom veľmi
odporúčam, aby počas školy vycestovali do zahraničia na iné univerzity, stáže.
Pomôže im to v uplatnení sa, keďže titul z našich škôl im nemusí stačiť. Som
prekvapená, že tieto možnosti využíva málo študentov v porovnaní napríklad
s ČR alebo Nemeckom. Pokojne si predlžujte štúdium o mnoho rokov a choďte
študovať aj inde. Alebo začnite študovať ešte iný odbor, alebo rovnaký na inej
škole.
Každý ďalší rok štúdia sa však pripláca...
Nie som zbehlá v tom, koľko to stojí. Ale veď investícia do štúdia je najlepšou
investíciou v živote.. Určite sú aj ekonomické možnosti: napríklad študenti
z Bratislavy by bežne mohli navštevovať prednášky vo Viedni, je to blízko
a mohlo by im to veľa dať. Avšak ideálne je stráviť celé semestre intenzívnym
štúdiom v zahraničí – a viackrát, v rôznych krajinách a viacerých jazykoch.
Končiť štúdium už po piatich rokoch je obrovská škoda.
Aký máte názor na kariéru už počas štúdia?
Pre študentov je atraktívna a potrebujú si pomôcť aj finančne. Ale môže to byť
aj kontraproduktívne. Študent si totiž obmedzuje svoje ďalšie možnosti. Vidím
mnohých mladých a zvlášť šikovných ľudí, ktorí si držia svoje drobné alebo
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rysujúce sa pracovné pozície v obave, že ich niekto predbehne. Ja tomu
neverím. Schopných ľudí je stále málo a vždy si nájdu cestu. Ale keď už začne
pôsobiť fenomén strachu, možnosti končia.
Pritom strach nie je veľmi namieste. Sme v kultúrnom a oproti väčšine sveta
bohatom stredoeurópskom prostredí a máme sociálne istoty. Niet sa čoho báť.
A čím viac si študenti otvoria dvere, tým lepšie sa uplatnia.
Foto: archív A. Hrindovej
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EVA BLAŽEKOVÁ – Svatava Šimková: K angličtine ma priviedli
Beatles
Nemá vlastných študentov, a predsa učí. Katedra jazykov Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského je trochu iná ako ostatné. Venuje sa
odbornej jazykovej príprave študentov nefilologických odborov, aby
dokázali pracovať s rozličnými typmi prameňov v angličtine, v nemčine či
v latinčine. O práci katedry, ktorá v nasledujúcom akademickom roku
oslávi 55. výročie pôsobenia, rozpráva jej vedúca PhDr. Svatava Šimková,
PhD.
V čom spočíva osobitosť Katedry jazykov oproti iným katedrám?
Nemáme vlastné študijné programy
a teda ani vlastných študentov. Ťažisko
našej činnosti je v tom, že pripravujeme
študentov z nefilologických katedier
našej fakulty na odbornú jazykovú
komunikáciu, na prácu s vecnými
textami,
predovšetkým
s textami
v odbornom štýle, ktoré využívajú
v rámci svojho štúdia. Keď sa učíte na
skúšku, ale najmä keď píšete seminárnu
či diplomovú prácu, neraz musíte čerpať
vedomosti z cudzojazyčných zdrojov.
V súvislosti s odbornou jazykovou prípravou niektorí študenti očakávajú, že
budú mať predmet v cudzom jazyku, ale to je omyl. Pomocou textov blízkych
ich odboru iba demonštrujeme, ako fungujú jazykové javy v odbornej
komunikácii. Snažíme sa, aby študenti, ktorí absolvujú odbornú jazykovú
prípravu, vedeli z cudzojazyčného materiálu nielen absorbovať nové poznatky
a prezentovať ich v slovenčine, čo je stále najbežnejšia situácia, ale aby v ňom
dokázali prezentovať aj svoju vlastnú odbornú zdatnosť a dokázali sa
prostredníctvom cudzieho jazyka nielen dohovoriť, ale aj presadiť sa
v medzinárodnom pracovnom spoločenstve.
Čo vás priviedlo na toto pracovisko?
Angličtina. Vždy som sa zaujímala o Veľkú Britániu. Fascinovala ma svojou
históriou, kultúrou, literatúrou... Plus, patrím do generácie odchovanej na
Beatles, ktorí ma tiež pritiahli k angličtine. Chcela som sa naučiť tento jazyk,
aby som v ňom mohla čítať svojich obľúbených anglických a amerických
autorov.
Chodila som na strednú školu UNESCO. Bola to stredná
všeobecnovzdelávacia škola, dnes by sme povedali gymnázium, so zvýšenou
dotáciou hodín na výučbu moderných jazykov, ba dokonca aj latinčiny.
Angličtinu som mala každý deň, od druhého ročníka ešte aj dejepis po anglicky,
k tomu do týždňa tri hodiny ruštiny a výberový predmet nemčinu alebo
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francúzštinu. Vtedy som sa rozhodla pre francúzštinu. Nemčina mi totiž
kolidovala s hodinami angličtiny na Štátnej jazykovej škole. A ja som sa
rozhodla urobiť si štátnicu ešte počas strednej školy. To sa vtedy dalo iba na
výnimku, lebo Štátna jazyková škola bola určená vyslovene pre dospelých ľudí.
Aby tam mohol chodiť stredoškolák, musel mať výborný prospech.
Študovala som potom históriu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK.
Uvedomujem si, že celý život žijem v určitej schizofrénii, lebo môj záujem sa
stále triešti medzi históriu a angličtinu. Diplomovku aj rigoróznu prácu som teda
robila z oblasti britských dejín, dokonca aj do doktorandskej dizertácie, napriek
tomu že sa týkala vyučovania angličtiny, som dostala aspoň kúsok histórie.
Dokázali ste sa v rámci štúdií dostať aj na pobyt vo Veľkej Británii?
Nie. V rámci vysokoškolského štúdia vôbec nie. No vzhľadom na to, že moja
stredná škola bola zaradená do programu UNESCO, poskytla nám jednu
špecialitu: po prvom a druhom ročníku sme sa povinne zúčastnili na letných
kurzoch angličtiny. Mali sme britských lektorov, ktorí, pokiaľ ma pamäť
naklame, pracovali na Katedre anglistiky a amerikanistiky na Karlovej univerzite
v Prahe. Jeden z nich potom učil aj tu na FiF UK. Vtedy, začiatkom
sedemdesiatych rokov, bolo veľmi zložité rozvíjať kultúrne kontakty. Konkrétne
dostať sa na študijný pobyt do Británie bolo v podstate nemožné.
Do Anglicka sa mi podarilo dostať súkromne v roku 1969. Naša
stredoškolská trieda stále niečo vymýšľala
a niektoré nápady, mierne
povedané, boli naozaj zvláštne. Napríklad z času na čas sme si zobrali atlas
a niekomu sme dali ceruzku do ruky, aby so zatvorenými očami pichol na
nejaké miesto na mape Európy. Raz sa nám podarilo trafiť sa do Nórska do
mesta Bergen, a tak sme rozhodli napísať starostovi Bergenu. Predstavili sme
sa, že sme žiaci strednej školy v Uherskom Hradišti, učíme sa cudzie jazyky
a chceli by sme si dopisovať s mladými ľuďmi z jeho mesta. A už záležalo len
na dotyčnom človeku, či náš list postúpi ďalej a my získame zahraničných
kamarátov, alebo nie. Uvádzam Bergen ako príklad, lebo náš pokus vtedy
vyšiel. Písala som si potom dva alebo tri roky s jedným mladým mužom,
rodákom z Bergenu, ktorý na tamojšej univerzite študoval filozofiu. No a do
Anglicka som sa tiež dostala vďaka takémuto kontaktu. Písala som si
s dievčaťom zo Severného Walesu. Práve v lete 1969 prišla ku mne na
návštevu a o tri týždne neskôr som cestovala ja k nim.
Po tejto návšteve však nastala veľmi, veľmi dlhá pauza. Ďalšia cesta do
Británie, ako ja hovorím nadýchať sa anglického vzduchu, ma čakala až v roku
1995, keď som bola vďaka štipendiu z Britskej rady na letnom študijnom pobyte
na University of Kent v Canterbury.
Aké povinnosti prináša funkcia vedúcej Katedry jazykov?
Vedúcou katedry som sa stala v roku 1998. Čiže som taká rarita, lebo som vo
funkcii už veľmi dlho Povinnosti sú rôznorodé, no predovšetkým organizačného
charakteru. Z toho, že nemáme vlastných študentov, vyplýva, že sú trochu iné
ako na ostatných katedrách. Ale aj my musíme formovať a formulovať ciele,
ktoré chceme dosiahnuť v jazykovej výučbe, vedecko-výskumnej a publikačnej
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činnosti a pochopiteľne aj v oblasti zvyšovania kvalifikačnej štruktúry učiteľov.
Na našej katedre sa nám podarilo dosiahnuť potrebnú kvalifikáciu potrebnú na
zaradenie do funkcie odborného asistenta. Znie to hrozne, ale predpisy hovoria
jasne. Nestačí byť len veľmi skúsený a praxou ostrieľaný odborník; odbornosť
treba potvrdiť tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Ak chcete, aby
pracovisko malo určitú úroveň aj z tohto hľadiska, treba vytvárať kolegom
priestor, aby si mohli doplniť potrebnú kvalifikáciu a prípadne ju mohli aj ďalej
rozvíjať a zvyšovať.
Ako vedúcu katedry ma veľmi mrzí, že sa nám nedarí získať granty na
realizáciu našich projektov. Anglická sekcia sa už dlhší čas usiluje presadiť
niektorý z nich. Problém je v tom, že zvyčajne postúpime do druhého kola
hodnotenia, aby sme nakoniec skončili len niekoľko bodov pod potrebným
limitom. Športovci by povedali, že zbierajú zemiakové medaily... Na prvom
mieste chceme dopracovať niektoré materiály, týkajúce sa medzinárodného
programu skúšania a testovania cudzích jazykov UNIcert®, ktorý realizujeme už
štvrtý rok. Zároveň plánujeme vypracovať materiál, použiteľný nielen na našej
fakulte, ale aj iných, nám podobných pracoviskách. Tiež sme si podali žiadosť
o grant na projekt, ktorého cieľom je vypracovanie učebnice angličtiny pre
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – pre ľudí, ktorí sa musia celoživotne
vzdelávať v angličtine, pričom už dosiahli veľmi solídnu úroveň komunikačnej
kompetencie, ale potrebujú sa stále udržiavať vo forme. Žiaľ, opäť sme neboli
úspešní. Teraz sa opäť uchádzame od granty. Už vieme, že sme postúpili
tradične do druhého kola, a čakáme na výsledok. Ak bude opäť nepriaznivý,
naozaj neviem, ako a čím budem motivovať kolegyne, aby sme sa opäť
uchádzali o ďalšie. Toto považujem za veľmi zložité, najmä ak všetci
nadobudnete dojem, že sa stále zúčastňujete na festivale stratenej energie
a času. V tejto situácii sa ale teším z toho, že niekoľko kolegýň prispelo
k úspešnej realizácii projektov KEGA a VEGA na iných pracoviskách, a že ako
jednotlivci mohli takto uplatniť svoj tvorivý potenciál.
Na druhej strane musím zdôrazniť, že naši nemčinári boli na tomto poli
úspešní. Viackrát získali grant od agentúry KEGA. V rámci ostatného už
vypracovali učebnice nemčiny, súvisiace s programom UNIcert®. Vypracovali
k nim aj gramatickú príručku. A v súčasnosti pokračujú v tvorbe ďalších dvoch
učebníc.
Čo sa vám od roku 1998 podarilo na katedre zmeniť a zlepšiť?
Ani nie tak mne, ako nám, lebo zmeny človek nikdy neurobí sám, pokiaľ nemá
podporu v dobre zohratom a spolupracujúcom tíme. Čo považujem za najväčší
úspech v uplynulom desaťročí je predovšetkým zlepšenie publikačnej činnosti.
Vydali sme dva zborníky Lingua academica, do ktorých prispeli všetci kolegovia
ako aj zahraniční hostia; momentálne pripravujeme ďalší. Škálu publikácií
čoskoro rozšíri aj vedecká monografia. Odvažujem sa povedať, že to bude prvá
práca tohto druhu popri vedeckých štúdiách, slovníkoch, učebniciach
a skriptách, ktoré doteraz vznikli na našom pracovisku. Podarilo sa nám viac
prezentovať činnosti katedry navonok, najmä častejšie a systematickejšie sa
zúčastňujeme na vedeckých konferenciách. Ale aj my sme zorganizovali
niekoľko podujatí, ktoré istotne obohatili nielen nás a kolegov zo sesterských
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pracovísk na našej univerzite, ale aj z iných katedier fakulty. Možno spomenúť
seminár venovaný metodológii výučby cudzích jazykov a alternatívnym
metódam aplikovateľným v tejto sfére, prípadne workshopy k otázkam skúšania
a testovania v cudzojazyčnej výučbe alebo k problematike tvorivého písania.
Všetky zmienené podujatia viedli naši kolegovia z KU v Prahe, UO v Brne a MU
tamtiež. Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať konferenciu na tému výučby
latinského jazyka ako súčasti odbornej jazykovej prípravy v akademickom
prostredí, na ktorej sa zúčastnili nielen naši kolegovia z katedier jazykov, ale aj
z katedier klasickej filológie. Ďalej dve členky našej katedry sa stali
spoluzakladateľkami profesijne orientovanej učiteľskej asociácie CASAJC, za
čím sa skrýva Česko-slovenská asociácia učiteľov moderných jazykov na
ústavoch, inštitútoch a katedrách jazykov na vysokých školách v ČR a SR, člen
medzinárodnej organizácie CerleS. Práve vďaka členstvu v asociácii sme sa
mohli uchádzať o oprávnenie zapojiť študentov FiF UK do programu UNIcert®.
V ostatných rokoch sa tiež veľmi dobre rozvíja naša spolupráca s Jazykovým
centrom na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, ktorá mám tiež
priniesla ďalšie dva semináre. Keď spomínam spoluprácu s porovnateľnými
pracoviskami v zahraničí, nemôžem vynechať SPNJO na Jagellonskej
univerzite v Krakove. Kolegyne z menovaného pracoviska sa inšpirovali cieľmi,
obsahom i organizáciou našich kurzov natoľko, že mnohé z nich aplikovali
v procese inovácie vlastných kurzov. Perspektívne možno začneme
spolupracovať s Katedrou aplikovanej lingvistiky na Filozofickej fakulte
Palackého univerzity v Olomouci.
A čo na katedre ešte treba zmeniť a zlepšiť?
Predovšetkým technické vybavenie, ktoré rýchlo starne. Želala by som si lepšiu
audiovizuálnu techniku nielen pre našu katedru, ale na celej fakulte. Určite by
bolo výhodnejšie, keby sme nemuseli všetko vybavenie nosiť so sebou
a inštalovať v konkrétnej posluchárni tesne pred hodinou. A potom treba
vypracovať vlastné učebné materiály, pretože komerčne ponúkané tituly nám
nevyhovujú, alebo vyhovujú len čiastočne.
Ďalej plánujeme zlepšiť naše pracovné kontakty. Chceli by sme obnoviť
užšiu spoluprácu s katedrami jazykov v rámci našej univerzity, ako aj nadviazať
pracovné kontakty s inými univerzitami na Slovensku.
Portfólio Katedry jazykov sa od 90. rokov zužuje. Najprv vypadla ruština
a v akademickom roku 2006/2007 ubudli aj tradičné jazyky francúzština
a španielčina. Prečo je to tak?
Áno, je to tak, v súčasnosti skutočne učíme z moderných jazykov iba nemčinu
a angličtinu. Na francúzštine a španielčine ubúdali študenti, ktorí boli pripravení
absolvovať odbornú jazykovú prípravu. Začiatočníkov by sme mali určite veľa,
najmä v kurzoch španielčiny. Tu by som ale chcela pripomenúť, že poslaním
našej katedry nie je učiť základy jazyka. Na to slúžia jazykové školy. Kolegyne
prešli pracovať na Katedru románskych jazykov.
Ruština sa vyučovala po revolúcii približne do polovičky 90. rokov. Potom
začali prichádzať študenti, ktorí nemali potrebné znalosti ruského jazyka, aby
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boli schopní pracovať s odborným textom a s pramenným materiálom. V tejto
situácii by sme ich museli naučiť azbuku a viac než len základy jazyka, aby
mohli začať pracovať s vecným textom. To by zabralo veľa času podobne ako
v prípade vyššie uvedených románskych jazykov.
Angličtina je jednoznačne najžiadanejší jazyk. Niektoré katedry, napríklad
politológie a sociológie, už pred rokmi rozhodli, že bude povinná pre ich
študentov. Je to pochopiteľné, lebo gro ich prameňov je v angličtine.
O nemčinu sa študenti neprestali zaujímať. Niekedy si ju zapíšu ako
druhý jazyk popri angličtine. No treba povedať, že nemčinu ako povinný jazyk
vyžadujú katedry histórie, archívnictva, archeológie či klasických jazykov. Práve
pre katedry histórie poskytujeme výučbu nemčiny v rozšírenej hodinovej dotácii.
V stredoeurópskom priestore si asi ťažko predstavíme historika, ktorý popri
iných jazykoch nevie po nemecky.
Medzi klasické jazyky patrí popri latinčine aj gréčtina. Neuvažujete zaradiť
ju do programu?
Nikdy sme gréčtinu na našej katedre neučili. Je výsostnou záležitosťou Katedry
klasickej a semitskej filológie, s ktorou susedíme. A určite môžem za našich
kolegov povedať, že práve oni vyučujú gréčtinu pre študentov filozofie. Toto
súvisí s požiadavkou Katedry filozofie, aby ich študenti mali možnosť vybrať si
spomedzi klasických jazykov latinčinu alebo gréčtinu.
Na našej katedre sa učí iba latinský jazyk. Jeho výučba má odlišnú
štruktúru podľa toho, s akým cieľom sa ju študenti učia. Prioritné postavenie
má latinčina pre historikov. V tomto prípade dosahuje podstatne vyššiu
hodinovú dotáciu, než akú majú moderné jazyky: štyri hodiny týždenne
v 1. a v 2. ročníku bakalárskeho štúdia, plus latinské reálie, prekladový seminár,
čítanie antických textov, prípadne čítanie stredovekých textov v latinčine.
Rozšírenú hodinovú dotáciu na výučbu latinčiny poskytujeme aj študentom
filozofie. Po troch semestroch intenzívneho štúdia jazyka majú vo štvrtom
semestri prekladový seminár. Potom sú na našej fakulte odbory, ktoré
nevyžadujú štúdium latinčiny v tomto rozsahu. No ich študenti by mali vedieť
poradiť si s jednoduchým latinským textom a spracovať ho s pomocou slovníka.
Predstavte si archeológa, ktorý kope na našom území, nájde artefakty späté
s rímskou ríšou a na nich značky, nápisy, mená, letopočty, odkazy... Podobne
budúci muzikológovia alebo študenti dejín výtvarného umenia potrebujú
pracovať s latinským textom. Napríklad prečítať latinské nápisy na obraze, ktoré
pomáhajú identifikovať jeho autora alebo vypovedajú viac o obsahu diela.
Angličtina sa vyučuje pre veľké množstvo študentov. Je vás na takú záťaž
dostatok?
Angličtinu vyučuje šesť učiteľov a sme skutočne dosť vyťažení. Keby som
porovnala počty študentov, ktorí sa hlásia na angličtinu a na nemčinu, našla by
som určitý rozdiel, aj keď už nie taký markantný ako pred nedávnom. Dnes
nemčinu učia traja učitelia. Uvedomme si, že nemčina pre historikov sa
poskytuje vo zvýšenej hodinovej dotácii. To v praxi značí, že dvaja učitelia
nemčiny sa dvakrát do týždňa stretnú s tými istými študentmi. A študentov
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histórie je veľa. Keď ale prerátame pedagogický výkon na študentohodiny,
počet študentov, ktorí pripadajú na jedného učiteľa angličtiny a nemčiny sa
vďaka tomu začína pomaly približovať, hoci na nemčinu sa ich fyzicky zapíše
menej.
Čo hovoríte v globále na jazykovú pripravenosť prvákov zo stredných
škôl?
Ťažko generalizovať a vyvodzovať nejaké absolútne platné závery. Dnes na
univerzite môžu študovať nielen absolventi gymnázií, ale aj priemyselných škôl
či stredných odborných škôl. Som presvedčená sa, že existencia rozličných
typov stredných škôl súvisí s rozličnými vzdelávacími cieľmi týchto zariadení.
Nedomnievam sa, že prioritou najmä SOŠ je príprava žiakov na štúdium na
univerzite. Cudzojazyčná príprava na každom type strednej školy určite odráža
jej konkrétne potreby a preferencie. Je teda celkom prirodzené, že nie vždy sú
v súlade s našimi predstavami o úrovni jazykových znalostí študentov, ktorí
začínajú študovať na našej fakulte. Musím povedať, že študenti v prvom
ročníku sú pre nás vždy veľkou neznámou, a to napriek tomu, že drvivá väčšina
maturovala z cudzieho jazyka na úrovni B1. Ak beriem do úvahy, že vecné texty
možno zaradiť do rozličných skupín podľa stupňa náročnosti, táto úroveň – B1 –
už umožňuje celkom úspešne pracovať s pomerne širokou škálou odborných
textov. No rozdiely medzi študentmi sú a niektorí doslova zápasia s cudzím
jazykom. Niektorí zatnú zuby a začnú sa aj súkromne doučovať alebo chodiť na
rozličné kurzy, pretože sa nechcú zmieriť so svojou osobnou situáciou. Ďalší
neváhajú a prídu prekonzultovať problém, s ktorým sa snažia popasovať ... Tým
sa dá pomôcť. A nás vždy teší, že sa študent chce učiť a napredovať.
Oceňujeme, že záujem o cudzí jazyk sa preňho neskončí hodinou a nejakou
domácou úlohou, ktorú sa snaží získať od kamaráta alebo si ju nechá priamo
napísať, ako som sa tento týždeň omylom dopočula v MHD, študentom
anglistiky a amerikanistiky.
Vďaka záujmu dokážeme so študentmi, ktorí napriek tomu, že na
začiatku štúdia nemali veľmi dobrú východiskovú úroveň, dosiahnuť viac ako
s tými, ktorí stáli na podstatne lepšej štartovacej pozícii. Niekedy sa zdá, že
práve v tejto druhej skupine študenti nezriedka nadobudnú presvedčenie, že už
všetko vedia, že už na sebe nemusia pracovať, že sa už nič netreba učiť,
pretože na strednej škole excelovali a všetci ich iba chválili za ich výkon. Veď
nakoniec urobili maturitu na úrovni B2. No stáva sa, že keď treba prečítať
náročnejší článok v odbornom štýle, odrazu k svojmu zdeseniu zistia, že nastali
problémy. Niektorí stratia odvahu a namiesto toho, aby vyhľadali svoju
stredoškolskú učebnicu a začali sa znova intenzívnejšie zaoberať jazykom,
demotivujú sa. No, česť všetkým výnimkám.
Šťastie je, keď je v krúžku veľmi motivovaný študent, ktorý je navyše
štedrý či dobroprajný voči svojim rovesníkom a nevidí v nich len budúcu
konkurenciu v zápase o zamestnanie, nechce len a len súťažiť, ale
predovšetkým spolupracovať. Dokáže potom pôsobiť na svoje okolie veľmi
pozitívne, povzbudzujúco a vytvára veľmi dobrú pracovnú atmosféru.
Ako vidíte, situácia býva zvyčajne veľmi pestrá a práve táto pestrosť
vám bráni upadnúť do rutiny a stereotypov, pretože príchod nových študentov
znamená vždy nové podnety a skúsenosti.
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Ako dokážete „napasovať“ svoju výučbu do rozvrhov toľkých iných
katedier?
Problematika rozvrhov bola pomerne úspešne vyriešená tak, že sa katedre
jazykov vyhradili dni, v ktorých učíme prvákov, a v ktorých druhákov. Aby sme
sa vyhli kolíziám s kolegami z „domácich“ katedier našich študentov, snažíme
sa utvárať homogénne skupiny študentov z jedného odboru alebo príbuzných
odborov. Predpokladáme, že aj ďalšie predmety budú navštevovať spoločne.
Takže až tak veľmi nezasiahneme do ich ďalšieho programu na konkrétnej
katedre. Tento prístup zároveň umožňuje našim učiteľom špecializovať sa na
prácu s určitými skupinami.
Odborová špecializácia pracovníkov na Katedre jazykov iste vyžaduje
množstvo kontinuálneho vzdelávania...
Snažíme sa využívať aj svoju druhú špecializáciu, ktorú sme vyštudovali:
pedagogiku, psychológiu, filozofiu, históriu, ale aj osobné záujmy učiteľov
o jednotlivé odbory. No, samozrejme, musíme čítať, mať záujem o to, čo sa
v konkrétnom odbore deje, minimálne aspoň na úrovni úvodu do štúdia.
Pochopiteľne, ak máme ambíciu venovať sa odbornej jazykovej príprave,
musíme uplatniť aspoň takýto minimalistický prístup. Pomáha nám totiž
uvedomiť si, ktoré jazykové prvky sú pre konkrétnu disciplínu nosné a ktoré iba
okrajové a podľa toho modifikovať konkrétne učebné plány.
Jedna z vašich špecializácií je veľmi exotická: Čínske reálie v anglickom
jazyku. Čo je náplňou takéhoto predmetu?
To je veľmi jednoduché. Za názvom sa skrýva napríklad fyzikálny zemepis,
zoznámenie sa s čínskou kultúrou, zvykmi a tradíciami. Od preslávených
čínskych kuchýň, cez čínsky nový rok a iné dôležité sviatky až po tradičnú
svadbu, či špecifiká jednotlivých etnických skupín. Teraz máme na programe
stručný prehľad histórie Číny. Pred časom súčasť reálií predstavoval aj
hospodársky zemepis, literatúra a filozofia. Ide naozaj o stručné prehľady, ktoré
majú študentov na Katedre východoázijských štúdií pomôcť orientovať sa
v anglických textoch o čínskej problematike, osvojiť si potrebné jazykové
znalosti a komunikačné zručnosti, ktoré využijú počas zahraničných študijných
pobytov, napríklad aj v Číne, hoci tam je jasnou prioritou štúdium čínštiny.
Angličtina predstavuje médium, v ktorom sa začína štúdium čínštiny, a je
významným jazykom študijných zdrojov.
Prečo ste si vybrali učiť čínske reálie?
Čínske reálie si vybrali mňa. Bola to zhoda okolností. Vždy ma zaujímali
rozličné kultúry. A som pravdepodobne tejto problematike najbližšie. Keď
vyštudujete históriu ako hlavný predmet, tak sa celkom automaticky
predpokladá, že sa zaujímate o život ľudí aj v iných krajinách. Dejiny predsa nie
sú len dátum, ktoré sa spája s nejakou udalosťou – to sú najmä osudy ľudí,
ktoré sa utvárajú v určitých podmienkach, súvislostiach, ktoré neuvidíme, ak sa
nepozrieme aj za hranice vlastnej krajiny. Musíte vedieť aj o dianí u susedov,
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akých mali priateľov a nepriateľov, vnímať politické a ekonomické súvislosti,
dozvedieť sa o kultúre, myšlienkových prúdoch a podobne, teda dozvedieť sa
čo najviac o činiteľoch, ktoré formovali spoločenský život. Aj keď tento predmet
pre mňa vôbec nie je prechádzkou ružovým sadom, som v podstate veľmi
vďačná, že ho môžem učiť, pretože mi otvoril nové obzory a okrem toho
sa mám stále čo učiť. Ináč sa osobne venujem odbornej jazykovej prípravu
študentov archeológie, etnológie, histórie a filozofie.
Nemáte pri ponore do reálií Ríše stredu chuť naučiť sa po čínsky?
Áno, veľmi! Obdivujem všetkých, ktorí sa dokázali naučiť jazyky, ktoré
nepoužívajú latinku. Ale nie je čas a okrem toho sebakriticky priznávam, že by
som toto štúdium nezvládla.
Keď sme kedysi ako študentky spolu so spolužiačkou upratovali knižnicu
vo vtedajšom Kabinete orientalistiky SAV a keď sme permanentne žasli nad
úžasnými exotickými jazykmi, ktoré vedci z tohto pracoviska používali, jeden
z nich nám raz povedal: „Viete, dievčatá, prvých sedem jazykov sa učí
najťažšie. Potom to už ide samo.“ Tak som si povedala, že sa teda naučím tých
sedem jazykov a potom vyskúšam, či to funguje. Inšpiráciou pre mňa vtedy bola
aj školiteľka mojej diplomovej práce, ktorá ovládala niekoľko jazykov. Všetko
moje úsilie na tomto poli nakoniec dopadlo tak, že sa dnes dohovorím po
anglicky a rusky. Pravdepodobne by som nestratila vo Francúzsku a keď nie je
iná možnosť, tak zaktivizujem svoje biedne zásoby kuchynskej nemčiny
a niekedy len tak zo športu si prečítam niečo po taliansky, aby som si potom
vyčítala, čo všetko som už stačila zabudnúť. Práve taliančinu som kedysi
ovládala pomerne dobre. Zamlada som si totiž po prečítaní prekrásnej zbierky
talianskej renesančnej lyriky zaumienila, že raz budem čítať Michelangelove
básne v origináli a ako študentka som sa rozhodla, že si určite prečítam
Gramsciho po taliansky. Plány mi síce nevyšli na sto percent, ale prečítala som
si aspoň zopár detektívok v taliančine. Keď som sa vlani dostala do talianskeho
prostredia, zistila som, že si predsa len niečo pamätám. Oživenie taliančiny
a viac čítania o Číne si teda nechávam na obdobie, keď raz budem žiť menej
rýchlo. Každopádne, obdivujem každého, kto sa dokáže naučiť rozprávať a čítať
po čínsky. Podľa mňa je to veľké umenie. Páči sa mi, ak sa ľudia učia jazyky nie
len preto, že musia a že podľa nejakého predpisu to majú byť práve tri jazyky,
ale preto, že majú vnútornú potrebu preniknúť prostredníctvom jazyka aj do
menej známych zákutí inej kultúry.
Z HISTÓRIE KATEDRY JAZYKOV
Prvá zmienka o Katedre jazykov pochádza z akademického roka 1957/1958.
Ponúkala vtedy výučbu angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny a latinčiny.
V portfóliu katedry sa počas jej vyše päťdesiatročnej histórie vyskytli prechodne
aj maďarčina, taliančina, ruština, rumunčina, srbochorvátčina a poľština.
V rokoch 1981 až 1989 katedra jazykov fungovala ako súčasť celouniverzitného
pracoviska. Od akademického roka 2006/2007 vyučuje angličtinu, nemčinu
a latinčinu.
Foto: autorka
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MIROSLAV HELD – Martin Slobodník: Som rád, že sa vedecká
obec prebrala
Sinológii – vede o jazyku, kultúre či histórii Číny – sa doc. Mgr. Martin
Slobodník venuje už viac ako dvadsať rokov. Pre Webjournal porozprával
aj o tom, kde sa uplatňujú študenti Katedry východoázijských štúdii FiF
UK a kedy sa budú môcť absolventi stredných škôl začať hlásiť na
koreanistiku.
Ako
v súčasnosti
funguje
Katedra východoázijských štúdií
FiF UK?
Katedru východoázijských štúdií
v súčasnosti tvoria dve oddelenia:
japonológie a sinológie. Japonský
jazyk a kultúra sa na Filozofickej
fakulte UK po prvý raz začali
študovať roku 1986 a následne, v
roku 1988, sa začal vyučovať aj
čínsky jazyk a kultúra. V tomto
období obidva študijné programy patrili pod Katedru anglistiky a amerikanistiky.
Neskôr, v roku 1993, vznikla samostatná Katedra jazykov a kultúr krajín
východnej Ázie. V roku 2008 senát fakulty schválil návrh premenovať ju na
Katedru východoázijských štúdií, keďže tento názov jednak korešponduje
s pedagogickým a vedeckým záberom našej katedry a zároveň je „čitateľnejší“
aj pre naša partnerské pracoviská v zahraničí.
Čo všetko môžeme rozumieť pod pojmom východoázijské štúdiá?
Východoázijské štúdiá patria medzi tzv. areálové štúdiá (area studies), ktoré sa
venujú
interdisciplinárnemu
výskumu
jednotlivých
regiónov.
Medzi
východoázijské štúdiá patrí sinológia, japonológia a koreanistika. Predpokladom
výskumu je znalosť jednotlivých východoázijských jazykov a aj ich kultúry.
Výskum sa potom sústreďuje na jazykovedné, literárnovedné, religionistické,
filozofické či historické otázky minulosti i súčasnosti jednotlivých krajín.
Koľko študentov študuje na Vašej katedre?
V súčasnosti v bakalárskom a magisterskom stupni štúdiá na našej katedre
študuje približne 70 študentov. Počnúc budúcim akademickým rokom začneme
prijímať nových študentov každé dva roky (nepárny rok na japonológiu, párny
rok na sinológiu), čím sa počet študentov zvýši na vyše 100. Od septembra
2010 na našej katedre poskytujeme aj doktorandské štúdium v študijnom
programe Východoázijské štúdiá, prijali sme štyroch interných doktorandov.
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Aký je profil absolventa katedry a jeho uplatnenie?
Absolventi našej katedry sú schopní komunikovať v japončine alebo v čínštine,
počas bakalárskeho a magisterského štúdia si osvojili poznatky o dejinách,
literatúre, náboženstve a filozofii Číny, resp. Japonska a sú schopní ich
samostatne uplatňovať v praxi. Okrem toho získajú poznatky o medzikultúrnej
komunikácii, ktorá je predpokladom úspešného kontaktu s Japoncami
a Číňanmi.
Na katedre pôsobí lektorka japonského a aj čínskeho jazyka, čo je pre
štúdium jazyka kľúčové. Väčšina študentov sinológie má možnosť absolvovať
ročný študijný pobyt na univerzite v Číne, čo je dôležité nielen pre zvýšenie
jazykovej kompetencie, ale aj pre dennodenný kontakt s čínskou kultúrou
a spoločnosťou. V prípade študentov japonológie je počet štipendijných miest
nižší, ale niekoľko najlepších študentov má takisto možnosť absolvovať študijný
pobyt v Japonsku.
Naši študenti nachádzajú uplatnenia v rozličných profesiách, ako
tlmočníci či prekladatelia, niektorí sa pustili aj do obchodných aktivít s Čínou,
resp. Japonskom. Máme študentov, ktorí pokračujú ďalším štúdiom na
univerzitách v zahraničí (Japonsko, Švajčiarsko). Napriek akejsi móde
japončiny a najmä čínštiny a opakovaných zmienkach o „storočí Číny“, nie je,
žiaľ, úplne samozrejmé, že absolventi našej katedry si nájdu zamestnanie,
v ktorom využijú svoje znalosti jazykov a kultúr východnej Ázie.
Ako ste sa dostali k tomuto štúdiu?
V čase, keď som končil gymnázium, čo bolo v júni 1988, sa na Filozofickej
fakulte po prvý raz otváralo štúdium sinológie a keďže som mal záujem
študovať jazyk, táto výzva ma zaujala. Navyše, štúdium už vtedy obsahovalo aj
jeden rok strávený na univerzite v Číne a možnosť študovať v zahraničí v 80.
rokoch socialistického Československa vôbec nebola takou samozrejmosťou,
ako by sa dnes mohlo mladšej generácii zdať.
Čína 80. rokov bola v porovnaní s Československom oveľa otvorenejšou
krajinou, kde vychádzali u nás zakázané knihy a mladí Číňania už vtedy chodili
študovať do západnej Európy či Spojených štátov amerických. Moje
rozhodnutie prihlásiť sa na sinológiu bolo pomerne spontánne, ale zatiaľ som to
neoľutoval.
Má katedra nadviazanú spoluprácu aj s podobne zameranými katedrami či
výskumnými ústavmi v zahraničí?
Katedra spolupracuje s partnerskými pracoviskami v Českej republike (Praha,
Olomouc, Brno), Maďarsku (Budapešť), Rakúsku (Viedeň), Slovinsku
(Ľubľana), Poľsku (Krakov), ale aj v Nemecku (Bochum). V rámci programov
ERAZMUS a CEEPUS majú študenti možnosť absolvovať jeden semester aj na
partnerskom pracovisko. Okrem toho prichádzajú na katedru prednášať aj
kolegovia z týchto pracovísk, čo pokladám za veľmi prínosné nielen pre
študentov, ale aj pre nás, pedagógov.
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Takisto pedagógovia našej katedry pravidelne vyučujú na pracoviskách
v zahraničí. Ja sám prednášam tento semester na Masarykovej univerzite
v Brne a v apríli strávim týždeň prednášaním v maďarskom Szegede. Katedra
od roku 2002 vydáva časopis Studia Orientalia Slovaca, ktorý je takisto
dôležitou platformou nielen na publikovanie výsledkov výskumu pracovníkov
katedry, ale aj na budovanie a pestovanie vedeckých kontaktov so
zahraničnými kolegami.
Takmer všetky kolegyne a kolegovia z katedry absolvovali študijné
a výskumné pobyty na univerzitách v Ázii i v Európe. Od roku 2010 časopis
navyše vychádza v angličtine, čo, verím, prispeje k posilňovaniu
medzinárodného profilu našej katedry. V najbližších dňoch by v Pekingu malo
vyjsť číslo časopisu venované slovenskej sinológii, v ktorom je aj stať o našej
katedre a štúdie mojich i kolegov i mňa. Kolega, profesor Findeisen, minulý rok
vydal v Číne knihu svojich štúdií venovaných čínskej literatúre 1. polovice 20.
storočia. Usilujeme sa teda prezentovať výsledky našej práce a napokon aj
fakultu i univerzitu aj vo východnej Ázii.
Vzrástol záujem o štúdium tohto odboru, vzhľadom na príchod ázijských
investorov na Slovensko?
Záujem je dlhodobý, na prijímacie konanie sa vždy hlási niekoľkonásobne väčší
počet uchádzačov, ako môžeme prijať. Naša katedra je na Slovensku jediným
pracoviskom, ktoré ponúka tieto študijné programy v bakalárskom,
magisterskom či doktorandskom stupni. Zväčša prijímame 25 študentiek
a študentov, keďže priestorové, ale aj personálne kapacity nám neumožňujú
prijímať väčšie počty uchádzačov. Zvýšenie frekvencie otvárania odborov
(každé dva roky japonológia, resp. sinológia) odráža tento dlhodobý záujem
a má prispieť k tomu, aby sme si záujemcov o východoázijské štúdiá udržali na
našej univerzite a nemuseli odchádzať do Čiech.
Pokúste sa odhadnúť ďalší vývoj katedry. Kam by sa malo uberať jej
smerovanie?
Podľa môjho názoru sa v súčasnosti katedra nachádza v pomerne dobrom
stave. Prioritou pracovníkov je zvyšovať si akademickú klasifikáciu, aby sme aj
do budúcnosti naďalej spĺňali podmienky na akreditáciu, o ktorých vlastnej
v tejto chvíli nevieme, ako budú nastavené. Dôležité je aj ďalej zvyšovať našu
vedeckú produkciu, posilňovať väzby so zahraničím a publikovať výsledky
vedeckého výskumu v angličtine v medzinárodne akceptovaných časopisoch.
Od septembra 2011 bude na katedre pôsobiť ďalšia lektorka japončiny, ktorú
bude financovať Japan Foundation, čo iste prispeje k ďalšiemu zvýšeniu úrovne
výučby jazyka a zároveň je istým potvrdením dobrej práce katedry.
Veľkým projektom do blízkej budúcnosti je otvorenie bakalárskeho štúdia
koreanistiky od septembra 2012, na ktoré sme už získali akreditáciu.
Etablovaním koreanistiky na katedre budú východoázijské štúdia zastúpené
v celej svojej škále. Od februára 2009 pôsobí na našej katedre lektorát
kórejského jazyka a Korea Foundation už schválila žiadosť na vyslanie nového
hosťujúceho profesora od septembra 2012. Vzhľadom na prítomnosť
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kórejských investorov a kórejskej komunity na Slovensku som presvedčený, že
tento odbor má na Slovensku perspektívu nielen na akademickej pôde, ale aj
pokiaľ ide o uplatnenie budúcich absolventov. Pokiaľ viem, v súčasnosti na
Slovensku nie je takmer nikto, kto vie tlmočiť alebo prekladať do a z kórejčiny.
Vzhľadom na to, že tento odbor nemá na Slovensku nijakú tradíciu, čo okrem
iného znamená, že v knižniciach sa nenachádzajú takmer nijaké koreanistické
fondy, budujeme ho naozaj od základov, čo si vyžaduje veľa času, energie a aj
vždy chýbajúcich peňazí. Výučbu možno zabezpečiť len v spolupráci
s pedagógmi zo zahraničia (konkrétne z Rakúska, Nemecka a Čiech), ktorí nám
umožnia odštartovať túto novú etapu katedry.
Ako hodnotíte zázemie katedry a jej technické vybavenie?
Neviem, či má zmysel vyplákavať tu nad tým, že by sme potrebovali viac peňazí
na prístroje (teda najmä nové počítače alebo netbooky, prípadne kopírovacie
zariadenia, dataprojektory) a na nákup akademickej literatúry v ázijských
i západných jazykoch. Vďaka podpore Ministerstva školstva Čínskej ľudovej
republiky, Japan Foundation, Chiang Ching-kuo Foundation for International
Scholarly Exchange a v neposlednom rade aj Korea Foundation sa nám zatiaľ
aspoň čiastočne darí získavať finančné prostriedky na nákup literatúry, vďaka
čomu dnes katedra disponuje na slovenské pomery veľmi slušne vybavenú
knižnicou. Výskumné granty nám umožňujú aspoň čiastočne obnovovať aj
technické vybavenie.
Ako prebieha vedecký výskum?
Vedecký výskum je v prípade našich odborov veľmi individuálnou záležitosťou,
ktorá vychádza zo skúmaného problému. Vzhľadom na to, že pedagógovia
katedry musia pedagogicky pokryť pomerne širokú škálu oblastí sinologického,
resp. japonologického výskumu (jazyk, literatúra, náboženstvo, filozofia, dejiny),
nie je celkom jednoduché nájsť témy, ktoré by umožňovali kolektívne projekty,
v ktorých by figurovali všetci členovia katedry či aspoň väčšina z nich. Už ani
nehovoriac o tom, aké ťažké a takmer nereálne je získanie finančných
prostriedkov na taký „exotický“ výskum z domácich zdrojov (VEGA, APVV).
Ja sa venujem výskumu čínsko-tibetských vzťahov, o pár týždňov mi vo
vydavateľstve Univerzity Komenského vyjde kniha venovaná obdobiu 14. a 15.
storočia. V minulosti som vydal monografiu podrobne analyzujúcu náboženskú
politiku voči tibetskému buddhizmu v Číne, kde sa venujem aj v súčasnosti
mediálne čoraz atraktívnejšej otázke výberu budúceho dalajlamu. Publikovaniu
kníh a štúdií venovaných tejto problematike predchádzal opakovaný terénny
výskum v Tibete, resp. zbieranie primárnych i sekundárnych prameňoch
v archívoch a knižniciach nielen v Číne, ale aj v západnej Európe. Nebyť toho,
že som niekoľkokrát získal grant taiwanskej nadácie Chiang Ching-kuo
Foundation for International Scholarly Exchange, nemohol by som tieto
výskumné projekty realizovať.
Podmienky na vedeckú prácu sú aj pre nás zo spoločenských vied, ktorí
zdanlivo potrebujeme len ceruzku, knihu a počítač, veľmi ťažké a v zásade
demotivujúce. Nie je to, pravdaže, špecifikum Filozofickej fakulty, problém je
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širší, ako napokon ilustrovali aj nedávne vládne rozhodnutia o presune
európskych peňazí z niečoho takého neproduktívneho a abstraktného, ako je
veda, na diaľnice, ktorých slávnostné otvárania sú iste vďačnejšou mediálnou
témou ako publikovanie kvalitnej vedeckej monografie či štúdie. Som rád, že
vedecká obec sa už konečne prebrala a zareagovala petíciou, ktorá si získala
širokú podporu. Napĺňa ma to miernym optimizmom, že už sa len tak bez boja
nevzdáme a neskloníme hlavy i chrbty opäť nižšie.
Foto: archív M. Slobodníka
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ZUZANA HLÚCHOVÁ – Daniel Škoviera: Pravým umením života
je tvrdo pracovať a dopriať si oddych
Filológia – v internetovom vyhľadávači definovaná ako láska k literatúre či
učenosť spojená s jazykom. O čom však tento vedný odbor v skutočnosti
je, čo sa filológovia učia a akým problémom môže čeliť človek, ktorý si
toto nevšedné povolanie zvolí, nám porozprával prof. PhDr. Daniel
Škoviera, PhD., vedúci Katedry klasickej a semitskej filológie.
Keď sa spýtate dieťaťa, čím chce byť, asi
často nepočujete odpoveď filológ. Ako
ste sa k tomuto povolanie dostali vy?
Na základnej škole snívajú deti o všeličom
inom, romantickejšom. Strednú školu som si
zvolil vyslovene pragmaticky. Bolo totiž
neisté, či sa vôbec dostanem na vysokú.
Absolvoval som teda strednú ekonomickú,
kde je v popredí účtovníctvo, bilancie
a plánovanie. Pritom ma viac zaujímali jazyky a literatúra. Po ruštine som sa
začal učiť aj francúzštinu, a tak som sa vlastne dostal až k filológii. Takže
v relatívne dospelom veku.
Pochádzate z východného Slovenska, z rodiny gréckokatolíckeho kňaza.
Ako reagovalo vaše okolie, keď ste sa rozhodli odísť do hlavného mesta
na prestížnu univerzitu študovať filológiu?
Rozhodnutie kam na vysokú školu bolo na mne. Nemal som v rodine nijaké
prekážky. Vtedy ani nebolo zvykom, aby rodičia chodili so svojimi deťmi na
prijímacie skúšky a podobne. Táto voľba padla celkom prirodzene, nemala však
veľké vyhliadky na úspech, to musím zdôrazniť. Predsa, bol to systém, ktorý
neumožňoval ľuďom, ak mali iné zmýšľanie ako prokomunistické, aby uspeli na
vysokých školách. O mne bolo známe, z akého som rodinného prostredia,
nebol som káder, tým menej pre učiteľské štúdium. Od deviatej triedy som bol
vlastne mimo rodiny. Ako žiakovi ôsmej triedy v Herálci pri Humpolci na
Českomoravskej vysočine, blízko miesta, kde sa neskôr smrteľne zranil A.
Dubček, mi bolo určené, že musím ísť do bane. Mal som sa stať príslušníkom
robotníckej triedy – robiť to najčestnejšie povolanie, ktoré vtedy existovalo. Moji
rodičia sa vzopreli a poslali ma na strednú školu na Slovensko. Tým som sa
stratil zo zorného poľa funkcionárov aspoň na určité obdobie. Bol som vtedy
v Poprade, takže si viete predstaviť, že ovzdušie tam v roku 1960 nebolo až
také liberálne. S príchodom do Bratislavy sa to zmenilo.
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Okrem pedagogickej činnosti prispievate aj do viacerých vedeckých
časopisov a zároveň pôsobíte ako tajomník Slovenskej jednoty klasických
filológov pri SAV. Čo vás viac baví, teoretická časť vašej práce, či práca
so študentmi?
Ak by som mal povedať, čo ma najmenej baví, tak je to úradovanie. Vypĺňanie
formulárov, dotazníkov, to ma vyčerpáva. Najviac radosti mám z vyučovania.
Po rokoch príprava nie je taká namáhavá ako v prvých rokoch asistentúry.
Teraz mám viac času na prácu bádateľskú a vedeckú, ale je to vyvážené. Keby
nebolo byrokracie, zháňania peňazí, pokladal by som život za oveľa krajší.
Ktorá z vašich preložených kníh vám najviac prirástla k srdcu?
Zúčastnil som sa napríklad na ekumenickom preklade Biblie. Môj najlepší
preklad je však Ciceronov spis O rečníkovi. Aj keď nie je odmenený nijakou
cenou. Hollého cenu získal preklad Ammiana Marcellina, ale Cicero sa mi
podaril lepšie. Marcellinus je veľmi obsiahle dielo, vyčerpalo ma aj fyzicky.
Druhý vydarený preklad sú Plutarchove životopisy. Prekladali sme to dvaja.
Jednu časť profesor Kuklica, môj predchodca v tejto pracovni, druhú časť som
preložil ja. Škoda, že knihy sú drahé a ovplyvniť to nie je v našich silách.
Plutarchos však stojí za pozornosť, je to kultúrny čin. Je to dielo, ktoré má
významné postavenie v dejinách svetovej literatúry. Aj Shakespeare sa ním
inšpiroval.
Okrem filológie máte aj ďalšiu veľkú lásku, gréckokatolícky chrámový
zbor Chrysostomos. Ako ste sa dostali k tejto záľube?
Je to skutočne moja životná láska. Dostal som sa k tomu úplne prirodzeným
spôsobom. Život mojej rodiny sa vždy uberal v náboženskom duchu. Keď sme
boli vyvezení v Čechách, bol som miništrantom. Učil som sa hrať na husliach
a spieval v kostole, sólové skladby od Dvořáka, koledy. Práve tam som k tomu
získal vzťah. Keď som prišiel do Bratislavy a usadil sa, nebolo tu celkom
ideálne postarané o túto službu vo farnosti. Keď odišli bohoslovci do Prešova,
nebolo nikoho, kto by viedol spev v kostole. Táto funkcia mi pripadla z iniciatívy
terajšieho prešovského arcibiskupa. Pozval ma a povedal: „Budeš spievať.“ Tak
som sa stal kantorom. Mám na starosti spevácku stránku liturgie, všetko vlastne
závisí od môjho hlasu a od sluchu mojich poslucháčov. Náš zbor Chrysostomos
patrí medzi najlepšie telesá vo svojej kategórii. Získal aj ocenenie biskupskej
konferencie za umeleckú činnosť. Viackrát sme boli v Ríme, výborne sa nám
spievalo v Prahe, Budapešti, Krakove... Nie vždy sa nám všetko vydarí, predsa
len, sme amatéri, v zbore nemáme žiadnych profesionálov. Profesionáli totiž
pristupujú k týmto veciam inak, možno kvalitnejšie, ale my skôr dbáme na to,
aby spievali členovia farskej obce. Zbor Chrysostomos si môžete vypočuť
v chrámu pri cintoríne na ulici 29. augusta.
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Čím by ste boli, ak by ste sa nevenovali filológii? Spev vás nelákal?
O tom som nepremýšľal... Filológia jednoducho otvára dvere. Je to služba
verejnosti, a to nielen tej cirkevnej. Mám šťastie, že sa mi podarilo uplatniť sa
práve v tomto povolaní.
Máte nabitý pracovný život. Nájdete si čas aj na oddych?
V živote je veľmi dôležité pracovať aj oddychovať. Len pracovať znamená
predčasne sa zničiť, nemať čas sa ničím inšpirovať a oddýchnuť si. Treba si
nájsť čas aj na prírodu. Na to pamätá moja manželka. Tá mi povie, keď to už
s pracovným nasadením preháňam. V zásade si myslím, že toto je umenie žiť.
Tvrdo pracovať a vedieť oddychovať. Mnohí ľudia, ktorí nevedia pracovať,
nevedia oddychovať. Zdá sa im, že stále musia pracovať alebo stále
oddychovať. Je to podobné ako s jedlom. Ani jesť nemôžete stále. Na to máme
vyhradený čas na raňajky, obed, večeru. Napríklad, keď cestujem vlakom
a hovorím si, mám so sebou veci, ktoré by som mal urobiť, povedzme,
opravovať texty... Ale teraz je vonku tak krásne, príroda je nádherná, to sa
opakovať nebude. Radšej sa teda pozerám von.
Filológia nie je úplne bežný odbor, mnoho ľudí ani nevie, čo to znamená.
Môžete nám priblížiť, čo sa vlastne učí na vašej škole?
Filológia je veda, ktorá skúma písomné pamiatky a interpretuje ich. Na to musí
porozumieť jazyku. Prvým základom je gramatika, potom lexikológia, štylistika.
Dôležité sú aj dejiny literatúry – aby sme vedeli texty zaradiť žánrovo,
typologicky, historicky. To isté platí o dejinách etnika. Na týchto troch pilieroch
stojí filológia. Bez jazyka to teda nejde, nejde to bez literatúry. Bolo by to ako
slepota na jedno oko. Bez histórie zase, ako keby sme boli chromí.
V charakteristike študijného odboru klasická filológia sa píše, že čítať v
origináli Homéra, Platóna, Caesara či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva
Nového zákona v jeho pôvodnom gréckom znení, rozumieť tomu, čo píšu
stovky latinských nápisov všade vôkol nás a z tejto krásy vedieť potom kus
odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu nový, hlbší rozmer.
Čím je štúdium filológie výnimočné podľa vás?
Nerád by som klasickú filológiu vyzdvihoval ako odbor, ktorý je najťažší a nemá
páru. Iné odbory totiž dosť dobre nepoznám. Celkom osobitné na našom
odbore je, že ním vstupujeme do sveta, ktorý tu existoval pred tritisíc rokmi až
do roku 500. Snažíme sa ten svet poznať a kľúčom sú texty. Na to, aby sme ich
pochopili, potrebujeme poznať jazyk. A ten nás neobklopuje. Musíme sa ho učiť
od A. Teraz je situácia iná ako pred prvou republikou. Niekedy sa učilo na
školách bežne po latinsky. Na univerzitách od stredoveku do konca 18.
storočia, študenti mali isté návyky, navyše aj bohoslužby v kostole boli latinské.
Súčasní študenti pracujú s oveľa väčším hendikepom, musia veľa dobiehať a to
štúdium je intenzívnejšie. Dokonca môžem povedať, že už sa nedá dosiahnuť
tá úroveň ako kedysi. Strata je príliš veľká.
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Poznať iný svet nie je také jednoduché, aj keď nám je blízky, no
v mnohých veciach je zásadne odlišný: školstvo bolo iné aj iný spôsob života,
iné hodnoty hrali úlohu. Veľké umenie je vedieť to prekonať. Napokon aj rozdiel
medzi západným a východným Slovenskom býva ťažké prekonať, tobôž toto.
Druhá výnimočná vec je mimoriadne veľké časové rozpätie. Zaberá nielen celú
antiku, ale aj celý náš stredovek, celú novolatinskú kultúru... Je dôležité
rozumieť biblickým textom. Taká šírka záberu tu napríklad počas prvej československej republiky nebola. Na Bibliu boli teológovia. Štúdium antiky a jej
dedičstva je náročné, ale máme obrovskú výhodu – používame latinku,
z matematiky a z fyziky poznáme grécke písmo. Iné je to s arabčinou alebo
s čínštinou. Tí, ktorí to študujú, sa musia učiť oveľa viac elementárneho.
A hlavne, grécko-rímska kultúra je u nás prítomná, čo je veľká výhoda.
Rastie záujem o štúdium filológie či klesá?
Toto štúdium nepatrí medzi najľahšie odbory a veľmi rýchlo to všetci zistíme.
Študenti sem prichádzajú s ilúziami. Myslia si, že učíme praktický jazyk, že sa
naučia po grécky. To však nerobíme, a keď, tak len okrajovo. Máme veľkú
stratu študentov, asi 30 – 40 %. Mnohí ani nevedia, čo idú študovať. Druhá vec
je, že mnohí nemajú pracovné návyky. Aj keď je vonku pekne, treba si povedať,
musím to teraz urobiť. A von pôjdem inokedy. Vedieť sa zaprieť. Tretia vec,
niektorí študenti neprichádzajú takí pripravení, ako by sme očakávali. Súčasná
kultúra je ikonická, obrazová. V televízii, na prednáške, všade sú obrázky,
grafy. Nie je to zlé, ale naše myslenie trpí podvýživou, nemáme potrebu
abstrahovať, potom tú schopnosť strácame. Máme vynikajúcich študentov,
obdivuhodných, ale aj priemerných, ba aj tých, ktorí sa bijú o výsledky, no aj to
je veľmi dobré. Lebo kým nerezignujú, je to vlastne skvelé.
V akom zamestnaní sa môže uplatniť absolvent štúdia filológie?
Toto je veľmi dôležitá otázka. Kedysi mali títo študenti zaistené pôsobenie na
gymnáziu. Latinčina bola povinným predmetom. Jej zrušením logicky klesol
záujem o našich absolventov. Ale predstavte si, že by sa podobne zrušil
napríklad telocvik. Naši absolventi majú všeobecné vzdelanie a pomerne široké
uplatnenie. Neúspešného absolventa nepoznám. Vedia myslieť teoreticky,
abstraktne, aplikovať nové postupy a nepristupovať k práci remeselne. Sú vítaní
v práci s latinskými písomnosťami, v archívoch, múzeách, ale aj
v nakladateľstvách. Zvládajú aj prekladateľstvo. Napríklad naša absolventka
Tatiana Kusá sa vynikajúco uplatnila v rozhlase. Vzdelanie je však luxus,
podobne ako písať a čítať básne je luxus. Ale patrí k človeku. Prispieva ku
kvalite života.
Myslíte si, že štúdium filológie alebo konkrétne latinčiny má na Slovensku
budúcnosť?
Veľmi by som si to želal. Našou povinnosťou je premýšľať o svojich predkoch.
Malé dieťa neuvažuje o tom, kto bol jeho pradedo, ale v dospelom veku ho to
začína zaujímať. Pre dospelú kultúru je prirodzené zaujímať sa o svojich
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predkov. Dospelá kultúra musí vnímať minulosť. Filológia rozvíja schopnosť
abstraktne premýšľať. Poznáme americké výskumy – študenti, ktorí sa učili po
latinsky, zaznamenávajú vynikajúce výsledky z matematiky, ale aj z cudzích
jazykov. Sú schopní abstrahovať prvky a dávať ich do súvislosti. Latinčina je
všeobecná príprava pre jazyk. Kto vie po latinsky, ľahko sa naučí po taliansky,
francúzsky, ale aj po anglicky. Zvládne nemčinu aj ostatné jazyky. Latinčina núti
abstraktne premýšľať, ale nikoho nenúti učiť sa výslovnosť. Pracujeme pri nej
s racionálnymi kategóriami. Ak má mať európska kultúra budúcnosť, musí mať
aj toto štúdium budúcnosť.
Čo by ste odporúčali záujemcom o štúdium na vašej katedre?
Určite to, aby veľa čítali. Netreba hltať knihy, stačí sa naučiť obsedieť a mať
pracovné návyky. Treba mať vzťah k umeleckým hodnotám. Nemôžem si
myslieť, že v minulosti bolo všetko zlé a slabé. Jednoducho človek musí mať
rešpekt pred minulými generáciami. Musí vidieť celok – nielen výsek svojho
života. Kto toto všetko zvláda, má šancu prejsť. Kto to nemá, nemá podľa mňa
šancu zvládnuť žiadne humanitné štúdium. Nie je to len o diplome, ale
o formovaní človeka.
Foto: archív D. Škovieru
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MIRA NITTMANNOVA – Soňa Makulová: Náš absolvent má
veľmi veľkú hodnotu na trhu práce
Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD. je vedúcou Katedry knižničnej
a informačnej vedy FiF UK. Na katedre pracuje od roku 1982.
V súčasnosti je členkou vedeckej rady Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského a Odborovej rady
pre schvaľovanie PhD. na Karlovej univerzite
v Prahe. V roku 2003 bola nominovaná ako expert
v oblasti hodnotenia multimédií za člena svetovej
poroty Grand Jury pre hodnotenie celosvetovej
súťaže World Summit Award v Dubaji a v roku
2005 v Bahrajne. Prednášala na zahraničných
konferenciách a univerzitách v Českej republike,
Dánsku, Fínsku, Grécku, Hong Kongu, Maďarsku,
Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku, Švédsku,
USA a Veľkej Británii.
V roku 1995 sa stala spolumajiteľkou spoločnosti EL&T, dnes ELET,
ktorá patrí k najstarším spoločnostiam na Slovensku zaoberajúcim sa web
dizajnom, mobilnými aplikáciami, SEO optimalizáciou a podobne.
Aká je najlepšia stredoškolská príprava študenta, ktorý chce ísť študovať
na vašu katedru?
V Bratislave existuje Stredná odborná škola knihovníckych a informačných
štúdií, ale najviac sa nám zatiaľ osvedčilo gymnázium.
Čo ponúka katedra potenciálnym uchádzačom?
Je to najmä uplatnenie študentov. Naši absolventi majú veľmi široké uplatnenie
napríklad v knižniciach, ale aj vo verejnom sektore, veľa našich absolventov je
na veľmi vysokých pozíciách, čo odrážajú aj naše špecializácie na literárnu
komunikáciu a knižnice, máme tiež špecializáciu na historické knižné fondy,
nové médiá a informačné médiá. Náš absolvent má veľmi veľkú hodnotu na
trhu práce. Štúdium na našej katedre je veľmi zaujímavé.
Pre zaujímavosť – hlási sa k vám viac dievčat alebo chlapcov?
Viac dievčat. Ale v posledných rokoch nám pribudli aj chlapci, lebo tu máme
špecializáciu na informačné štúdiá, kde sa kladie dôraz aj na počítačové
spracovanie informácií. A na rozdiel od technických smerov, tu nie je náročná
matematika, na ktorej študenti väčšinou skrachujú. U nás sa kladie dôraz viac
na ten používateľský aspekt.
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Prednášate aj v zahraničí. Aký je rozdiel medzi slovenskými vysokými
školami a tými zahraničnými?
Naša katedra a náš odbor veľmi úzko súvisia s rozvojom informačných
technológií. Dá sa povedať, že po roku 1989, keď už sú nové informačné
technológie aj na našej katedre, tak ten rozdiel v tomto odbore nie je až taký
veľký. Ja som napríklad prednášala pre doktorandské štúdium v Pittsburghu
a dá sa povedať, že ich kvalita a kvalita našich študentov je porovnateľná.
U nás je kvalita daná aj tým, že máme stále prijímacie pohovory, kam sa hlási
viac uchádzačov, ako sme schopní prijať. Musím však skonštatovať aj to, že
v posledných rokoch je kvalita študentov o niečo nižšia ako v minulosti, kedy sa
viac kládol dôraz na kvalitu a nie na kvantitu. My sme kedysi mali 20 členov
katedry a v ročníku bolo asi 10 študentov. Teraz máme v ročníku aj 30 až 40
študentov a členov katedry je tak polovica ako predtým. Kedysi bolo naše
štúdium dokonca kombinované s jazykmi, a to s angličtinou, nemčinou
a dokonca aj s latinčinou a myslím si, že vtedy boli tí študenti ozaj kvalitní.
Je štúdium na Slovensku ťažšie ako v zahraničí?
Myslím si, že nie. Na našej katedre nie je ani fyzika, ani matematika. Čo
vyžadujeme, to je výborná znalosť jazykov, lebo veľa študijných materiálov
čerpáme zo zahraničia.
Čo by ste chceli na katedre ešte dosiahnuť?
Chcela by som stabilizovať katedru po personálnej stránke, pretože
v súčasnosti nám veľa ľudí odišlo do dôchodku, ale na druhej strane máme
veľmi veľa šikovných doktorandov. A chcem vybudovať kvalitný študijný
program pre študentov, pretože u nás sa predmety neustále a veľmi rýchlo
menia. Keď som nastúpila na katedru v roku 1982, tak sme mali predmety ako
mechanizácia a automatizácia a teraz ich nahradili predmety ako informačná
architektúra, optimalizácia webových sídiel pre vyhľadávacie nástroje internetu
a podobne. Takže, u nás je nutné sa neustále prispôsobovať novým trendom
v oblasti spracovania informácií.
Ste spolumajiteľkou jednej z najstarších firiem na Slovensku, ktorá sa
zaoberá web dizajnom a mobilnými aplikáciami. Myslíte si, že je
v súčasnosti dôležitejšie mať dizajnovo peknú stránku, alebo obsahovo
kvalitnejšiu stránku?
Jednoznačne obsah. Pretože aj informačná architektúra alebo SEO
optimalizácia (pozn. SEO – search engine optimization, teda optimalizácia pre
internetové vyhľadávače) záleží predovšetkým na obsahu. V podstate, keď vás
nie je schopný Google nájsť na prvých troch stranách, tak to ako keby ste ani
neexistovali. Čiže keď nie je kvalitný obsah, tak ani vyhľadávač vás nenájde,
pretože robot vyhľadávacieho nástroja je vlastne slepý a jeho nezaujíma
grafika, ale kľúčové slová, ktoré si zindexuje a na základe algoritmu sa potom
tieto kľúčové slová porovnávajú. Je chyba, keď web zveríte reklamným
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agentúram, ktoré robia nejaké corporate identity firmy a kladú dôraz na grafickú
a vizuálnu stránku prezentácie. To sú napríklad všetky flashové animácie
a podobne. To sú absolútne nečitateľné a neprístupné stránky pre robotov
vyhľadávacieho nástroja. Takže dôležitejší je vždy obsah.
Prečo je v súčasnosti internetový marketing taký dôležitý?
Internet je nové médium a najmä mladá generácia používa internet ako bežný
komunikačný marketingový obchodný nástroj. Myslím si, že internet má v tomto
smeru veľmi veľký potenciál, teda v oslovení veľkej časti populácie. Keď som
napísala svoju prvú knihu o internete Sprievodca po Internete v roku 1995, tak
internet používalo asi len 5% populácie. Keď si pozrieme demografické
štatistiky teraz, tak vidíme, že sa situácia úplne zmenila a internet stále viac
používa aj staršia generácia.
Foto: uniba.sk
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MONIKA HURBANOVÁ – Viera Gažová: Bázou kulturológie je
filozofia kultúry
“Kulturológia je v podstate disciplína, ktorá stojí medzi disciplínami – je to
teda skôr interdisciplinárna záležitosť,” hovorí Viera Gažová, vedúca
Katedry kulturológie FiF UK.
Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. je autorkou
viacerých vedeckých monografií, vedeckých
prác v domácich a zahraničných časopisoch
a zborníkoch, referátov a príspevkov na
domácich i zahraničných konferenciách,
skrípt či odborných textov. V rokoch 2000 –
2004 pôsobila ako dekanka na FMK UCM
v Trnave V súčasnosti je vedúcou Katedry
kulturológie
Filozofickej
fakulty
UK
v Bratislave.
Čo si môže laik predstaviť pod pojmom kulturológia, čo to znamená,
študovať ju?
Kulturológia je v podstate disciplína, ktorá stojí medzi disciplínami – je to teda
skôr interdisciplinárna záležitosť. Nie je to mimoriadne stará ani mimoriadne
mladá disciplína. Toto pomenovanie pochádza ešte zo začiatku 20. storočia
v Nemecku ako Kulturwissenschaft alebo Kulturwissenschaften, čiže veda
alebo vedy o kultúre. Dnes ju poznáme pod názvom kulturológia (Culturology,
Culture studies, Etudes culturelles). Je to vedný a študijný odbor, ktorý sa snaží
zachytiť čo najširšie spektrum fenoménov v kultúre. Snaží sa ho postihnúť cez
disciplíny ako filozofia kultúry, dejiny národnej aj svetovej kultúry, dejiny
jednotlivých druhov umení, ďalej sociológia kultúry a samozrejme aj praktické
disciplíny – manažment kultúry, marketing kultúry a kultúrna politika.
Hovorili ste, že kulturológia je pomerne mladá veda. Kedy vzniklo štúdium
tohto smeru u nás?
Katedra kulturológie funguje samostatne od roku 1995, odbor je však o mnoho
starší – existoval pôvodne ako Teória kultúry a neskôr Teória a riadenie kultúry
pod Katedrou estetiky.
Ako vyzerá alebo ako by mal vyzerať študent alebo záujemca o štúdium
kulturológie?
Väčšinou prichádzajú uchádzači s tým, že majú primárne záujem o niektorý
konkrétny druh umenia a v súvislosti s ním napríklad aj o riadiace procesy,
napríklad manažment divadla, filmových festivalov či podujatí, ale aj napríklad
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v oblasti knižnej kultúry. Čiže všetky možné oblasti kultúry umeleckej ale aj
mimoumeleckej.
Čím sa môže stať absolvent kulturológie?
Máme absolventov vo všetkých oblastiach kultúry od teórie až po praktické
roviny. Riaditelia galérií, múzeí, skanzenov, manažérov divadiel, hudobných
skupín, filmových festivalov. Uplatňujú sa nielen tu ale aj v zahraničí.
Prečo ste si vybrali práve tento smer?
Ja som pôvodne filozof a venovala som sa celú profesionálnu kariéru filozofii
kultúry. Odtiaľ je už len krok ku kulturológii, pretože osobne som presvedčená,
že filozofia kultúry je bázou celej kulturológie.
Čo považujete za svoj najväčší profesionálny úspech?
To, že sa nám podarilo akreditovať bakalárske aj magisterské štúdium, máme
úspešných doktorandov a uchádzame sa aj o habilitačné a inauguračné
konanie. To je pre pedagóga z profesionálneho hľadiska asi najdôležitejšie.
Čím je Vaša katedra jedinečná, výnimočná?
Participujeme na výskumných a iných programoch a máme vlastné periodikum,
čím sa nemôže ani každá katedra pochváliť – Acta culturologica, kde
publikujeme jednak výsledky nášho vedeckého výskumu ale aj študijnú
literatúru, čiže my sa snažíme saturovať náš študijný program aj literatúrou
našej vlastnej produkcie a musím povedať, že je akceptovaná: z našich
materiálov sa učí aj na iných univerzitách na Slovensku aj v Českej republike.
Do tohto periodika prispievajú iba pedagógovia alebo aj sami študenti?
Aj študenti. Sú monografie, ktoré robia jednotliví pedagógovia, zborníky
z konferencií, ale napríklad aj študijné materiály, ktoré sú robené ako sylabus
s príslušnými textami. Čiže sylabus k predmetu, ktorý je vypracovaný na celý
školský rok a k nemu sú pridané buď výňatky z diel alebo študentské práce.
Študenti tiež pomohli docentke Fischerovej pripraviť celé jedno vydanie Acta
culturologica.
Koľko záujemcov sa ročne uchádza o štúdium a koľkí z nich sú úspešní?
Každý rok prijímame asi 30 uchádzačov na bakalárske a 30 na magisterské
štúdium, pričom záujem o bakalárske štúdium je tak štvor- až päťnásobný.
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Na Vašej katedre pracujú samé ženy, je to stav trvalý alebo skôr aktuálny?
Je to momentálny stav, je to náhoda. Máme doktorandov aj absolventov mužov
a aj u nás učia. Keďže situácia v školstve je taká, aká je, tak veľmi často nám
učia z priateľstva, čiže nemôžeme ich vlastne ani honorovať. Spomeniem
z oblasti mediálnej kultúry Alex Plencner alebo docent Dubnička z oblasti
kultúrnej ekológie a ďalší.
Na stránke Katedry máte fotogalériu z rôznych exkurzií, sú tieto exkurzie
povinné alebo voliteľné?
To je povinná súčasť, pretože jednak si študenti musia pripraviť prezentáciu na
exkurzie, majú rozdelené témy a jednak tieto exkurzie do značnej miery
pomáhajú organizovať, čiže exkurzia je aj prejavom a overením ich
manažérskych zručností. Zatiaľ to má nielen pozitívnu odozvu, ale aj praktický
efekt je veľmi významný.
Aké typy exkurzií organizujete?
Každá exkurzia je zameraná iným spôsobom, pravidelne chodia študenti do
Talianska – do Ríma, kratšie exkurzie do múzeí alebo galérií v Budapešti, vo
Viedni – čiže zameranie je orientované na dejiny európskej a svetovej kultúry,
na výtvarné umenie a architektúru a iné druhy umení. Pravidelne robíme
exkurzie v rámci Bratislavy, ktoré sú zamerané na dejiny národnej kultúry,
napríklad na Devín, kde si študenti priam dávajú slovanské mená – po stopách
štúrovcov, ale aj iných dejateľov.
Sú exkurzie kompletne individuálne platené alebo na ne prispieva
školstvo?
Kedysi sme dostávali nejaké financie od školy, ale myslím, že posledné roky to
už nefunguje. Študenti sa to však vždy snažia uhradiť, vždy sa nájde nejaký
spôsob.
Predpokladám, že si študenti radi vyhradia na to prostriedky, lebo význam
je očividný...
Áno, dostanú sa s našimi pedagógmi aj na také miesta, na ktoré by im samým
možno ani nezišlo na um ísť a je to s výkladom, ktorý by možno nemali šancu
získať, pretože máme veľmi kvalifikovaných pedagógov.
Je niečo, čo by ste na katedre chceli zmeniť, niekam ju posunúť ďalej?
Áno, vždy je čo meniť, vždy je čo skvalitňovať. Ak by to bolo možné, radi by
sme pridali ďalší odbor v rámci kulturológie. V súčasnosti jestvuje trend
podporovaný aj UNESCO-m aj Radou Európy – Animácia kultúry alebo
Sociokultúrna animácia. Nám by sa toto javilo ako celkom solídny bakalársky
program. Lenže kým nemáme ďalšieho docenta, ktorý by bol schopný ho
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garantovať, tak je to trošku problém. Navyše narážame aj na priestorové limity
fakulty a taktiež na limity personálne, pretože nás je relatívne málo a neviem si
predstaviť, ako by sme pri tomto počte pracovníkov výučby zvládli. Ale dali by
sa spraviť nejaké úpravy, napríklad keby sme na spoločný všeobecne
zameraný bakalársky program prijímali menej ľudí a zopár ľudí na animáciu.
Magisterský stupeň by bol spoločný zase pre tých, ktorí by mali záujem
o pokračovanie v štúdiu.
Foto: archív V. Gažovej
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TATIANA JURAŠKOVÁ – František Gahér: Muži majú podľa
štatistík lepšie logické myslenie ako ženy
Niekdajší rektor Univerzity Komenského doc. PhDr. František Gahér, CSc.
vedie Katedru logiky a metodológie vied FiF UK od roku 1998. Šéfuje
samým mužom, myslí si však, že aj ženy môžu byť vynikajúcimi
logičkami.
Na úvod nám povedzte niečo o histórii katedry.
Ako vznikla?
Ak dovolíte, začnem veľmi stručne jej prehistóriou,
aby bol proces jej vzniku pochopiteľnejší. Už rok po
vzniku Filozofickej fakulty UK sa začalo s výučbou
filozofie a od roku 1925 aj s výučbou elementárnej,
zväčša tradičnej logiky (prof. J. Tvrdý). Prienik
modernej logiky do výučby na fakulte je spojený
s činnosťou profesora V. Filkorna začiatkom
päťdesiatych rokov. Len na okraj poznamenávam,
že výučba logiky na gymnáziách a niektorých
stredných školách pretrvávala naďalej. Proces
inštitucionalizácie logiky na FiF UK bol zavŕšený založením samostatnej katedry
logiky v roku 1962 najmä s podporou profesora I. Hrušovského. Prvým vedúcim
katedry sa stal prof. Filkorn. Pri katedre de facto už od roku 1964 pôsobil
Kabinet metodológie vied FiF UK, ktorý bol v určitom období jediným
pracoviskom v ČSSR zameraným na všeobecnú metodológiu.
Ponúka katedra samostatné študijné programy alebo vyučuje predmety na
iných odboroch?
Neponúkame samostatné študijné programy I. a II. stupňa. Vyučujeme
predmety v rámci iných študijných programov nielen na našej fakulte, ale
aktuálne aj na troch ďalších fakultách UK, a to na právnickej fakulte, fakulte
manažmentu a fakulte sociálnych a ekonomických vied.
Študenti ktorých odborov musia absolvovať logiku?
Na filozofickej fakulte sú predmety logika i metodológia vedy (resp. filozofia
vedy) povinné pre študentov programu filozofia, tí majú možnosť vybrať si aj
z našej bohatej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. Logika je
povinne voliteľná pre študentov politológie, sociológie, žurnalistiky, kulturológie,
muzikológie a ako výberový predmet je dostupná každému študentovi.
Pre ktoré ďalšie povolania by bola výučba logiky prínosom?
Jednoduchou a pravdivou odpoveďou je – pre všetky, pokiaľ používajú nejaký
jazyk a usudzujú v ňom. Nepoznám povolanie, kde by to nebolo potrebné.
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V práve sa napríklad usudzuje z noriem a skutkových stavov na závery či bol
porušený zákon, alebo nie, politik predkladá viac alebo menej presvedčivé
argumenty v prospech jeho návrhu riešenia, v medicíne sa z príznakov chorôb
stanovuje diagnóza a zo známych účinkov liekov sa zas usudzuje terapia atď.
Majú vaši študenti k dispozícii nejaké logické hračky?
Priamo hračky nie, tie asi patria do iných zariadení, ale dostupných je veľa
logických hádaniek, záhad a hlavolamov. V učebnici Logika pre každého zopár
takých uvádzam a napísal som knižočku takýchto hádaniek pre deti a mládež.
Povedzte nejakú logickú hádanku aj našim čitateľom.
Bude to skôr intelektuálna provokácia, nie hra. Predstavte si, že ste na
svetovom kongrese, ktorého sa zúčastňujú najlepší vedci z celého sveta zo
všetkých vedných odborov a zjaví sa im anjel, ktorého posiela pán Boh so
sľubom, že im je ako vševediaci ochotný odpovedať na jednu jedinú otázku.
Úloha znie: Ktorá otázka je taká, že odpoveď na ňu je pre ľudstvo informačne
najcennejšia? Odpoveď Vám neprezradím, pretože by som čitateľa pripravil
o radosť z objavovania.
Dá sa logickému mysleniu naučiť alebo sa s ním človek narodí?
Dispozíciu k logickému mysleniu má každý, kto kompetentne používa jazyk
a prejavuje sa najmä v tom, čo nazývame logická intuícia. Mieru logickej
fantázie majú ľudia diferencovanú. Na druhej strane je pravdou, že intuícia
môže zlyhať alebo na riešenie daného problému nevie nájsť uspokojivú
odpoveď. Tam nastupuje systematické skúmanie, a to celého radu generácií
bádateľov za sebou, ktorí často nadväzujú na objavy svojich predchodcov.
Výsledky trvalej hodnoty takéhoto systematického bádania sa potom môžu učiť
práve na hodinách logiky.
Často sa vraví, že niečo nemá logiku. Čo teda má logiku?
Logiku môže mať (alebo presnejšie logickým môže byť) úsudok, myšlienkový
postup, argument. Mnohokrát však niečo pôsobí ako presvedčivý argument, pri
podrobnejšom skúmaní sa však zistí, že nie je logicky správny. Takže mali by
sme rozlišovať medzi logickým a presvedčivým.
Čo sa nedá logicky vysvetliť?
Kompetencie logiky sú vcelku veľmi presne definované a v zásade jej záber je
oveľa užší, ako sa niekedy ľudovo predpokladá. Nasvedčuje tomu aj používanie
slovného spojenia „to je logické“, pretože najčastejšie ide o použitie slov vo
význame nejakého súladu s poriadkom, očakávaným postupom a podobne,
vôbec nie vo význame súladu s logickými zákonmi a pravidlami. Na druhej
strane logické vysvetlenie v oblasti vedy (to sme už na pôde metodológie vied)
vždy vychádza z mimologických predpokladov – napríklad z platnosti nejakých
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prírodných zákonov a empirických faktov a logika len stanovuje štruktúru
takéhoto vysvetlenia a všeobecné kritéria, ktoré musí spĺňať. Štandardne čosi
ako „vysvetlenie“ jednoduchých empirických faktov nie je predmetom záujmu
logiky a nie je ani v jej kompetencii – logika nie je empirická, ale analytická
disciplína, podobne ako matematika.
Na vašej katedre sú okrem sekretárky samí chlapi. Muži zvyknú vravieť, že
majú lepšie logické myslenie ako ženy. Je to pravda?
Áno, ale len ako štatistický parameter, pretože existujú muži, ktorí majú slabú
logickú fantáziu, a zas ženy, ktoré sú vynikajúcimi logičkami. Zopár takých
poznám.
Doteraz sme hovorili o logike, poďme k metodológii vied. Skúste nám ju
priblížiť.
Metodológia analyzuje proces vedeckého skúmania, jeho zákonitosti, snaží sa
definovať také základné pojmy vedy ako napríklad fakt, vedecká metóda,
hypotéza, teória, vedecké vysvetlenie, potvrdenie teórie a podobne, okrem
iného aj stanoviť kritéria toho, čo je a čo nie je veda, respektíve čo sa na vedu
iba ponáša alebo sa za vedu iba vydáva.
Mnohí študenti sa predmetov ako logika boja. Ako by ste ich presvedčili,
že je pre nich potrebná?
Psychologické bariéry sa prekonávajú niekedy veľmi ťažko. Pokiaľ je však
študent zvedavý a nie je úplne lenivý, nemá sa prečo báť predmetu, akým je
logika. Ak pracuje s pojmami, robí úsudky (človek so štandardným vývinom
svojich kognitívnych schopností robí približne od šiestich rokov desiatky
úsudkov denne), tak skvalitnenie svojich schopností práve v tejto oblasti by
malo byť pre neho samozrejmou túžbou. Ak má pritom obavy, tak na to je tu
učiteľ a jeho pedagogické majstrovstvo, aby mu ich pomohol prekonávať. A zo
strany študenta sa predpokladá základná usilovnosť, trpezlivosť a intelektuálny
tréning. A odmena, čiže pochopenie riešenia, býva veľmi povzbudzujúca. Takže
študenti, nebojte sa logiky, veď každý z vás sa na ňu denno-denne priamo či
nepriamo odvoláva. Štúdiom logiky sa vaša schopnosť logicky správne
argumentovať môže zdokonaliť podobne, ako tréningom sa môžete zdokonaliť
v behaní, skákaní, lyžovaní a pod. Záleží na vašom záujme a aktivite.
Foto: archív F. Gahéra
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PAVOL KABÁT – Anikó Dušíková: Súčasný systém vysokých
škôl je cesta do pekla
PhDr. Anikó Dušíkova, PhD. na katedre maďarského jazyka a literatúry
najskôr študovala a neskôr tam začala aj profesionálnu kariéru. Postupne
to dotiahla až do funkcie vedúcej katedry, v ktorej tento mesiac končí.
O tom, ako dlho funguje katedra maďarského jazyk a literatúry a pre koho
je určená, sa dozviete z nasledujúceho rozhovoru.

Koľko rokov už existuje Katedra maďarského
jazyka a literatúry (KMJL)?
Katedra maďarského jazyka a literatúry funguje
ako samostatná katedra 52 rokov. Filozofická
fakulta mala už od svojho vzniku vždy maďarský
seminár. Zakladateľom hungaristiky na filozofickej
fakulte bol profesor Pavel Bujnák. Vytvoriť
samostatnú katedru sa podarilo až koncom
päťdesiatych rokov.
Koľko poslucháčov má momentálne vaša katedra?
V súčasnosti študuje na Katedre maďarského jazyka a literatúry približne 70
študentov.
Ako dlho pôsobíte na katedre?
Na katedre som začala študovať vo veku 19 rokov. Po ukončení štúdia som
pracovala ako sekretárka, neskôr som bola internou ašpirantkou, to je dnes
interný doktorand, a potom som nastúpila do zamestnaneckého pomeru ako
vyučujúci. Takže na katedre pôsobím od roku 1987 ako zamestnanec
a v rokoch 1982 - 1987 ako študentka. Vo funkcii vedúcej katedry som od 1.
apríla 2003.
Aké študijné programy katedra ponúka?
V uplynulých rokoch sme pripravovali poslucháčov na výučbu maďarského
jazyka a literatúry v kombinácii s inými učiteľskými programami, napríklad
maďarčina – slovenčina, maďarčina – angličtina, maďarčina – nemčina,
maďarčina – estetika, maďarčina – história. Začiatkom deväťdesiatych rokov
sme mali pokusný ročník maďarčina - žurnalistika, ktorého absolventom bol aj
Gábor Grendel. Nakoniec sa zistilo, že akreditačný systém takýto spôsob
prípravy neunesie a po tomto prvom pokusnom ročníku odbor zanikol.
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Pre koho je určené štúdium na KJML?
Predovšetkým pre tých, ktorí sa chcú stať učiteľmi, ale otvorili sme aj prvý
ročník prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia. V ňom sú nemčinári, teda
kombinácia maďarský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra, ale
aj kombinácia maďarský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra. Tento rok
otvárame na filozofickej fakulte novinku, ktorú nemá žiadna iná fakulta, ani
žiadna iná univerzita na Slovensku. Ide o prekladateľsko-tlmočnícke štúdium
fínskeho jazyka a kultúry. Otvárame program akreditovaný len na bakalárskej
úrovni, ale máme už pripravený aj magisterský stupeň, ktorý posunieme
akreditačnej komisii. Do historicky prvého ročníka tohto programu plánujeme
prijať 20 poslucháčov.
Aký je záujem o tento nový a unikátny program?
Keďže ide o pilotný projekt a ešte nie sú spracované všetky prihlášky na fakultu,
je ťažké odhadnúť počet uchádzačov. Podľa predbežných informácii zo
študijného oddelenia je záujem veľký, takže veríme, že sa nám podarí naplniť
počet 20 študentov.
Koľko uchádzačov má záujem o štúdium na KJML a koľko z nich
prijmete?
Ešte v deväťdesiatych rokoch sa hlásilo približne 100 uchádzačov a prijali sme
asi 20 študentov. Teraz je stav taký, ako na väčšine učiteľských programov.
Sme radi, keď sa nám podarí naplniť ten počet, ktorý bol pôvodne avizovaný.
Ešte smutnejší je však fakt, že vlani sa zapísala len polovica z prijatých
uchádzačov. Napríklad, na jeden program berieme 10 študentov, 10 sa ich
prihlási, my ich všetkých prijmeme, ale nakoniec sa zapíše len polovica. Taký je
celkový trend na učiteľských programoch.
Súhlasíte s názorom, že na Slovensku je zbytočne veľa vysokých škôl?
Myslím, že na päťmiliónové Slovensko máme nehorázne veľa vysokých škôl.
Navyše, vysoké školy, ktoré si dokázali v minulosti udržať určitú úroveň majú
teraz sťaženú úlohu, pretože spoločnosť ešte nedostatočne reflektuje na kvalitu
vzdelania, ktorú študent alebo absolvent získal na tej fakulte. Myslím si, že
cesta aby na pomaly každej dedine bola nejaká pobočka vysokej školy je
cestou do „pekla“.
V akej oblasti sa môžu uplatniť absolventi vašej katedry?
Mnohí naši absolventi sa venujú učiteľstvu, ale veľa z nich pôsobí aj
v pridružených oblastiach. Myslím, že v tom sa nevymykáme bežnému trendu.
Zostali v oblasti písaného alebo hovoreného slova. Napríklad ako redaktori
v slovenskom rozhlase, v maďarskom vysielaní STV, v rôznych periodikách
Z mnohých sa stali žurnalisti. Približne tak polovica na polovicu, ak by som to
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mala odhadnúť. Mnohí robia aj prekladateľov alebo tlmočia. Je to rôzne
v každom ročníku.
Akú formu majú prijímacie pohovory na KJML?
Prijímacie pohovory sú rovnaké, ako na celej fakulte. Výnimku tvoria programy
ako žurnalistika, marketingová komunikácia, psychológia, kde sú tie rozdiely
najmarkantnejšie. Už druhý rok sa bude písať všeobecný test. Študent
uchádzajúci sa o štúdium na našej katedre bude písať tento všeobecný test.
Niektoré jazykové katedry si zadávajú špeciálne podmienky. Vo všeobecnosti
sa však píše všeobecný test. Uchádzač o štúdium zaň môže získať maximálne
500 bodov.
Je znalosť maďarského jazyka pre záujemcu o štúdium nevyhnutná?
Áno, ovládanie maďarčiny na úrovni maturitnej skúšky je podmienkou prijatia na
našu katedru. Čiže je potrebné, aby uchádzač o štúdium na Katedre
maďarského jazyka a literatúry vedel čítať, písať a rozumel maďarskému
jazyku.
Aký je Váš pohľad na slovensko-maďarské vzťahy?
Myslím, že bežní ľudia vychádzajú medzi sebou dobre. Mám široký okruh
známych, ktorý pozostáva aj zo slovensky aj z maďarsky hovoriacich ľudí.
Nepamätám si, že by sme mali medzi sebou nejaký konflikt založený na báze
rozdielneho jazyka, alebo rôznych kultúr. Podľa mňa je v Európe otázka
národnosti nástrojom politikov a slúži im na dosiahnutie ich cieľov.
Nebezpečenstvo spočíva v tom, že tieto vášne, ktoré politici a média veľmi radi
prezentujú, sa môžu dostať aj do bežného života a keď presiahnu istú normálnu
hranicu, môžu zviesť aj vo väčšine prípadov normálne rozmýšľajúcich ľudí, aby
im dali príliš voľný priechod. Dúfam, že sa z toho, aby sme na seba nadávali len
kvôli tomu, že hovoríme iným jazykom, nestane celonárodný šport.
Foto: autor
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TERÉZIA KARPIELOVÁ – Pavel Horňák: Štúdium reklamy má
zmysel
Čo majú spoločné Clinton, marmeláda a vešiak? O vývoji štúdia
reklamných praktík, ale aj o súčasnom stave reklamy na Slovensku sme
sa zhovárali s vedúcim Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. Pavlom
Horňákom, PhD.
Po novembri 1989 bolo jasné, že v trhovom
mechanizme, ktorý sa pomaly začal na Slovensku
rozbiehať, je potrebná reklama. Uvedomil si to aj
novinár a pedagóg Pavel Horňák, ktorý so svojimi
spolupracovníkmi hneď v najbližšom akademickom
roku 1990/91 zaviedol na Univerzite Komenského
štúdium propagácie (vtedajší názov pre reklamu).
Bolo to prvé štúdium týkajúce sa reklamy
v Československu. O vývoji štúdia reklamných
praktík, ale aj o súčasnom stave reklamy na
Slovensku sme sa zhovárali s vedúcim Katedry
marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, profesorom PhDr. Pavlom Horňákom, PhD.
Katedra marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského bola založená v roku 1996. Štúdium reklamy však v rámci
Filozofickej fakulty UK fungovalo už skôr. Ako to teda bolo s vývojom
tohto študijného odboru?
Jedna vec je história katedry a druhá história študijného odboru, hoci je to
bezprostredne prepojené. V prvom akademickom roku 1990/91 sme mali iba
externú formu štúdia, ale hneď v nasledujúcom sa podarilo presadiť prvé
bakalárske štúdium. Obsah bol de facto podobný, len sme ho potom
premenovali na marketingovú komunikáciu, lebo tento pojem lepšie vyjadruje
podstatu toho, čo tu učíme. Fungovali sme na Katedre žurnalistiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského. Na tejto katedre sa teda vyučovali dva odbory:
propagácia (teda marketingová komunikácia) a žurnalistika. Potom sme
s kolegami bojovali za osamostatnenie, odčlenenie a vytvorenie samostatnej
katedry, ale zo strany žurnalistiky boli veľké problémy a nechceli si nás pustiť.
Konečne v roku 1996 sa nám podarilo založiť novú katedru, ktorá sa mohla
venovať tomuto študijnému odboru samostatne, lebo predtým to bolo dosť
komplikované. Veľmi nám pomohol vtedajší dekan Filozofickej fakulty docent
Ladislav Kiczko aj docent Luboš Šefčák z Katedry žurnalistiky. Títo ľudia videli,
že odčlenenie je logické, že pre štúdium je to potrebné. Napriek tomu sa to
vtedajšiemu vedeniu Katedry žurnalistiky nevidelo, tvrdili, že sa búrime, keď to
chceme odtrhnúť. Vtedy som im povedal: „Raz budeme mať univerzitu reklamy
a vy novinári tam budete mať takú malú kuticu.“ (smiech) A vývoj nám dáva
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v niečom aj za pravdu, lebo na štúdium marketingovej komunikácie sa
v súčasnosti hlási viac záujemcov než na žurnalistiku.
Reklama je dnes neoddeliteľnou súčasťou nášho života a záujem
o štúdium marketingovej komunikácie medzi mladými ľuďmi stále rastie.
Podľa akých kritérií ste sa rozhodovali, keď ste mali stanoviť konečné
číslo, koľko uchádzačov každý rok na štúdium prijmete?
Výkonnostné parametre katedier a odborov – teda to, či ich členovia niečo
robia, či publikujú, či si zvyšujú kvalifikáciu – treba nejako merať. Do týchto
parametrov sa zaraďuje aj počet študentov – čím viac, tým lepšie pre katedru.
Moja predstava je však mať pätnásť študentov v ročníku, aby sme sa im mohli
viac venovať, aby to smerovalo k oxfordskému štýlu. To je veľmi jednoduchá
matematika. Predstavte si, že chodíte na angličtinu. Aký je to rozdiel, keď tam
chodíte sám, dvaja alebo je vás sto? Niektoré vysoké školy majú semináre, na
ktorých sú stočlenné skupiny. To mi pripadá nehumánne, nie paradoxné.
(smiech) Spočiatku sme začínali s dvadsiatimi študentmi, ale práve pre tie
parametre sme museli začať prijímať viac. Teraz je to tridsať prijatých študentov
každý rok. Mne je tých študentov úprimne ľúto, keď sa ich hlási 500
a zoberieme tridsať, ale prijímanie väčšieho počtu by bolo na úkor kvality
výučby.
Aké nároky máte na uchádzačov pri prijímacích pohovoroch? Čím
všetkým musí ašpirant prejsť, ak má v úmysle študovať na Katedre
marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK?
Pri prijímacích skúškach môže záujemca získať polovicu bodov z písomných
testov a druhú polovicu z talentových skúšok. Testy sa skladajú v súčasnosti
z dvoch hlavných častí. Zo všeobecného testu, spoločného pre celú fakultu
a z talentovej skúšky. Talentové skúšky pozostávajú zo splnenia dvoch úloh.
V prvej sa uchádzačom nadiktujú nesúvisiace slová, napríklad „mama, Clinton,
pes, marmeláda, vešiak“, a oni z nich majú napísať súvislý reklamný text. Druhá
časť je tvorba plošného inzerátu v novinách, ktorý má svoj názov – slogan, pár
riadkov textu a grafiku. Mapuje sa tu teda aj estetické cítenie a účinnosť, t. j. či
reklama bude schopná predávať. Na celých talentových skúškach sú však
najdôležitejšie originalita a kreativita.
Štúdium na katedre je rozdelené do dvoch stupňov – trojročné bakalárske
štúdium a dvojročné magisterské. Čo je náplňou štúdia bakalárov a na čo
sa pripravujú budúci magistri?
V bakalárskom štúdiu je hlavným cieľom, aby poslucháči spoznali základy
teórie a histórie marketingovej komunikácie, zoznámili sa s etikou v reklame.
Majú aj niektoré aplikované predmety ako psychológia, sociológia, jazykoveda,
umenoveda. Keďže samotná reklama nie je vedným odborom, má
interdisciplinárny charakter. Magisterské štúdium je naproti tomu viac zamerané
na vedúce pozície v oblasti marketingovej komunikácie. Poslucháči pracujú na
vlastných projektoch, komplexných propagačných akciách. Ide o to, aby sa
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naučili riadiť komplexné propagačné kampane, aby ich štúdium bolo už viac
prepojené s praxou.
Práve slabé prepojenie študijného odboru s praxou býva častou výčitkou
študentov voči vysokoškolskému systému. Ako je to u vás? Ako je
vyvážený pomer teória – prax?
Vysoká škola je skôr navigácia, teória. Pre prax vám to dá nejakých dvadsať
percent. Univerzitné štúdium si nemožno mýliť s učilišťom.
Katedra marketingovej komunikácie je relatívne mladá, tento akademický
rok je jej pätnástym. Ako hodnotíte vývoj a súčasný stav katedry?
Za najväčšie víťazstvo považujem, že sa nám podarilo túto katedru vôbec
založiť. V súčasnosti vidím nedostatky po každej stránke – na sebe samom, na
kolegoch. Mali by sme mať viac titulovaných ľudí. Keď som prijímal ľudí na
katedru, tak som bral aj takých, ktorí tie tituly nemali, ale v praxi niečo dokázali
a majú študentom čo povedať. Dnes však situácia núti, aby na vedeckých
hodnostiach zapracovali aj títo ľudia z praxe. Už tridsať rokov učím reklamu –
prvých pätnásť to bolo na žurnalistike, od roku 1996 na samostatnej katedre.
Od začiatku to bolo veľa entuziazmu, potom často aj sklamaní. Už sa tu za tie
roky vystriedalo veľa pedagógov. Vysoké školy sa pomaly dostávajú v číslach
na úroveň maturity. Tých škôl je totiž toľko, že už pomaly každý má vysokú
školu a úroveň je veľmi rôznorodá. Ale môj optimizmus pramení z toho, že keď
sa nám stále hlási toľko ľudí (a z roka na rok je ich viac), tak kvalita prijatých
študentov je skvelá. Zvyknem im s úsmevom hovoriť, že už v okamihu prijatia
sú lepší ako ich pedagógovia. Keď pri tom množstve uchádzačov 500,
vyberieme tridsať, tak tí študenti sú úžasní, naozaj. A ďalej je to už na nás, ako
si ich rozmaznáme alebo vychovávame, to už je v našich rukách. Ale vidím to
optimisticky, lebo na mnohých školách sa naháňajú, že nemajú dostatočný
počet študentov, chceli by čo najviac, len aby mohli existovať a my máme výber
úžasný. To je jedna vec. A druhá: keď už som učil deti mojich študentov, ktorí
ich sem dávajú, čiže vlastne ďalšiu generáciu, tak mi hovorili, že sem nejdú len
preto, že chcú byť v reklame, ako mnohí, ktorých očarilo toto, ale že im rodičia
povedali, že boli spokojní a zdá sa im, že tá škola má zmysel.
Čo by ste chceli zmeniť na systéme vysokoškolského vzdelávania na
Univerzite Komenského a čo na Katedre marketingovej komunikácie?
V čom vidíte najväčšie nedostatky?
Môj sen je mať menej študentov. Alebo dve skupiny. Vziať napríklad dvadsať
ľudí, z ktorých by desiati boli pripravovaná ako textári a desiati ako grafici. Mali
by spoločné základné predmety, ale špecializované učebne na svoje
zameranie. Čo sa týka univerzity, chcel by som zmeniť asi to vybavenie fakulty,
ale to nie je vecou univerzity, ale ministerstva školstva. S týmto majú problémy
najmä humanitné vedy. Hlavne na Filozofickú fakultu dlhé roky ide čoraz menej
peňazí a stále je to horšie. Vybavenie pre našich poslucháčov sa nedá
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porovnávať s technickými odbormi. Keď sa meria dvojakým metrom, je to
o ničom.
Z čoho máte, naopak, najväčšiu radosť, čo sa týka Katedry marketingovej
komunikácie?
Momentálne sa najviac teším z toho, že tento rok budeme mať prvýkrát
prijímacie pohovory pre uchádzačov o doktorandské štúdium a dúfam, že keď tí
doktorandi budú učiť, budú kompatibilnejší so študentmi. Minimálne vekom.
Dnes máme možnosť v televíziách vidieť veľké množstvo reklám
prebraných zo zahraničia. Ako vidíte súčasný stav pôvodnej slovenskej
reklamnej tvorby?
Vysvetlenie je dosť jednoduché. Kríza, ktorá nastúpila, spôsobila, že
raketovou rýchlosťou klesli náklady na reklamu. Druhým aspektom je
celosvetový vývoj, ktorý smeruje ku globalizácii, a to aj v tejto oblasti. Sieťové
agentúry, ktoré majú svoje know-how, majú aj svojich klientov, takže reklamu
na Coca-Colu v Bratislave nebude robiť tunajšia pobočka. Je to pre nich
lacnejšie, výhodnejšie a efektívnejšie, keď sa to robí takto. Takže v tom to je.
Ale ani tu situáciu nevidím kriticky, lebo aj v našej pôvodnej domácej tvorbe je
reklama často porovnateľná s inými krajinami, aj keď nevyhrávame v Cannes
na festivaloch. Hoci raz tam už jeden náš študent ocenenie získal. Myslím si, že
tvorivý potenciál na Slovensku je aj v tejto oblasti. Celé je to skôr ekonomická
záležitosť.
Aké sú podľa vás najpodstatnejšie aspekty, na ktoré by sa v procese
tvorby reklamy rozhodne malo dbať?
V reklame mi záleží primárne na troch veciach, na ktoré by podľa mňa mali
viac myslieť aj reklamní pracovníci. Prvá vec je etika reklamy, keď jej konečným
cieľom je dobro pre všetkých zúčastnených. Kolegovia a ľudia z reklamného
priemyslu sa mi smejú, že som idealista a večný romantik, ale napriek tomu
som presvedčený, že sa dá robiť taká reklama, aby bol spokojný zadávateľ,
agentúra, médium a my všetci, ktorých reklama osloví. Druhá vec je, aby bola
väčšia pozornosť venovaná sociálnej reklame, najmä v oblasti ekológie
a ochrany proti fajčeniu. Aby sme sa ako ľudstvo zachovali a nesmerovali
k vlastnej záhube. No a tretia vec, ktorá ma zaujíma rovnako, je kreativita
v reklame. Keď už tú reklamu máme, keď už predáva, tak nech nás aspoň
zabaví.
Foto: archív P. Horňáka
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EMÍLIA KORMANÍKOVÁ – Zita Baďuríková: Nemať čas na deti,
to je len smiešna výhovorka
O katedre pedagogiky, dnešných študentoch, dôležitosti predškolskej
výchovy, ale aj o problematike integrácie rómskych detí do spoločnosti
sme sa rozprávali s docentkou Zitou Baďuríkovou.
Na katedre pedagogiky pôsobí už 34 rokov. Z toho
štrnásť rokov je jej vedúcou. Na akademickej
pôde, ale aj v praxi sa zameriava predovšetkým na
deti predškolského veku. Študentov učí, ako
bojovať s ich strachom zo školy, predsudkami
a každodennými starosťami.
Kedy ste sa rozhodli pre toto povolanie
a zameranie?
Učiť som chcela od detstva, takže to rozhodovanie
pre učiteľské povolanie má korene v ranej
mladosti. Pôvodne som mala vysnívané predmety,
ktoré som chcela učiť – matematiku a telesnú výchovu. Ale bohužiaľ, na vysokej
škole som nebola schopná prekonať strach z vody a zvládnuť štúdium tejto
kombinácie. Zakotvila som teda v odbore, ktorý sa mi zdal byť k učiteľstvu
najbližší.
Čo vás k tomuto rozhodnutiu podnietilo?
Na základnej škole sme mali skutočne vynikajúcich učiteľov, ktorí sa nám veľmi
venovali. Mali sme divadlo, kde sme hrávali rozprávky, chodili sme na
matematické olympiády, recitačné preteky v slovenčine a v ruštine, viedli nás
k športu... Nevenovala som sa asi len spevu a loptovým hrám, ktoré som si ako
človek, ktorý má meter päťdesiat, nemohla dovoliť hrať. Naši učitelia boli naozaj
veľmi dobrí. Viedli nás k tomu, že sme sa pomerne veľa naučili a vyrástli z nás
takí normálni ľudia...
Aká je história vzniku katedry pedagogiky?
Katedra pedagogiky patrí medzi najstaršie pracoviská na filozofickej fakulte.
Pomerne krátko po jej vzniku, v zimnom semestri akademického roka
1923/1924, bol založený pedagogický seminár. Seminár ale zanikol v roku
1950, keď sa v rámci reorganizácie fakúlt začali vytvárať katedry. Pedagogika
bola následne pričlenená ku katedre dejín filozofie. O tri roky na to sa z katedry
vyčlenili odbory pedagogika a psychológia a vznikla Katedra pedagogiky
a psychológie FiF UK. Samostatná katedra pedagogiky vznikla až
v akademickom roku 1959/1960.
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Na katedre pôsobíte už 34 rokov. Čo sa tu za tie roky zmenilo?
Došlo ku generačnej obmene. Z generácie mojich učiteľov tu už máme iba pána
profesora Šveca, ktorý je emeritný profesor. Nikto iný tu už nepracuje, niektorí
z nich už nežijú... A my, čo sme tu začínali ako relatívne mladí odborní asistenti,
sa tiež už pomaly dostávame do dôchodkového veku, takže v najbližších piatich
rokoch dôjde k druhej vlne generačnej obmeny. Nastala taktiež radikálna
zmena študijných programov. Neboli to len kozmetické úpravy, ale došlo
k zmene obsahu jednotlivých predmetov. Zaviedli sme nové predmety,
o ktorých sme kedysi netušili, že ich budeme na katedre niekedy vyučovať. Ako
jediná katedra na Slovensku ponúkame predmety orientované na oblasť
výchovného poradenstva a v rámci štúdia pedagogiky aj špecializáciu v tomto
smere. Taktiež študijné programy si dnes vytvárajú katedry samy, čo je
prospešné pre študentov aj učiteľov. Už nie je z centra určené, aké predmety sa
musia učiť, v akom rozsahu, aká literatúra sa musí študovať... Samozrejme, že
aj študenti sú iní, ako boli voľakedy...
V čom sa študenti zmenili?
Zmenili sa v mnohom. Budem citovať bývalého riaditeľa rozhlasu Vladimíra
Števka, ktorý v jednej relácii povedal, že dnešní študenti sú informovanejší, ale
menej vzdelaní. Študenti nečítajú tak veľa ako voľakedy. Nemôžem absolútne
zovšeobecňovať, ale majú skôr tendenciu nájsť si na internete nejakú
informáciu a neprehrýzať sa niekedy ťažko čitateľnými knihami. Do podstaty
problému však ťažko človek prenikne len z toho, keď si na internete nájde
niekoľko stanovísk, alebo názorov na nejakú vec. Chýbajú im potom súvislosti a
príčiny. A druhá vec je, že dnes príliš veľa študentov pracuje. A potom už
niektorých prioritou sa stáva práca a nie štúdium.
Mnohí študenti pracujú, aby po skončení štúdia už mali nejakú istotu.
A v praxi sa môžu naučiť mnohé užitočné veci.
Ak by to boli práce, ktoré súvisia s ich štúdiom, tak to by bola iná vec. Ale
nemožno povedať, že by tí študenti robili v školstve, v oblasti výchovy alebo
vzdelávania. My sme ako študenti tiež pracovali, ale až v tých najvyšších
ročníkoch a robili sme v bývalom Výskumnom ústave pedagogickom, kde sme
sa podieľali na odbornej práci.
Ponúka katedra študentom aj praktické premety?
Praxe sú súčasťou špecializácií, ktoré si študenti volia. Môžu, napríklad,
pôsobiť na Linke istoty, alebo v rôznych iných zariadeniach podľa toho, akú
majú špecializáciu.
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Aké máte za tie roky so študentmi skúsenosti? Vryla sa vám nejaká
pozitívna alebo negatívna skúsenosť do pamäte?
Keby som hľadala, určite by som našla aj negatívne skúsenosti. Na druhej
strane veľmi poteší, keď sa trebárs študent po skončení školy pravidelne ozýva.
Napíše vám, pošle na nový rok pohľadnicu... To sú chvíle, keď si človek povie,
že to všetko malo zmysel a že v tom človeku čosi zanechal, keď si na neho aj
po rokoch spomenie.
Platí, že táto oblasť je skôr doménou žien? Ak áno, tak prečo?
Určite, ale stalo sa to v podstate len v posledných sto rokoch. V učiteľskom
povolaní ženy dlho nepôsobili. Dokonca aj v prvých detských opatrovniach,
terajších materských školách, robili muži. Komenský napísal prvú knižku
Informatórium školy materskej o tom, čo a ako by bolo treba deti učiť.
K feminizácii pedagogických profesií došlo až po druhej svetovej vojne. Možno
je to tým, že ženy prirodzene inklinujú k práci s deťmi, možno si myslia, že
učitelia majú veľa prázdnin a tak sa popri práci budú môcť venovať aj viac
vlastným deťom... V súčasnosti je to ale záležitosť predovšetkým finančná.
Platy v školstve nie sú vysoké, skôr sú vnímané ako doplnok k mužovmu
zárobku. Ak sa aj študentov opýtame, čo by chceli po skončení školy robiť, tak
povedia, že radi by učili, ale že si taký luxus nemôžu dovoliť.
Aké majú ešte možnosti okrem učenia?
Máme jednu skupinu študentov, ktorá študuje jednoodborovú pedagogiku. Je to
neučiteľské štúdium. Títo absolventi budú odborníkmi pre oblasť výchovy
a vzdelávania a môžu sa uplatniť aj v školskej praxi, napríklad, ako sociálny
pedagóg v škole, ale aj v oblasti pedagogického výskumu, v štátnej správe, či
v iných inštitúciách zapodievajúcich sa výchovu a vzdelávaním. Tá druhá
skupina študuje učiteľský smer. Študujú pedagogiku v kombinácii s nemčinou,
angličtinou, v prvom ročníku máme slovenčinárov... Takže tí sú pripravení na
vyučovanie študovaných aprobačných predmetov – teda aj predmetu
pedagogika na školách.
S akými predstavami a cieľmi ste začínali na pozícii vedúcej katedry?
Keď som pred štrnástimi rokmi začínala, katedra bola v podstate stabilizovaná.
Mali sme dosť profesorov, študenti prejavovali záujem o náš odbor... Ak som
mala nejakú predstavu, čo by bolo treba robiť, tak to boli veci, ktoré súviseli so
zmenami a inováciou študijných programov. Moja predstava bola pokračovať
v tom, čo bolo dobré, udržať úroveň vedecko-výskumnej práce a takisto aj
úroveň výučby.
Aké zmeny by ešte táto katedra potrebovala?
Určite by potrebovala viac učiteľov a ďalšiu inováciu študijných programov. Ale
to pôjde ruka v ruke s omladzovaním učiteľského kolektívu, ktoré je tiež
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potrebné. Ja odchádzam o rok do dôchodku, takže na moje miesto príde mladý
človek, ktorý bude mať možno iné predstavy o náplni predmetov, ktoré učím.
Určite, že sa bude postupne meniť aj spôsob, akým sa realizuje vedecký
výskum. Ale to nie je otázka katedry, ale celého nastavenia systému vedeckovýskumnej práce, ktorý je v rezorte školstva. Ja som zásadne proti tomu, ako
dnes funguje celý tento systém projektov. Myslím si, že učiteľ je tu v prvom rade
na to, aby učil. Na to, aby dobre učil, musí aj sám seba neustále vzdelávať.
A so vzdelávaním, samozrejme, ide ruka v ruke jeho vedecko-výskumná
činnosť. Príliš veľa energie učitelia vydávajú na to, aby spracovali rozmanité
projekty, ktoré často ani nie sú orientované do oblasti vedy a výskumu. Skrýva
sa za tým veľmi veľa často neefektívnej práce, pretože o projekte vopred nikto
nemôže vedieť či prejde alebo nie.
Na akom pozitívne posúdenom projekte ste naposledy pracovali?
Je to širšie ponímaný projekt robený v spolupráci s kolegami aj z ostatných
katedier pedagogiky na slovenských vysokých školách. Katedra chce pripraviť
v najbližších rokoch novú slovenskú encyklopédiu edukačných vied. Je to
naozaj veľmi náročný projekt, do ktorého sa budú musieť zapojiť všetci
kolegovia. Predpokladám, že tento projekt stmelí katedru, pretože všetci budú
robiť na spoločnom diele. Bolo by dobré, keby po viac ako dvadsiatich rokoch
od novembrových zmien na Slovensku vyšlo aj takéto dielo.
Venujete sa aj problematike integrácie rómskych detí do spoločnosti. Čo
konkrétne sa vám podarilo podniknúť v tejto oblasti?
Robila som na niekoľkých projektoch, ktoré boli orientované na skvalitňovanie
vzdelávania a zaškoľovania rómskych detí. Boli to projekty orientované
predovšetkým na predškolskú výchovu. Sledovali sme, ako sa v základnej škole
darilo rómskym deťom, ktoré chodili do materskej školy. Tri roky sme sledovali,
aké výsledky dosahovali, aké boli ich vzťahy s deťmi a učiteľmi, aké bolo ich
postavenie v triedach, do ktorých chodili, úroveň spolupráce s rodinou...
Porovnávali sme teda rómske deti, ktoré chodili a nechodili do materskej školy.
Z toho vysvitlo, že deti, ktoré chodili
do materskej školy, podávali lepšie
výsledky?
Presne tak. Mali lepšie výsledky a boli
lepšie
akceptované
nerómskymi
spolužiakmi. Pretože mali rozvinuté
sociálne spôsobilosti a vedeli lepšie
komunikovať po slovensky. Rodičia totiž
často svoje deti dávajú do tried
s vyučovacím jazykom slovenským aj
napriek tomu, že slovenčinu ovládajú na veľmi slabej úrovni. Chcú, aby sa ich
deti naučili po slovensky, aby sa mohli lepšie uplatniť či už v práci, alebo
celkovo v živote...
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Okrem rečovej bariéry, aké problémy ešte deti zdolávajú, pre ktoré sú
v nevýhode?
Okrem rečovej bariéry sú to, napríklad, sociálne a hygienické návyky, ktoré deti
nemajú vytvorené. Obyčajne dosť problémov zvyknú tieto deti mávať v rozvoji
jemnej motoriky. Pretože doma nemajú podmienky na to a ani ich nikto k tomu
nevedie, aby kreslili, maľovali, strihali, hrali sa rozmanité hry s menšími
skladačkami... Preto materské školy veľmi uľahčujú rómskym deťom štart
v základnej škole. Deti v tom prostredí školy nie sú stratené. Vedia sa
pozdraviť, vypýtať si niečo, poďakovať... Pre dieťa je dôležitejšie ako učebné
výsledky to, že ostatní ho berú ako kamaráta a seberovného. Že sa v škole cíti
dobre a že nie je outsider, s ktorým sa ostatní nechcú kontaktovať.
V tomto smere je veľmi dôležitá výchova proti predsudkom. Čo sa dá
v tejto oblasti robiť?
Nemôžeme sa domnievať, že predsudky vymiznú z nášho života. Je ale
dôležité deti od detstva viesť k rešpektovaniu a úcte k tomu druhému a založiť
výchovu na tom, čo deti spája a čo majú spoločné. Takto si uvedomia, že majú
spoločné potreby a záujmy, že sa tešia z rovnakých vecí, rovnako prežívajú
bolesť... Nie som taký idealista, že by som si myslela, že predsudky vymiznú.
Pretože si ich deti prinášajú neraz z rodiny a do školy prichádzajú do istej miery
sformované.
Je pravda, že rómske deti sú umiestňované do špeciálnych škôl často bez
príčiny?
Áno a za toto je Slovensko dosť kritizované. V rámci jedného z týchto projektov
bol vypracovaný test, ktorý by mal pomôcť pri diagnostikovaní a predchádzaní
takéhoto neoprávneného umiestňovania. U týchto detí často nejde o mentálnu
retardáciu, ale skôr o sociálnu retardáciu. Sú oneskorené vo vývine v dôsledku
sociálnych podmienok, v ktorých žijú a nedostatku podnetov, ktoré dostávajú.
Ale, napríklad, v jednom projekte sme sledovali dedinu, v ktorej keď sa podarilo
dosiahnuť, aby rómske deti chodili do materskej školy, tak triedy špeciálnej
školy mohli zatvoriť. Nebolo ich už treba.
Nakoľko presne sa dajú sledované veci diagnostikovať?
Je dosť problematické na základe jedného alebo dvoch testov povedať, že
dieťa je také alebo onaké. Lebo dieťa v predškolskom veku môže zaostávať
trebárs vo vývine reči preto, lebo sa mu možno rodičia dosť nevenovali. Niekto
by povedal, že reč a myslenie idú v tomto veku ruka v ruke. Že zaostalý rozvoj
reči znamená aj zaostalý rozvoj myslenia.

113

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

To, že sa rodičia svojim deťom
a najzásadnejšia chyba pri výchove...

nevenujú

je

asi

najčastejšia

Rodičia sa často deťom málo venujú a následne sa to snažia kompenzovať
trebárs tým, že im ponechajú absolútnu slobodu, alebo že si ich budú kupovať
darmi, aby si uspokojili svoje nečisté svedomie. To, že niekto nemá čas na deti,
je len smiešna výhovorka a zakrývanie skutočnosti. Pretože každý má nejaké
priority. A to, že som pracovne vyťažený, to je len také ospravedlnenie seba
samého.
Foto: archív Z. Baďuríkovej
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MICHAELA KOVALČÍKOVÁ – Darina Malová: Katedra politológie
oslavuje 20. výročie
V akademickom roku 2010/2011 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK
(FiF) oslavuje 20. výročie svojho založenia. O rozhovor som požiadala
vedúcu katedry prof. PhDr. Darinu Malovú, PhD.

Ako by ste charakterizovali vašu
katedru?
Katedra
je
plne
akreditovaná.
Ponúkame bakalársky a magisterský
program
v odbore
politológia
a doktorský
program
má
pomenovanie politická veda. Svojim
spôsobom sa snažíme zachovať
štandardný
program.
Podľa
medzinárodných organizácií, akými sú International Political Science
Association alebo European Consortium for Political Research, sa snažia
v Európe jednotlivé pracoviská vypracovať minimálny štandard, čo by mali
ponúkať podobné politologické pracoviská. V prvom rade sú to Dejiny
politického myslenia, rôzne metodologické kurzy, Komparatívna politológia
a Medzinárodné vzťahy. My máme výučbu orientovanú podľa týchto štyroch
pilierov.“
Katedra v tomto akademickom školskom roku oslávila 20. výročie. Mohli
by ste spraviť prierez jej históriou?
Na slávnostné podujatie k 20. výročiu prišla i kolegyňa z Univerzity of Leicester
vo Veľkej Británii, ktorá hovorí po slovensky. V jej príhovore poukazovala na
vznik katedry s tým, že politológia u nás predtým nemala tradíciu, nevyučovala
sa. Prví vyučujúci prešli konkurzmi, pretože prišli na katedru z rôznych
spoločensko-vedných disciplín ako filozofia, história, sociológia. V súčasnosti sa
zloženie katedry zmenilo, omladilo sa. Viac ako dve tretiny členov katedry sú
absolventi politológie zo zahraničných, ale i domácej katedry. Čo sa týka
histórie, bolo to také štandardné hľadanie, ale vždy sme sa snažili zachovať
profil, aby sa tu ponúkali kurzy spojené s obsahovými piliermi - Dejiny
politického myslenia, Teórie demokracie, Metodológia výskumu v politických
vedách, Komparatívna politológia, Medzinárodné vzťahy.
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Spomínali ste omladenie zloženia katedry. Máte veľa mladých interných
doktorandov. Myslíte si, že sú dostatočne pripravení vyučovať jednotlivé
kurzy?
U nás platí pravidlo, že nikto nezačína učiť svoj vlastný kurz hneď od nástupu
na doktorandské štúdium. V prvom ročníku naši doktorandi začínajú ako
asistenti pri kurzoch so starším kolegom. To, čo poznajú z pohľadu študenta, si
osvojujú z pohľadu pedagóga. Podieľajú sa na prednáškach v rámci
jednotlivého kurzu, na seminároch i na skúšaní. Takto sa ich snažíme odborne
pripraviť na to, že budú učiť samostatne svoje kurzy. Neučia však kurzy, ktoré
sú povinné, ale začínajú s výberovými kurzami a vo výnimočných prípadoch
povolíme aj povinne voliteľné.
Akým spôsobom sa snažíte propagovať katedru?
Prostredníctvom oficiálnych materiálov fakulty. Prostredníctvom webovej
stránky katedry, kde sú publikované súhrnné informácie pre záujemcov
o štúdium politológie. Tretím spôsobom je prezentovanie vedeckého výskumu
a istej politickej analýzy v médiách. Zapájame sa i do Dňa otvorených dverí.
Čo čaká záujemcov o štúdium počas Dňa otvorených dverí?
My pripravíme publikačné výstupy v podobe knižiek, ktoré boli na katedre
publikované, aby záujemcovia vedeli, aký výskum sa na katedre robí.
V prezentácii katedry máme zahrnuté naše výskumné projekty. Spomíname
v nej aj významných absolventov.
Prečo by sa študenti mali uchádzať o štúdium politológie práve na vašej
katedre?
Sme najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Máme
istú tradíciu, ale predovšetkým kvalitný tím ľudí. Pedagógov, ktorí sú schopní
zároveň robiť aj samostatný výskum. Myslím si, že práve to, kto tvorí
pracovisko, je jeho reálna hodnota a tú vždy predstavujú konkrétni ľudia, ktorí tu
pracujú.
Približne koľko študentov si ročne podá prihlášku na bakalársky stupeň?
Stále sa nám hlási okolo 200 študentov. Tých 140-150 sa zúčastní prijímacieho
konania a snažíme sa prijímať 50-60 študentov aj do bakalárskeho aj do
magisterského programu. Väčšinou ale začíname s takými 35-40 študentmi,
pretože najlepší uchádzači sú zároveň prijatí do Viedne, do Prahy, do Brna
a uprednostnia toto riešenie. Tento rok sa nám ale prihlásilo dokonca 400
uchádzačov o štúdium.
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V akých oblastiach sa môžu absolventi uplatniť po skončení politológie?
Priamo v politike. Mnohí z našich absolventov sú aktívne činní v politických
stranách. Ďalej je to štátna správa, verejná správa, médiá, takisto v súkromnom
i mimovládnom sektore a uplatnia a aj v medzinárodných firmách. Začínajú ako
asistenti, potom robia analytikov a mnohí z nich hovorcov firiem.
Ak by ste si mohli spomenúť na niektorých študentov činných v politickej
oblasti, ktorí sú absolventmi katedry, ktoré by to boli?
Asi by som mala začať bývalým ministrom obrany, Martinom Fedorom. Máme aj
generálnych riaditeľov na jednotlivých ministerstvách, napríklad Mariána
Majera. V mimovládnom sektore v ZMOS-E (Združenie miest a obcí Slovenska)
sa angažuje pán Rončák. Mnohí pôsobia ako hovorcovia ministrov novej vlády
napríklad Rado Baťo, Ľuboš Schwarzbacher.
Na katedre pôsobila určitú dobu aj terajšia premiérka Iveta Radičová. Ako
si na ňu spomínate?
Vzdelaním je sociologička. Na katedru nastúpila v roku 1997, aby posilnila dve
špecializácie. Učila Metodológiu spoločensko-vedného výskumu a Sociálnu
politiku. Myslím, že mala veľmi dobrý vzťah so študentmi. Bola obľúbená
pedagogička a radová kolegyňa. Na katedre pôsobila do roku 2005.
Od budúceho akademického roka bude katedra odovzdávať Cenu
Miroslava Kusého za najlepšiu dizertačnú a diplomovú prácu v odbore
politická veda. Ako vznikla myšlienka udeľovania ceny?
Sme si vedomí, že 20 rokov existencie je niečo, čo by stálo za spomienku.
Profesor Kusý, práve preto, že nemá celkom typickú „kariéru“ tým, že prišiel
o miesto profesora na katedre filozofie po okupácii vojsk Varšavskej zmluvy,
pôsobil roky ako disident, podpísal Chartu 77 a bol jedným z mála slovenských
disidentov. Na porade katedry som otvorila túto otázku, že by sme radi
motivovali študentov, najmä doktorandov, práve súťažou o najlepšiu
magisterskú a doktorandskú prácu a katedra by udelila cenu. Bolo by dobré,
aby mala nejaké meno, navrhovala som historické meno nejakého mysliteľa.
Mladšia generácia kolegov navrhli profesora Kusého ako zakladateľa katedry,
a tak sme cenu nazvali po ňom.
Máte už stanovené kritéria, podľa ktorých budete práce hodnotiť?
Kritériá nemáme ešte určené. Predpokladám, že to budú štandardné kritériá
obhájenej kvalitnej práce. Predpokladáme, že bude zasadať komisia, ktorá
vyhodnotí podané návrhy. Každoročne by sme cenu udelili podľa toho, aká
bude kategória, či už v kategórii magisterských prác alebo doktorandských
prác.
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Aké vlastnosti by mal mať podľa Vás kvalitný politológ?
Myslím si, že by to mal byť človek, ktorý vie predovšetkým samostatne
pracovať. Vie si zohnať informácie, ktoré potrebuje. Najdôležitejšie je, vedieť ich
kriticky vyhodnotiť. Modelujme to. Keď má vyriešiť nejaký problém alebo
pripraviť návrh zákona, zorientuje sa, ako sa daná problematika rieši
v maximálnom počte krajín, ktoré majú podobné štrukturálne podmienky ako
Slovensko. Modely vyhodnotí a na základe toho niečo odporučí. Pracuje
samostatne, aby jeho nadriadený dostal samostatný, kvalifikovaný výstup.
Prečo ste sa Vy rozhodli pre politickú vedu?
Ja som absolventkou filozofie. Už predtým ma ale zaujímala politická veda,
najmä problematika politickej kultúry. Keď vznikla katedra, mala som podobný
pocit ako raz povedal profesor Kusý, že má pocit ako by od filozofie poodstúpil
a viac ho zaujímali politické problémy. To bol hlavný dôvod. Počas svojho vtedy
ašpirantského štúdia som sa zoznámila s politológiou a chcela som v tom
pokračovať.
O Vaše politické názory a vyjadrenia majú záujem aj médiá. Ako často Vás
oslovujú?
Frekvencia závisí od toho, čo sa aktuálne na politickej scéne deje. Keď sú voľby
alebo nejaká politická kríza je to 5-7 telefonátov denne. V priemere je to ale
nejaký jeden výstup do týždňa v rámci katedry.
Stretli ste sa niekedy s nepripravenosťou novinára, ktorý Vás požiadal
o vyjadrenie?
Samozrejme. Neskutočne ma to rozčuľuje. Zamýšľala som sa, prečo sú naši
absolventi úspešní v profesii novinára, hoci by nimi mali byť absolventi
žurnalistiky. Možno kvôli tomu, že sa vedia pripraviť a vedia klásť presné
otázky. Teraz už nie tak často, ale na začiatku najmä pri súkromných
televíziách sa stávalo, že prišli s kamerou, desať minút si novinárka natočila
rozhovor a do vysielania sa dostala jedna skrátená veta úplne zbytočná, ale
novinárka v komentári predtým a za tým využila všetko to, čo jej človek povedal
na kameru. Zdalo sa mi to neprípustné. Je to štýl, ktorým by novinár nemal
pracovať.
Foto: fphil.uniba.sk
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LENKA KRNÁČOVÁ – Atilla Kovács: Štúdium náboženstva je
stále chápané ako teológie či vedecký ateizmus
Religionistika je vedecká disciplína, ktorá skúma vedeckým spôsobom
svetové náboženstvá a mytológie. Katedra porovnávacej religionistiky je
mladé pracovisko na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave.
Jej vedúcim je doc. Milan Kováč, PhD. V čase, keď
sme robili na katedre interview, bol na výskume
v Guatemale, preto nám na otázky odpovedal Mgr.
Attila Kovács, PhD.
Kedy a za akých okolností katedra vznikla?
Katedra porovnávacej religionistiky je na
Filozofickej
fakulte
Univerzity
Komenského
pomerne nová. Bola založená v roku 2003, no
religionistika ako odbor existoval už od roku 1993
v rámci iných katedier - archeológie a potom dlho etnológie. Katedra bola
založená ako prvá svojho druhu v Slovenskej republike, odbor nemohol
fungovať v období totality, preto bola inštitualizácia taká neskorá.
Aké sú najvýznamnejšie osobnosti, ktoré stáli za vznikom katedry?
Pri vzniku katedry stáli jeho súčasní členovia, najmä Milan Kováč, Miloš Hubina,
Beáta Čierniková a ja. Síce symbolicky, ale so svojou celoživotnou snahou, stál
za vznikom katedry aj mentor slovenskej religionistiky Ján Komorovský, ktorý
ale už bol v období vzniku Katedry emeritným profesorom.
Akými dôležitými míľnikmi prešla katedra od svojho vzniku?
Keďže ide o pomerne krátke dejiny, ťažko hovoriť o míľnikoch. Asi tým
najdôležitejším počinom katedry bolo zavedenie religionistiky ako odboru
v slovenskom prostredí a jeho inštitualizácia.
Aké zamestnanie si najčastejšie volia absolventi katedry?
Je to veľmi rôznorodé, médiá, civilný sektor, vedecké inštitúcie, univerzity alebo
iné komerčné zamestnania.
Vedeli by ste percentuálne vyjadriť, koľko absolventov pracuje v odbore,
ktorý vyštudovali?
Keďže pracovať v odbore zatiaľ na Slovensku, na rozdiel napríklad od
škandinávskych či anglosaských krajín, znamená len zamestnať sa na
univerzite, je to pomerne malé percento absolventov, ale snažíme sa prispieť
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k tomu, aby sa to zmenilo. Žiaľ, v spoločnosti, kde venovať sa štúdiu
náboženstva je stále chápané ako teológia či vedecký ateizmus, je to neľahká
úloha.
Aké aktivity organizuje katedra pre svojich študentov mimo učebného
plánu?
Každoročne sa uskutočňuje školské a medzinárodné kolo Študentskej vedeckej
odbornej konferencie v religionistike spojené s česko-slovenským festivalom
religionistiky, kde sú naši študenti vždy prítomní. Máme aj slávnostnú iniciáciu
nových študentov a podobné neformálne spoločenské podujatia.
Mohli by ste spomenúť mená niektorých úspešných absolventov, ktorí sa
významne zapísali do sveta religionistiky na Slovensku/vo svete?
Sú to napríklad Milan Kováč a Miloš Hubina z Katedry a Tatiana Podolinská
z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
Akú úlohu majú religionisti v dnešnej spoločnosti?
Predovšetkým vedecky skúmať spoločenské javy spojené s náboženskými
ideami, javy, ktoré ovplyvňujú celospoločenské dianie ako na Slovensku, tak aj
vo svete. A tiež nestranne informovať spoločnosť o niektorých veľkých
náboženských tradíciách, o ktorých je v našej spoločnosti toľko predsudkov,
a tieto predstavy sa ľahko môžu stať zdrojom xenofóbie, rasizmu či iných foriem
negatívnych spoločenských procesov.
Aké máte plány do budúcnosti? Chystáte nejaké zmeny?
Našim hlavným plánom je obnova doktorandského štúdia, ktorá sa uskutoční už
budúci rok.
Foto: archív A. Kovácsa
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BIBIANA KUBAŠKOVÁ – Igor Brezina: Psychológia je veda,
nerieši osobné problémy
“Psychológia je v prvom rade štúdium vednej disciplíny. Je zaujímavá.
Mimoriadne zaujímavá,“ tvrdí bývalý študent psychológie, v súčasnosti
vedúci Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského,
doc. PhDr. Igor Brezina PhD. A zdá sa, že sa nemýli. O jeho slovách
svedčí aj enormný záujem o toto štúdium.
Čo konkrétne psychológia ako veda skúma?
Veľmi zjednodušene - skúma správanie sa človeka
v norme a patológii. Táto stručná definícia však má
množstvo ďalších diverzifikácií na jednotlivé
zamerania a špecializácie tohto odboru.
Aký vysoký je záujem o štúdium v odbore
psychológia?
Roky je to zhruba 1:10. Žiaľ, záujem je často
spojený so značnou nezrelosťou uchádzačov, ktorí si chcú prostredníctvom
štúdia psychológie často riešiť svoje osobné problémy... Psychológia je veda,
ako každá iná – nachádza sa na rozmedzí filozofie a prírodných vied.
Uskutočňuje katedra prípravné kurzy pre potenciálnych záujemcov
o štúdium psychológie?
Áno. Nazývajú sa pregraduálne kurzy. Sú realizované v priebehu piatich, alebo
šiestich týždňov, vždy v sobotu, približne od deviatej do piatej popoludní.
Študenti, väčšinou stredoškoláci, získavajú prehľad v problematike psychológie.
Pregraduálne kurzy sú realizované pracovníkmi katedry, študenti dostávajú
komprehenzívny prehľad o štúdiu na našej katedre.
Akým spôsobom je možné sa na prípravný kurz prihlásiť, resp. aký je
postup pre prípadných záujemcov?
Každý, kto sa prihlási, dostane pozvánku z katedry, pričom katedra získa od
študijného oddelenia adresy všetkých prihlásených. Takže, ak sa záujemca
prihlási do 28. februára, tak cca za 20 dní dostane pozvanie na tento
pregraduálny kurz. V prípade, že adept na štúdium na našej katedre má
záujem, tak zaplatí poplatok a je účastníkom kurzu. Kurzy začínajú koncom
apríla, resp. začiatkom mája.
Koľko stojí absolvovanie jedného pregraduálneho kurzu?
130 eur.
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Prečo by si záujemca o štúdium psychológie mal vybrať práve prípravné
kurzy organizované pod záštitou Katedry psychológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského?
Je mnoho iniciatívnych „kvázi-organizácií“, ktoré poskytujú stredným školám
zaručené prípravy na prijatie na psychológiu na našu katedru. V rámci našich
kurzov študenti dostanú širokospektrálne informácie o psychológii.
Na stredných školách, tzv. „noska“ (náuka o spoločnosti) je mnohokrát
svojvoľne koncipovaná učiteľmi, obsahuje filozofiu, estetiku, psychológiu,
politológiu a iné. Mnohokrát to vyučujú učitelia, ktorí si potrebujú doplniť svoj
úväzok, takže študentov učia aj fyzikári či chemici. A tak študenti nemajú
o psychológii relevantné informácie. V rámci našich kurzov, študenti dostanú
informácie o psychológii, ktorá sa učí na katedre. V prípade, že dávajú pozor
a vedia sa zorientovať v problematike, tak im to jednoznačne pomôže získať
základné informácie o psychológii, čo im iste pomôže pri prijímacích skúškach.
Čo garantujete záujemcom po absolvovaní kurzu?
V žiadnom prípade negarantujeme prijatie na štúdium. Pre spresnenie, kurzov
sa zúčastňujú aj ľudia, ktorí majú o psychológiu len záujem. Väčšinou sú to
mladí ľudia, druháci, alebo tretiaci, ktorí sa nevedia perspektívne rozhodnúť, či
študovať psychológiu, alebo iný vedný odbor.
Organizuje katedra v rámci svojich činností aj viacero kurzov obdobného
charakteru?
Máme viacero takto organizovaných kurzov. „Psychológia v kocke“ je kurz,
ktorý je taktiež zabezpečovaný pracovníkmi katedry. Ide o kurz, ktorý poskytuje
širokej verejnosti informácie o psychológii. Kurz má tri svoje ročníky. Je oň
relatívne veľký záujem. Druhý kurz je kurz školskej psychológie, ktorý je
akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Absolventi učiteľského štúdia, teda
psychológia v kombinácii, dostavajú titul „magister všeobecne vzdelávacích
predmetov“, tak títo absolventi, ktorí môžu učiť psychológiu a nejaký iný
predmet, dostanú akreditáciu na školskú psychológiu a môžu vykonávať prácu
školských psychológov. Kurz je vysoko odborný a špecializovaný.
Kurz „Forenznej psychológie“ bol taktiež určený pre odborníkov.
Momentálne však nie je otvorený, otvára sa sporadicky. Ďalší kurz sa nazýva
„Absolventské soboty“, kde sa stretávajú absolventi zväčša našej katedry. Na
základe ich záujmov sú pozvaní odborníci z aplikovaných oblastí psychológie,
napríklad z klinickej, z poradenskej psychológie, ktorí prednesú svoje problémy
a diskutuje sa.
Práca katedry prebieha na viacerých pracoviskách. Za hlavnú činnosť
katedry je považovaná výučba a to v rámci viacerých ponúkaných
programov. Aké pracoviská majú k dispozícií vyučujúci a študenti?
Máme viacero učební. Exituje tzv. počítačová učebňa, v ktorej sa realizujú kurzy
teoretického
charakteru.
Ako
je
napríklad
štatistika,
všeobecná
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či experimentálna psychológia, experimentálny výskum. Učebňa je relatívne
dobre vybavená. Musím sa však pochváliť čerstvo vytvoreným novým
laboratóriom - kognitívnych procesov. Študenti, ale aj my, v ňom uskutočňujeme
experimenty, ktoré sú orientované na analýzu kognitívnych procesov, ako je
pamäť, vnímanie, myslenie, pociťovanie.
Ako znie vaša rada pre záujemcov o štúdium na katedre psychológie,
ktorý s poslaním prihlášky na prijímacie konanie ešte váhajú?
Nie je dobré, aby štúdium psychológie nahradilo riešenie osobných problémov,
s čím sa, žiaľ, dosť často stretávame. Takýto študenti si štúdiom psychológie
nevyriešia svoje problémy, nebudú vedieť nazrieť do seba, skvalitniť sa.
Psychológia je veda, ako každá iná vedná disciplína, ktorá má svoj predmet
a metódu... V prípade, že chcem študovať psychológiu, bolo by dobré sa s touto
vedou najprv zoznámiť. Či už prostredníctvom spomínaných kurzov, alebo inou
formou.
Ako sa vám pracuje na katedre?
(smiech) Dobre. Je to dynamické pracovisko. Máme pomerne vysoký počet
zamestnancov - viac ako tridsať. Kolektív, ako každý iný, so sebou prináša
problémy i sociálne potešenie. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že je tu
veľmi príjemné dynamické a tvorivé pracovné prostredie.
Foto: internet
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ALŽBETA LOZOVSKÁ – Jana Páleníková: Menšie jazyky ťahajú
za kratší koniec
Vedúca Katedry romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave PhDr. Jana Páleníková, CSc., sa netají svojou vášňou pre
rumunský jazyk, ktorému sa aktívne a profesionálne venuje na viacerých
úrovniach.
Okrem prednášania na katedre pomáha divadlám pri uvádzaní hier rumunských
autorov, zaoberá sa prekladom rumunskej beletrie a publikuje odborné články
vo filologických časopisoch. Pre Webjournal priblížila históriu katedry, jej
momentálny stav a smerovanie.
Na katedre romanistiky pôsobíte od roku
1985. Ako vyzeral vývoj, ktorým katedra
prešla, aké prekážky prekonala a v čom
sa najviac líšila v porovnaní s dneškom?
Keď som prišla na katedru v spomínanom
roku 1985, romanistika bola súčasťou
rôznorodého organizačného celku - Katedry
románskej, klasickej a semitskej filológie.
V dnešnej podobe, teda ako Katedra
romanistiky, existuje od roku 1991. História
katedry je však podstatne staršia, siaha do obdobia krátko po založení
Univerzity Komenského. Napríklad už v roku 1922 začal pracovať rumunský
lektorát a rumunčina bola vlastne prvým románskym jazykom, ktorý sa začal
vyučovať v januári 1922. S francúzštinou sa začalo v roku 1923, s taliančinou
v roku 1929. Španielčina sa vyučovala od roku 1936. Prvé roky vyučovania
týchto jazykov boli spojené s pôsobením predovšetkým českých profesorov
z Karlovej univerzity v Prahe, resp. z Masarykovej univerzity v Brne, ako aj
zahraničných lektorov, najmä počas druhej svetovej vojny. Najmladším
odborom na katedre je portugalčina, ktorej prekladateľsko-tlmočnícke štúdium
sa zaviedlo v akademickom roku 1981 – 82.
Keď však porovnáme stav povedzme 80-tych rokov so súčasnosťou,
hneď prvý rozdiel, ktorý udrie do očí, je v podstatne vyšších počtoch študentov.
Iný je v pestrosti aj počte kombinácií, v možnostiach, aké majú študenti, rôzne
študijné pobyty na zahraničných univerzitách a podobne.
Ďalším rozdielom je, že kým v minulosti bolo ťažisko štúdia týchto
jazykov na učiteľských kombináciách, v dnešnej dobe dominuje prekladateľskotlmočnícky typ štúdia. V súčasnosti máme učiteľský smer štúdia jedine na
odbore francúzštiny, a to štyri ročníky – druhý až tretí bakalársky a prvý až
druhý magisterský – ale keďže v posledných rokoch bol oň čoraz menší
záujem, rozhodli sme sa už neotvárať nové ročníky. To ale neznamená, že
v budúcnosti sa nevrátime aj k tomuto typu štúdia, ak si to vyžiada záujem
verejnosti. Výhodou tlmočnícko-prekladateľského štúdia na všetkých našich
románskych odboroch je možnosť vzájomného kombinovania a vytváranie
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romanistických kombinácií, ktoré boli v minulosti bežné. Mnohí známi
prekladatelia z románskych literatúr sú práve ich absolventmi.
Ako vedúca katedry ste denne nútená bilancovať a rozhodovať.
Spomeniete si na najťažšie alebo najdôležitejšie rozhodnutie, aké ste
v súvislosti s činnosťou katedry urobili?
Na poste vedúcej katedry som len druhý rok, takže zatiaľ nemôžem bilancovať
nejaké veľké rozhodnutia, ktoré by zásadným spôsobom zmenili chod katedry.
V tomto akademickom roku sme však v súvislosti s posilnením tlmočníckoprekladateľského štúdia a s utlmovaním učiteľského štúdia na odbore
francúzština museli pristúpiť k reštrukturalizácii a s tým bolo spojené zrušenie
dvoch pracovných miest. Toto rozhodnutie nebolo ľahké, ale pre ďalšiu
budúcnosť francúzštiny aj celej katedry ho bolo potrebné urobiť.
Čím to podľa vás je? Prečo záujem o učiteľstvo francúzskeho jazyka takto
klesá? Súvisí to s možnosťami uplatnenia, alebo je v tom ešte niečo iné?
Myslím si, že učiteľské povolanie je v súčasnosti, pri možnosti uplatniť sa
s jazykovými vedomosťami aj inde, málo atraktívne, a finančne nedocenené.
V prípade francúzštiny je aj problém nájsť si miesto na strednej škole, resp.
naplniť si ňou úväzok, keďže záujem o ňu je menší. Aj preto sa neučí na
každom gymnáziu.
Päť románskych jazykov, päť sekcií na katedre. Koľko študentov sa
zvykne hlásiť a o aký jazyk je najväčší záujem? Existujú „slabšie“
a „silnejšie“ roky, čo sa týka počtu študentov?
Slabšie alebo silnejšie roky existujú tak, ako existujú populačne slabšie alebo
silnejšie ročníky. Na našej katedre je dlhodobo najväčší záujem o španielčinu
a taliančinu, ku ktorým sa v posledných rokoch pridala aj portugalčina.
Ako som spomínala, o francúzštinu ako učiteľskú kombináciu bol
v posledných rokoch dosť slabý záujem, ba aj z jej absolventov čoraz menej
prejavovalo záujem o učiteľské povolanie. Po zakreditovaní prekladateľskotlmočníckeho odboru minulý rok počet záujemcov o tento typ štúdia
v kombinácii s inými románskymi aj nerománskymi jazykmi pozoruhodne stúpol.
To bolo pre nás potvrdením, že rozhodnutie posilniť tento typ štúdia bol
správny.
Najslabší záujem je stále o rumunčinu, čo je ale pre mňa dosť
nepochopiteľné, pretože možnosti uplatniť sa s týmto jazykom tak u nás, ako aj
v európskych štruktúrach, stále existujú. Zaiste, maturanti majú právo
slobodne sa rozhodnúť, no niekedy mám pocit, že sú málo prezieraví, nedajú si
námahu, aby si zistili, aký je to jazyk, aké sú možnosti uplatniť sa s ním na trhu
práce, a naozaj si volia jazyky podľa toho, čo sa práve „nosí“.
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Takže aj záujem o štúdium cudzieho jazyka podlieha módnym trendom?
Pre niektorých záujemcov je to možno aj otázka módy, pre iných – a pevne
verím, že takých je väčšina – je to hlbší záujem. Fakt ale je, že stále pretrváva
záujem o tzv. veľké jazyky, a „menšie“ ťahajú za kratší koniec.
Ktoré jazyky ešte patria do skupiny tých „menších“?
Pre úplnosť – menšie neznamená bezvýznamné. Ako menšie sú označované
preto, že nimi hovorí menší, obmedzený počet obyvateľov. Priradila by som
k nim napríklad bulharčinu, prípadne niektoré slovanské jazyky. Nechcela by
som sa však nikoho dotknúť. Možnože kolegovia, ktorí sú profesionálne spojení
s týmito jazykmi, majú iný názor.
Románske jazyky sa na Slovensku dajú okrem Bratislavy študovať aj na
univerzitách v Nitre, Trnave, Banskej Bystrici alebo v Košiciach. Prebieha
medzi týmito pracoviskami nejaká spolupráca?
Na spomínaných univerzitách sa študuje francúzština, španielčina alebo
taliančina. Portugalčina a rumunčina sa na Slovensku študuje iba na našej
univerzite. Každá z romanistických katedier má svoje vlastné študijné programy,
ktoré si pripravuje v závislosti od svojich personálnych aj odborných možností.
Takže v tomto smere nespolupracujeme. Naša fakulta má však, na rozdiel od
ostatných, akreditovaný aj doktorandský študijný program, takže takmer všetci
mladí učitelia, pôsobiaci na týchto univerzitách, získali PhD. z konkrétneho
románskeho jazyka alebo literatúry na našej fakulte. Okrem toho sa stretávame
ako romanisti na rôznych konferenciách, kde sa konfrontujeme v oblasti
vedeckého výskumu, a potom sa zúčastňujeme aj na vydávaní spoločných
konferenčných zborníkov. Ďalej sa stretávajú aj učitelia španielčiny,
francúzštiny a taliančiny na špeciálnych celoslovenských
odborných
podujatiach, ktoré organizujú spravidla kultúrne inštitúty, prípadne jednotlivé
ambasády.
Vyštudovali ste rumunský jazyk a literatúru a francúzsky jazyk a literatúru.
Ďalšie vaše akademické úspechy však boli spojené len s rumunským
jazykom. Je teda rumunčina vašou srdcovou záležitosťou?
Áno, máte pravdu, rumunčina je moja „srdcovka“, ale to neznamená, že na
francúzštinu som zanevrela. Pôvodne som chcela študovať francúzštinu
v kombinácii s iným cudzím jazykom, ale v roku, keď som maturovala, bola
kombinácia francúzštiny s rumunčinou jediná. O rumunčine som dovtedy
nevedela vôbec nič, poznala som len mená dvoch spisovateľov – Mihail
Sadoveanu a Mihai Eminescu. Počas štúdia som absolvovala v Bukurešti dva
jednosemestrálne študijné pobyty, a tak som mala príležitosť lepšie poznávať
tak jazyk, ako aj krajinu, jej kultúru, históriu. A to pod vedením múdrych
profesorov, ktorí sa tak tiež pričinili o môj rastúci záujem o rumunčinu. Po
absolvovaní štúdia a na začiatku svojho profesionálneho života som dostala
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niekoľko príležitostí na preklady aj tlmočenie z rumunčiny, no a potom som sa
už akosi prirodzene orientovala týmto smerom.
Po vstupe Rumunska do Európskej únie značne stúpol počet Rumunov
žijúcich na Slovensku. Pocítili ste túto zmenu napríklad v súvislosti
s činnosťou Občianskeho združenia Slovensko-rumunská kultúrna
spoločnosť, ktorej predsedáte?
Je pravda, že Rumunov krátkodobo žijúcich a najmä pracujúcich na Slovensku
pribúda, ale naša Slovensko-rumunská spoločnosť nebola založená na to, aby
ich organizovala. Vznikla na podnet absolventov rumunčiny, ktorí nechceli
stratiť kontakt s týmto jazykom, s rumunskou kultúrou a literatúrou,
a nadviazala na svoju predchodkyňu ešte z čias spoločného štátu.
Jej členmi a prívržencami sú však aj ľudia, ktorí rumunčinu nevyštudovali, ale
vďaka rôznym životným či pracovným okolnostiam prišli do styku
s Rumunskom, vytvorili si k tejto krajine pozitívny vzťah, a aj naďalej chcú byť
s ňou aspoň sprostredkovane v kontakte. Záujem o naše združenie majú aj
rumunskí Slováci, ktorí prišli na Slovensko trvale žiť, no títo majú svoju vlastnú
organizáciu.
Foto: autorka
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YANA MALCHYTSKA – Ľubor Matejko: Záujem o štúdium
ruštiny je pomerne slušný
Rozhovor s vedúcim Katedry ruského jazyka a literatúry Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. Mgr. Ľuborom Matejkom,
PhD.
Ako dlho pôsobíte na katedre ruského
jazyka a literatúry?
Na katedre som dve desaťročia a vedúcim
katedry som jedenásty rok. V roku 2000
som sa stal vedúcim katedry a teda
„slúžim“ už tretí štvorročný cyklus.
Prešla katedra nejakými
počas vášho vedenia?

zmenami

Od roku 2000 Katedra ruského jazyka a literatúry prešla výraznými zmenami,
ktoré sa týkali personálneho obsadenia, týkali sa ponuky študijných programov,
ktoré sa tu dajú študovať a aj počtu študentov.
Katedra ruského jazyka a literatúry ponúka štúdium v dvoch rozličných
odboroch. Čím sa odlišujú?
Tradičný študijný program, ktorý sa u nás dá študovať, je Prekladateľstvo
a tlmočníctvo. Ten tu je už niekoľko desaťročí a počas štúdia poslucháči získajú
kompetenciu na pôsobenie v oblasti prekladu a tlmočenia. Prekladatelia
a tlmočníci na našej univerzite študujú vždy dva cudzie jazyky, takže aj ruština
na prekladateľstve sa študuje v kombinácií s angličtinou alebo nemčinou.
Tým
druhým
študijným
programom
je
program
Ruské
a východoeurópske štúdiá. Je to nový program. Zaviedli sme ho pred šiestimi
rokmi. Tento študijný program je zameraný na prípravu odborníkov na areál
Ruska a východnej Európy, ide teda o areálové štúdiá.
Rozdiel medzi Prekladateľstvom a tlmočníctvom na jednej strane
a Ruskými a východoeurópskymi štúdiami na druhej strane spočíva
v profilovaní jednotlivých kurzov. Pri prekladateľoch a tlmočníkoch sa viac
pozornosti venuje teoretickej príprave v oblasti jazyka a literatúry. Pri Ruských
a východoeurópskych štúdiách pozornosť je zameraná jednak na praktické
zvládnutie ruského jazyka a jednak na osvojenie ďalších jazykov: jedného
slovanského jazyka a jedného neslovanského jazyka regiónu. Je tam aj
niekoľko semestrov podpory znalosti angličtiny. Takže kým v prípade
prekladateľského štúdia je to štúdium, ktoré sa viac blíži filologickému štúdiu
(dejiny literatúry, teoretické disciplíny jazykové a literárne), pre Ruské
a východoeurópske štúdiá je príznačné, že naopak viac pozornosti sa venuje
geografii, dejinám, politike a tiež súčasným problémom krajín bývalého
Sovietskeho zväzu a juhovýchodnej Európy.
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Koľko študentov prijímate na jednotlivé odbory? Je tento počet
dostačujúci?
Na Prekladateľstvo a tlmočníctvo prijímame ročne okolo pätnásť študentov. Na
angličtinu to býva 10 študentov a na kombináciu s nemčinou to býva 5
študentov. Čo sa týka Ruských a východoeurópskych štúdií, mali sme ročníky,
keď sme prijímali tridsať, teraz prijímame pätnásť študentov.
Či je to dosť alebo nie, to súvisí s pomerom medzi počtom poslucháčov
a počtom učiteľov. Už som hovoril, že táto katedra prešla mnohými zmenami od
roku 2000. Jedna z tých zmien bola, že sa zredukoval počet učiteľov. Dnes je
počet učiteľov šesť a na tento počet učiteľov je počet študentov, ktorých
prijímame, dostačujúci a dáva aj rozvojovú perspektívu, teda umožňuje
predpokladať, že v krátkom časovom horizonte budeme môcť prijať nového
učiteľa.
Je záujem o štúdium na katedre?
Záujem o štúdium ruštiny je pomerne slušný. Každoročne sa na Ruské
a východoeurópske štúdiá hlási 60, niekedy až 90 poslucháčov. Keď sme brali
30 poslucháčov, tak bol výber menej náročný (pomer bol 1:2), ale keď
prijímame len 15, tak je pomer 1:4. Pokiaľ ide o prekladateľstvo, na kombináciu
s angličtinou sa vždy hlási tak okolo dvoj- až trojnásobok toho počtu, ktorý
prijímame. O nemčinu je záujem slabší. Niekedy je počet prihlásených menší,
ako je možné prijať.
Aké sú podmienky prijatia uchádzačov?
Podmienky prijatia sú v súčasnosti už univerzálne pre celú filozofickú fakultu.
Na Prekladateľstvo a tlmočníctvo aj na Ruské a východoeurópske štúdiá robia
uchádzači spoločný fakultný test zo študijných predpokladov. Na
prekladateľstve okrem toho ešte existuje dodatočný test v ktorom sa preverujú
jazykové znalosti. Dodatočný test však nemá v celkovej bodovej dotácii nijaké
významné miesto. Takže teoreticky je možné aj bez dostatočného počtu bodov
z tohto jazykového testu dostať sa na štúdium, pokiaľ, samozrejme, sú študijné
predpoklady dosť dobré.
Takže záujemcovia o štúdium Ruských a východoeurópskych štúdií
nemusia vedieť ruštinu, aby sa dostali na vašu katedru?
Áno, Ruské a východoeurópske štúdiá sú postavené tak, že uchádzači nemusia
vedieť ruštinu. Študijný program je od prvého semestra budovaný ako pre
začiatočníkov. Prekladatelia by mali vedieť ruštinu aspoň na základnej úrovní.
Existuje možnosť študijných pobytov na zahraničných univerzitách pre
študentov vašej katedry?
Áno, študenti veľmi hojne chodia na stáže do Moskvy a Petrohradu. Teraz
máme dvoch poslucháčov v Barnaule na Sibíri. Na stáže chodia v rámci
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kultúrnej dohody medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou, teda na
štipendiá z ministerstva školstva. Okrem toho existuje celý rad bilaterálnych
dohôd, napríklad v rámci programu Erazmus máme dohody s Veronou
v Taliansku, s Bukurešťou v Rumunsku, s Jyväskylä vo Fínsku, s Varšavou
v Poľsku. Do týchto miest môžu študenti v rámci programu Erazmus vycestovať
na dlhodobejšie pobyty. A potom ešte existuje sieť stredoeurópskych
slavistických pracovísk (Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko,
Rumunsko, Poľsko), ktorú zastrešuje program CEEPUS. V rámci tohto
programu môžu študenti študovať na ktorejkoľvek z účastníckych univerzít.
Učia na katedre zahraniční lektori?
Každý rok tu máme pravidelne ruského lektora alebo lektorku. Títo lektori
vyučujú jazykové praktiká, teda konverzáciu, a praktické jazykové cvičenia
z ruštiny, spravidla pre vyššie ročníky.
Využívajú absolventi katedry ruského jazyka a literatúry možnosť
doktorandského štúdia?
Áno, máme doktorandov. Mame na katedre troch školiteľov a každý z nich má
doktorandov. V posledných rokoch je záujem o doktorandské štúdium vyšší ako
tomu bolo v minulosti. Na doktorandskom štúdiu je študijný program Slavistika,
v rámci ktorého môžu prísť študovať aj absolventi Prekladateľstva
a tlmočníctva, aj absolventi Ruských a východoeurópskych štúdií. Okrem
Slavistiky existuje ešte študijný program Translatológia, ktorý sa síce
nerealizuje na našej katedre priamo, ale niektorí naši doktorandi študujú v rámci
tohto programu.
Ako dlho pôsobí katedra ruského jazyka a literatúry na Univerzite
Komenského a kde ešte sa dá študovať ruský jazyk na Slovensku?
Táto katedra bola zriadená ako katedra až po roku 1948, ale rusistika ako odbor
sa tu veľmi výrazne rozvíjala už od druhej svetovej vojny, pričom ruština ako
cudzí jazyk sa tu učila už od založenia univerzity. K najstarším odborom, ktoré
boli založené ako prvé na tejto fakulte, patrili práve slavistické odbory.
V súčasnosti je v rámci Slovenska významné univerzitné rusistické
pracovisko na Prešovskej univerzite, rusistika je aj na univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre, a aj v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela. Bakalárske
štúdium rusistiky je možne aj v Trnave na Univerzite svätého Cyrila a Metoda.
Máte záujemcov o magisterské alebo doktorandské štúdium aj z týchto
univerzít?
Áno, prišli k nám napríklad bakalári z Trnavy. Máme ich teraz v prvom ročníku
magisterského štúdia sedem alebo osem. Z iných univerzít sme tu mali len
veľmi ojedinelé prestupy.
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Kde sa môžu uplatniť absolventi po skončení štúdia?
Študenti Prekladateľstva a tlmočníctva sa spravidla uplatňujú vo sfére
prekladateľskej alebo tlmočníckej, ale uplatňujú sa prakticky všade tam, kde
môžu aktívne využívať jazykové znalosti. Sú to niektoré štátne inštitúcie,
ministerstvá, alebo sú miesta aj v privátnom sektore, napríklad, firmy, ktoré
obchodujú s Ukrajinou či Ruskom tiež veľmi často využívajú ruštinu, a teda
majú záujem aj o našich absolventov so znalosťou ruštiny. Mal som
absolventku, ktorá pracovala v Hospodárskych novinách a mala na starosti
zahraničnú redakciu, konkrétne Rusko. Sféra uplatnenia je naozaj pomerne
široká, základom uplatnenia je dobrá jazyková kompetencia.
Foto: fphil.uniba.sk

131

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

JANA MIHÁLYIOVÁ – Mária Dobríková: Čo sa skrýva za dverami
slovanských filológií
“Ako dieťa som istý čas pod vplyvom športových úspechov Ondreja
Nepelu chcela byť krasokorčuliarka. Pokiaľ mi pamäť siaha, vždy som
premýšľala nad učiteľským povolaním.” hovorí doc. PhDr. Mária
Dobríková, CSc.
V roku 1981 absolvovala štúdium slovenčiny
a bulharčiny na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave. Výskumne
sa
venuje
porovnávacej
slovanskej
frazeológii
a
paremiológii.
Pracuje
tiež
v
oblasti
lexikografie a kritiky umeleckého prekladu.
Získala viacero ocenení a pod jej menom
vyšlo niekoľko publikácií.
Katedra slovanských filológií je pre mnohých jedna veľká neznáma. Čo sa
skrýva pod týmto názvom?
Pojmom filológia sa označuje vedný odbor, ktorý sa zaoberá skúmaním jazyka,
literatúry a kultúry niektorého jazyka. V užšom zmysle ide o lingvistickú
disciplínu, ktorá skúma jazykové systémy, pričom využíva poznatky literárnej
vedy, histórie, etnografie, filozofie, religionistiky atď. Naša katedra v rámci
prekladateľsko-tlmočníckych študijných odborov v súčasnosti ponúka
bakalárske a magisterské štúdium bulharskej, chorvátskej a poľskej filológie.
Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú ich
profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so
zameraním na translatologickú problematiku (odborný preklad, umelecký
preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie) a kultúru jazykového prejavu.
Ako povinne voliteľné predmety máme v ponuke viaceré kurzy slovinského
a srbského jazyka, ktoré sa zatiaľ realizujú v rámci lektorátov, verím však, že
tieto lektoráty sa v krátkom čase pretransformujú na samostatné študijné
odbory.
Kde sa v praxi môže uplatniť absolvent, ktorý vyštuduje na vašej katedre
niektorý zo študijných odborov?
Naši absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých
oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne
ustanovizne). Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako
zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných
agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu
rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp.
prekladateľa.
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Musia uchádzači o štúdium bulharčiny, chorvátčiny a poľštiny ovládať
tieto jazyky?
Keďže na slovenských stredných školách sa tieto jazyky (až na zopár výnimiek)
nevyučujú, na prijímacích pohovoroch ich znalosť nevyžadujeme. Naši študenti
si však okrem domácich pedagógov počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú
praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov, čo im
v pomerne krátkom čase umožní dosiahnuť veľmi solídnu úroveň jazykových
a prekladateľských kompetencií.
Majú vaši poslucháči možnosť rozšíriť svoje vedomostí štúdiom
v zahraničí?
V priebehu bakalárskeho aj magisterského štúdia môžu študenti v jednotlivých
slovanských krajinách absolvovať letné jazykové kurzy. Takisto sa môžu
uchádzať o semestrálne i viacsemestrálne pobyty na slavistických pracoviskách
niektorej z európskych univerzít, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendií
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, resp.
s príspevkom európskych programov na podporu mobility, napríklad CEEPUS
či Erasmus, ako aj prostredníctvom štipendií a grantov Slovenskej akademickej
a informačnej agentúry.
Máte na vašej katedre aj študentov zo zahraničia? Ako sa im darí
v štúdiu?
Áno, mali sme aj máme študentov zo zahraničia. Väčšina z nich mala veľmi
dobré študijné výsledky. Niektorí absolventi sa vrátili domov, iní sa uplatnili
v rôznych pracovných pozíciách na Slovensku. Na krátkodobé pobyty
prichádzajú každoročne študenti z viacerých európskych univerzít, napríklad
z Česka, z Bulharska, Chorvátska, Poľska, zo Slovinska, ale mali sme aj
študentov z Nemecka a zo Španielska. Títo študenti sú veľmi aktívni,
prichádzajú s konkrétnou predstavou, čomu sa chcú na našej fakulte venovať,
na prednáškach a seminároch živo diskutujú, preto je radosť s nimi pracovať.
Koľkými jazykmi hovoríte? Čomu sa konkrétne venujete na katedre?
Keďže prednášam jazykovedné disciplíny bulharského jazyka a vediem
prednášky a semináre zamerané na translatológiu (Preklad odborného textu,
Frazeológia a preklad, Recepcia bulharskej literatúry na Slovensku,
Prekladateľský proseminár), pri svojej práci najaktívnejšie používam bulharčinu.
Nemčinu a ruštinu ovládam slovom i písmom. Plynule hovorím chorvátsky,
pričom moja znalosť ďalších slovanských jazykov, najmä poľštiny, slovinčiny
a srbčiny je viac ako pasívna.
Výskumne
sa
venujem
porovnávacej
slovanskej
frazeológii
a paremiológii. Pracujem tiež v oblasti lexikografie a kritiky umeleckého
prekladu.
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Prečo ste sa rozhodli venovať výučbe na katedre? Ako dlho sa tomu
venujete?
Po absolvovaní štúdia slovenčiny a bulharčiny v roku 1981 som mala možnosť
vybrať si medzi študijno-štipendijným pobytom na katedre a prácou redaktorky
v jednom týždenníku.
V inštitúcii, ktorú som si ako čerstvá absolventka vybrala, pracujem
s výnimkou štvorročného pôsobenia ako lektorky slovenského jazyka a kultúry
na Univerzite v Záhrebe dodnes. Myslím, že som odpovedala na obidve
otázky.
Pôsobíte v nejakých medzinárodných organizáciách, prípadne s akými
spolupracujete?
Členovia našej katedry pôsobia vo viacerých medzinárodných jazykovedných
i literárnovedných organizáciách a inštitúciách. Spolupracujeme takisto
s viacerými európskymi slavistickými a slovakistickými vysokoškolskými
pracoviskami, ako aj s vedeckými ústavmi. Ja osobne veľmi intenzívne
spolupracujem najmä s Inštitútom slavistiky Masarykovej univerzity v Brne,
s Fakultou slovanských filológií Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii
a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda vo Veľkom Trnove.
Za prínos k rozvoju šírenia bulharskej kultúry na Slovensku ste získali
pamätnú medailu. Môžete nám o nej povedať viac?
Pamätnú medailu ministra kultúry Bulharskej republiky – Za prínos k rozvoju
a šíreniu bulharskej kultúry na Slovensku som dostala dvakrát. V roku 1998,
keď som bola hlavnou organizátorkou historicky prvej medzinárodnej
slovakisticko-bulharistickej
konferencie
Slovensko-bulharské
jazykové
a literárne vzťahy a neskôr aj editorkou zborníka z tejto konferencie. Druhýkrát
v roku 2003 za vysokoškolskú učebnicu Základy bulharčiny. Teória a prax, ktorú
som napísala v spoluautorstve s kolegyňou Marinelou Vlčanovou. Obe
ocenenia mojej práce si veľmi vážim.
Aké najväčšie úspechy dosiahli vaši študenti na Slovensku, prípadne
v zahraničí?
Absolventi našej katedry veľmi úspešne pracovali a pracujú v diplomatických
službách (Francúzsko, Litva, Poľsko, Srbsko, Rumunsko, Vatikán), pôsobili
v zahraničí ako lektori slovenského jazyka a kultúry, pracovali a pracujú na
domácich a zahraničných univerzitách, ako aj vo vedeckých ústavoch SAV.
Z niektorých sa stali uznávaní prekladatelia, niekoľkí sa rozhodli pre prácu
redaktorov v tlačových alebo elektronických médiách. Veľmi nás teší, keď sa
naši bývalí poslucháči prídu k nám o radosť zo svojich úspechov podeliť, najmä
vtedy, ak sú úspešní v odbore, ktorý vyštudovali.
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Čím by ste prilákali na vašu katedru potenciálnych záujemcov o štúdium?
Čo by ich mohlo najviac zaujať?
Keďže tzv. malé slovanské filológie nekončia každoročne veľké počty
absolventov, je to priamoúmerne aj menšia konkurencia v rámci ponúk
pracovného trhu. Počas štúdia je to tiež reálna možnosť získať takmer každý
akademický rok študijný pobyt v zahraničí, nielen v krajine, ktorej jazyk
poslucháči študujú, ale aj na inej európskej univerzite, kde sa prednášajú
slovanské jazyky. Ešte by som im povedala, že naša katedra žije dynamickým
kultúrno-spoločenským životom, najmä vďaka aktivitám Bulharského, Poľského
a Slovinského inštitútu, ktoré majú sídla priamo v centre Bratislavy. Zaujímavé
podujatia sa organizujú aj na pôde Chorvátskeho a Srbského veľvyslanectva.
Foto: uniba.sk
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JANA MOČKOVÁ – Oľga Orgoňová: Slovenčina nie je nudný
maturitný predmet
O slovenčine sa v posledných rokoch hovorí najmä v súvislosti
s prienikom množstva nespisovných výrazov a cudzích slov do verejnej
komunikácie. Docentka Oľga Orgoňová, ktorá vedie katedru slovenského
jazyka už štyri roky, vidí náš jazyk skôr v dobrom svetle.
„Nikto nám nevezme to, ako komunikujeme,
striktné príkazy nič neriešia,“ hovorí. Aj napriek
tomu, že jej katedra patrí medzi prominentné,
rozhovor začala témami, ktoré súvisia so zmenami
nevyhnutnými pre lepší chod celej Filozofickej
fakulty.
čelí
viacerým
Univerzitné
školstvo
problémovým oblastiam, ktoré sú podľa vás
tými najdôležitejšími?
Fakulta má pomerne zanedbanú metodiku financovania vedy a výskumu.
Chvíľu som pôsobila aj na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity. Tam som si
všimla, ako dbajú na podporu vydávania zborníkov z konferencií alebo
publikácií, ktoré sú napríklad potrebné na habilitačné či inauguračné postupy
interných pedagógov, alebo predstavujú učebnicovú literatúru. Presne toto
u nás chýba. Podpora vedy a výskumu v takomto zmysle by mala byť
samozrejmosťou rozpočtovej politiky fakulty. Jednostranne sa spoliehať na
aktivitu pracovísk „zdola“ nestačí.
Na čo sa katedra slovenčiny primárne sústreďuje na poli vedy
a výskumu?
Zaoberáme sa najmä súčasnými podobami nášho jazyka v kontinuite s jeho
dejinami, ale skúmame súčasne aj jeho vzťah k iným disciplínam. Slovenčina je
naším materinským jazykom. Takýto unikátny štatút nemá nikde inde na svete –
ani v slovanských krajinách, kde sa slovakistika vyučuje. Tam je to celkom
prirodzene o slovenčine ako cudzom jazyku. Darmo sa však nadchýnať
v našom slovakistickom „mikrosvete“ jedinečnosťou odboru „slovenčiny ako
materinského jazyka“. Všetky parametre v rezorte slovenského školstva,
hodnotiace, výkonové kritériá stanovené v platnej legislatíve sú postavené na
tom, ako sa prezentovať vo svete. Ja vychádzam však z toho, že slovenčina sa
má etablovať najmä pre domáce publikum.
Je u nás slovenčina zaznávaná?
Je pomerne jasne utláčaná, ale to neplatí iba o slovakistike, ale o všetkých
humanitných predmetoch, ktoré sú v úzadí za prírodovednými či technickými,
exaktne orientovanými disciplínami.
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Prečo je to tak?
Pretože tie kritériá, pravidlá určujú práve exaktní vedci.
Nie je to skôr vinou samotných humanitných vied, že sa nedokážu
presadiť?
Skôr, že si nevládzu legislatívne vydobyť adekvátne pozície medzi ostatnými
skupinami vied. Zdá sa mi, že kritériá na akreditáciu, metodika na
vyhodnocovanie produktivity práce vysokých škôl sú viac-menej v rukách
absolventov prírodných vied. Tie kritériá sú postavené na myslení
prírodovedcov, čiže exaktne. Pre potreby prírodovedcov je to vyhovujúce, ale
nie pre nás. Na humanitné vedy to skrátka nepasuje. Slovenčina v tom vyčnieva
najviac, pretože ak je všetko nastavené na to, ako sa prezentujeme vo svete,
ako tam publikujeme, slovenčina je od začiatku hendikepovaná.
Ako to myslíte konkrétne?
Veľmi zjednodušene povedané – matematik urobí vzorec, k nemu skúšku
správnosti, preloží ju do angličtiny a môže sa prezentovať v karentovaných
časopisoch.
Ale koho vo svete zaujíma slovenčina? Hŕstku slovakofilov. Netvrdím
tým, že prezentáciu v zahraničí treba zlikvidovať, ale venovať jej pozornosť
v zmysluplnej miere. Mám na mysli aj širšie zameranie na vlastivedné odbory
a valorizáciu ich výstupov doma a v zahraničí – týka sa to nielen slovenčiny, ale
tiež národných dejín, pôvodnej hudby, domáceho výtvarného umenia,
etnografie. Sú to disciplíny, ktoré potvrdzujú etnokultúrnu identitu nášho národa,
ale my si ju týmito jednostrannými nastaveniami na parametre „svetovosti“
likvidujeme.
Môžeme vinu prikladať mladej generácii?
Mladí ľudia nemôžu za to, aká tu je spoločenská, duchovná klíma. Chýba tu
vodcovská ruka vyváženej strednej, staršej generácie. V nej však dominuje
práve toto prírodovedné a technické zameranie.
Ako dlho u nás panuje tento stav?
Tento stav tu panuje odjakživa. Keby sme sa pozreli iba na posledných
dvadsať rokov, poprední funkcionári rezortu školstva pochádzali zväčša
z technicky a prírodovedecky orientovaných odborov, alebo z pedagogických
odborov, s čím sa spájajú zasa iné komplikácie.
Čo môže priniesť zmenu tohto stavu?
Keby sme sa chceli priblížiť k princípu bolonského systému štúdia, základný
bakalársky stupeň by sme mali vytvárať čo najintegrovanejším spôsobom.
Nešpecializovať sa tak, ako teraz. Váš odbor je dobrým príkladom – od prvého

137

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

ročníka ste žurnalistami a už nemáte možnosť výberu po skončení
bakalárskeho štúdia, nemáte sa kam preradiť. Ak sa slovenčinár v prvom
ročníku zaradí medzi pedagógov, tiež už nemá na výber „v polčase“ štúdia.
Základný bakalársky stupeň by mal byť všeobecným odrazovým mostíkom pre
užšiu špecializáciu počas magisterského stupňa. Zatiaľ to však u nás nefunguje
a čoho sa obávam, na Slovensku nie je ani klíma na to, aby sa to pri najbližších
akreditáciách zmenilo.
Vnímate v širšom okolí snahy po takomto systéme?
Áno, aj na fakulte sú veľmi zdravé myšlienky, mnoho dobrých nápadov. Som
presvedčená, že máme dostatok podnetov, erudíciu aj všeobecný rozhľad.
Treba však pripraviť legislatívu, pretože tá súčasná (napríklad spätá s kritériami
na akreditácie študijných programov) nám skôr kladie prekážky.
Aké konkrétne kroky sú potrebné?
Akreditačná komisia nám stanovuje podmienky na akreditáciu, napríklad to, že
už na základnom stupni filologického štúdia musia mať študenti isté penzum
buď pedagogických alebo prekladateľských disciplín. To podmieňuje získanie
akreditácie. Ináč povedané, už keď pripravujeme bakalárske akreditačné spisy,
hneď od prvého ročníka nútime študentov špecializovať sa, napríklad na
učiteľstvo, alebo na tlmočníctvo - prekladateľstvo. Študent z tých zameraní už
nemá možnosť „uniknúť“ pri prechode na magisterský stupeň.
Čiže základom sú zmeny v akreditačných postupoch.
Áno, v celonárodnej školskej legislatíve, v akreditačných predpisoch. Keď ich
nezmeníme, nemáme sa kam pohnúť. Treba ísť od vrchu, ale dostať sa tam je
mimoriadne ťažké.
V čom ďalšom vidíte možnosť progresívnych zmien?
Veľmi potrebná je nová edičná politika. Je veľmi dôležité zostaviť premyslený
strategický edičný plán vydávania publikácií na fakulte, ktorý by mal finančnú aj
technickú (najmä grafickú) podporu fakulty, univerzity. Samozrejme, to
neznamená, že katedry prestanú vyhľadávať mimo univerzity domáce či
zahraničné vedecké granty a finančné podpory, ale radi by sme videli väčšiu
snahu formovať a podporovať priority inštitúcie aj zvnútra, zo strany fakulty.
O našich „lokálnych“ prioritách svedčia výstupy našej katedry. Produkuje
publikácie, aj keď za ne nikdy nevidí honoráre. Sme radi, keď zoženieme
sponzora, vybavíme grant a kniha vyjde. Vydavateľstvo UK síce existuje, ale
edičné stredisko je zastarané, knihy sa síce vydávajú, ale často sa nevydarí tlač
či na prvý pohľad adresáta mätie nízka kvalita ináč výtvarne aj graficky výborne
navrhnutej obálky. Moderné flexibilné vydavateľstvo univerzite skrátka chýba.
Určite viac než kupola na nádvorí filozofickej fakulty.
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To všetko veľmi obmedzujúco vplýva na chod každej katedry. Napriek
tomu sa tej vašej darí.
V princípe sa nám darí, počas môjho vedenia sme vždy patrili medzi
prominentov fakulty a opakovane sa objavujeme na vrchole rebríčka
filologických katedier. Možno aj z tohto pohľadu usúdite, že nepotrebujeme
alibisticky bojovať za zmeny v legislatíve, aby sa nám lepšie darilo. Darí sa
nám, ale napriek tomu si myslím, že zmeny sú nevyhnutné. Katedrový záujem
je lokálny, je iba jednou súčasťou v skladačke lega. To, aby prosperovala
optimálne celá inštitúcia, treba koncepčne riešiť na vyšších hierarchických
stupňoch, na medzikatedrovej i medzifakultnej úrovni.
Čo je príčinou vášho silného postavenia ako úspešného pracoviska?
Myslím, že to vychádza najmä z ľudských, povahových vlastností. Keby sme sa
nedokázali ľudsky zosúladiť, dohodnúť sa a nemali by sme pocit solidarity,
empatie a podpory, nedosahovali by sme takéto výkony. Samozrejme,
humanita nestačí, stále treba dodržiavať vysoké pracovné nasadenie a popri
učení zvládať aj vedeckú prácu.
Akí sú študenti slovenčiny? Sú pohrúžení do odboru?
Bakalári sa postupne tvárnia, magistri už sú cieľavedomejší, precíznejší,
rozhľadení. Vo všeobecnosti máme s formovaním novej slovakistickej
generácie pomerne veľa práce. Zo stredných škôl k nám prichádzajú odborne
relatívne málo zaangažovaní maturanti, chýba im seriózny záujem o odbor či
zmysel pre systematické štúdium. A žiaľ, za posledných dvadsať rokov tá
kvalita viditeľne poklesla. Respektíve máme na Slovensku veľa univerzít
s rovnakou ponukou študijných programov, a teda malý výber spomedzi
záujemcov o štúdium slovakistiky na našej fakulte. Kvalita akademického
pracoviska nateraz nie je rozhodujúcim kritériom pri výbere školy či fakulty.
Je všeobecný záujem o slovenčinu v úzadí?
Slovenčina nemôže byť v úzadí, je to náš komunikačný kód. To, že je v nej viac
neologizmov, cudzojazyčných slov, anglicizmov, to nepovažujem za vytláčanie
slovenčiny. Je tmelom, ona sa práva vďaka týmto zdrojom, stimulom,
zveľaďuje, obohacuje, nadobúda nové podoby, špecifikujú sa situácie, v ktorých
sa aký výraz použije. Napríklad médiá používajú mediálny jazyk, ktorý je
prirodzene formovaný komerčným duchom mediálneho diskurzu. To, akú má
podobu newspeak, je stimulované mimojazykovým kontextom, Komunikáciu sa
nedá regulovať podľa vnútrojazykových modelov. Na slovenčinu sa u nás
nepozeráme puristicky. Netreba sa za každú cenu držať reči Sládkoviča či
Hviezdoslava, naopak – slovenčina reflektuje komunikačné potreby dneška. Je
životaschopným a živým organizmom, ktorý sa stále vyvíja.
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Ako vnímate zásahy nových médií alebo reklamy do nášho jazyka?
Mediálna komunikácia je súčasťou biznisu – mediálneho trhu. Všetko to, čo
pomáha zvyšovať efektivitu médií (či reklamy), je v praxi vyhľadávané tvorcami
mediálnych či reklamných komunikátov. Treba týmto oblastiam venovať
odbornú pozornosť, napríklad v jazyku reklamy je množstvo kreativity. Tam je
vidno, ako zúročujeme domáci fond, aj cudzojazyčné inšpirácie. Poznáme
vydarené, akčné i vtipné reklamné výpovede čisto na báze slovenčiny
(Kooperativa – Zišla som z cesty), aj reklamy s výstižne využitými anglicizmami
s pointou vyzdvihujúcou jedinečnosť domáceho produktu (Zlatý bažant –
Svetové slovenské pivo). Záleží len na nás, ako jestvujúci potenciál funkčne
uplatňujeme. Nikto nám nevezme to, ako komunikujeme.
Žiadne zveľaďovanie jazyka teda nie je potrebné?
Som za zveľaďovanie nášho jazyka, ale najmä v zmysle dynamiky. Kultivácia
zahŕňa vplyvy z okolia. Neznamená to, že by sme mali slovenčinu napríklad
úplne zbaviť bohemizmov, anglicizmov. Prísna regulácia býva zväčša
neúspešná. To, že máme kodifikované pravidlá pravopisu či výslovnosti, je
súčasťou národnej kultúry. Kodifikačné príručky potvrdzujú vyspelosť vedy,
ktorá sa zaoberá jazykom. Zveľaďovanie jazyka dnes vyžaduje súčinnosť
s komunikáciou. Veď aj pravidlá sú účinné iba vtedy, keď načúvajú stimulom
zvonka. Naša katedra hovorí o prirodzenosti. Dáva prednosť komunikácii pred
teoretickým modelovaním, kódmi. Tie kódy sa skúmajú už desiatky rokov, my
ideme ďalej.
Pre laika predstavuje slovenčina najmä množstvo pravidiel a výnimiek. Je
to iba vžitá predstava?
Keby to tak bolo, nikdy by som slovenčinu nešla študovať. A už vôbec by som
ju nechcela učiť. Pripadalo by mi to asi ako právo, zákonníky a paragrafy, ktoré
treba rešpektovať. Slovenčinu nemožno zošnurovať. Možno ju nasledovať,
načúvať jej, vytvoriť vedeckú reflexiu, ktorá bude mapovať jej stav a dynamiku.
Ale to je možné iba vtedy, ak pochopíme jej chod v každodennej existencii.
O slovenčine rozprávate so skutočným zanietením. Ako si vás našla?
Najprv som mala zafixované predsavzatie študovať francúzštinu ako jazyk,
s ktorým budem aj pracovať. K nej sa do kombinácie v rámci ponuky študijných
kombinácií na našej fakulte pridala aj slovenčina. Po skončení štúdia som
zostala na domácej pôde rodnej reči a neľutujem. Zakorenila sa vo mne. Veľa
ľudí si myslí, že slovenčinu ovláda, veď je to naša materinčina. No dá sa s ňou
nielen zručne narábať v praxi, ale aj odborne ju skúmať a objavovať nové
nepoznané územia. Slovenčina nie je nudný maturitný predmet, ani nie je
o samých dátumoch a menách. Slovenčina je kreatívna, je o tom, čo každý deň
používame, aby sme boli úspešní, presvedčiví, podmaniví, slovom plnohodnotní
komunikanti.
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Predsa len, stredoškolské skúsenosti hovoria zväčša inými pocitmi.
Áno, to je pravda. Desaťročia deklarujeme, že chceme vniesť komunikatívny
prístup do vyučovania. Musíme sa predsa učiť štylizovať, používať vhodné
prostriedky v reči, nie donekonečna vyznačovať nadradené a podradené vetné
členy. To predsa nikomu nepomôže. Vždy sa to však odvíja od jednotlivcov.
Niektorí od nás odídu a pokračujú v našich šľapajach, iní chytia do rúk staré
učebnice a dokola omieľajú staré rutinné postupy.
Byť učiteľom budúcich učiteľov musí byť namáhavé, nepodliehate
stereotypu, rutine, skepse?
Práveže momentálne mám pocit, že je to presne naopak. Nachádzam sa
v akomsi rozkvete interaktivity s mojimi študentmi. Je to asi spôsobené tým, že
som „dorástla“ do veku, v ktorom mojim študentom môžem hovoriť „deti“
a nemám pri tom zábrany. Navyše, oni to prijímajú. Sú ku mne veľmi milí. Je to
taká čarovná situácia, krásna väzba, ktorá sa nedá vnímať ako čosi nudné.
Navyše, mladí ľudia sú obrovským zdrojom kreativity, energie a premenlivosti,
že si neviem predstaviť, že by som v škole prepadla stereotypu. To sa nedá.
Snažím sa z nich doslova nasávať všetko dobro a silu.
Ako sa zo študenta stáva pedagóg?
Naozaj to nie je jednoduché. A neprichádza to automaticky, treba na sebe
pracovať. Ten vzťah učiteľ – študent je nadradeno-podradenou rolovou „hrou“,
čiže treba absolventa dostať do polohy, v ktorej si uvedomí podstatu tohto
vzťahu i svojej roly v ňom. A keďže na začiatku je vekový rozdiel aktérov na
oboch stranách veľmi malý, je to náročné, umelé. Nikto sa nechce povyšovať
do roly učiteľa, ale predsa sa ním stáva. Učiteľ má voči študentovi isté záväzky,
musí mu odovzdávať vedomosti, azda aj ľudsky naň vplývať a „jedným okom“
kontrolovať. Je to zodpovedná rola.
Cítite vo svojej práci zadosťučinenie?
Aj napriek všetkým byrokratickým nepríjemnostiam – všetci raz docenia to, čo
robíme. Moja práca stojí za to. Nemôžem sa na ňu pozerať inak ako s chuťou
a optimizmom. Som rada, že som tu, v tomto prostredí. Stále sa mi tu dotvára,
obnovuje a oprašuje stratená energia.
Doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
Na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave pôsobí od roku 1986, od
roku 2004 je docentkou v odbore slovenský jazyk, od roku 2007 je vedúcou
katedry. Prednáša slovenskú a konfrontačnú lexikológiu a štylistiku,
a lingvistickú pragmatiku. Počas troch akademických rokov pôsobila ako
lektorka slovenčiny na Univerzite Michela de Montaigne v Bordeaux,
prednášala na viacerých zahraničných univerzitách. Je autorkou dvoch
vedeckých monografií o slovensko-francúzskych konfrontáciách Galicizmy
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v slovenčine (1998) a Slovensko-francúzske jazykové vzťahy (2003),
spoluautorkou(Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.) publikácie Používanie jazyka
(2010) a autorkou desiatok štúdií a odborných príspevkov.
Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave
Katedra Slovenského jazyka patrí k najstarším katedrám FiF UK a zabezpečuje
štúdium na všetkých troch stupňoch – bakalárske, magisterské aj doktorandské.
Katedra sa zameriava najmä na súčasný slovenský jazyk a dejiny slovenského
jazyka. Okrem vzdelávania študentov katedra aktívne pracuje na poli vedy
a výskumu, o čom svedčia početné publikácie. Štúdium tvoria dva základné
študijné programy: slovenský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a kultúra.
Najmä ten druhý súvisí s úsilím katedry o zapojenie výskumu slovenčiny do
interdisciplinárnych vzťahov. Súčasťou katedry je aj sekcia výučby slovenského
jazyka pre zahraničných študentov. Katedra sa svojimi výsledkami radí
k najlepším katedrám spomedzi filologických katedier, a zároveň je pravidelne
aj na popredných miestach v rebríčku celej Filozofickej Fakulty UK.
Foto: archív O. Orgoňovej
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MIRA NITTMANNOVÁ – Zuzana Kákošová: Dnešní mladí ľudia
ťažšie rozumejú písanému textu
Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc. je vedúcou Katedry slovenskej
literatúry a literárnej vedy. Vedúcou katedry je od roku 2004 a ako sama
hovorí – „U nás na katedre je dobre“.
V súčasnosti existuje na Slovensku veľa
podobných katedier ako je Katedra slovenskej
literatúry a literárnej vedy. Prečo by si mal
potenciálny uchádzač zvoliť práve vašu
katedru? V čom sa od ostatných líši?
Ako ste povedali – naša katedra je Katedra
slovenskej literatúry a literárnej vedy a pokiaľ sa
nemýlim, tak väčšina katedier nemá práve tú zložku
„literárna veda“. Na našej katedre ponúkame
študentom štandardné študijné programy, ktoré
môžu nájsť aj inde, ako je napríklad učiteľstvo
akademických predmetov, kde sa študuje
slovenčina ako predmet, ktorý sa vyučuje na
stredných školách. Oproti ostatným školám sme špecializovaní na to, že sa
zameriavame na výchovu učiteľov stredných škôl. U nás nepripravujeme
študentov na vyučovanie na základných školách. Na to sa zameriava
pedagogická fakulta. Okrem toho ponúkame aj ďalšie študijné programy.
Samozrejme, nie sme jediní na Slovensku, ktorí ponúkajú štúdium
slovenčiny, ale na našej fakulte sú určité rozdiely. Napríklad na bakalárskom
stupni štúdia máme len odbornú, alebo ak chcete „čistú“ slovenčinu, ale na
magisterskom stupni máme študijný program nielen odborná slovenčina, ale aj
konverzný program. Čiže absolvent bakalárskeho štúdia sa môže rozhodnúť, či
bude učiteľom a nie iba odborníkom. Od tohto akademického roka máme aj
tretiu podobu slovenčiny a to je odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo.
Samozrejme, ani v tomto nie sme jediní na Slovensku, ale u nás sú jazyky,
s ktorými sa slovenčina študuje, odlišné ako na iných školách. Sú to napríklad
slovanské jazyky ako bulharčina, chorvátčina, či poľština. Tento rok dokonca
otvárame kombináciu slovenčina – fínčina. Myslím si, že poskytujeme kvalitné
vzdelanie, ktoré je dostatočne diverzifikované. Rovnako poskytujeme širokú
paletu výberových predmetov. Naši učitelia sú aktívni prekladatelia,
spisovatelia, básnici, takže študentom máme naozaj čo ponúknuť.
Ako sa teda môže uplatniť váš absolvent?
Uplatnenie absolventov je až neuveriteľne široké. S našimi absolventmi sa
stretávame doslova na každom kroku a to aj tam, kde by sme to možno vôbec
nečakali. Naši absolventi sú veľmi dobrí reportéri a moderátori, nájdeme ich aj
v politike, v úradoch a podobne. Naši absolventi sú kvalifikovaní, aby pracovali
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na pozíciách, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, istá tvorivosť
a organizačné schopnosti.
Vedúcou katedry ste od roku 2004, aké zmeny za toto obdobie nastali na
vašej katedre?
Od roku 2004 sa na katedre pozdvihla a stabilizovala situácia v oblasti
získavania vedeckých a vedecko-pedagogických hodností. Od roku 2006 sme
katedrou, kde všetci učitelia majú titul PhD., jeden kolega sa inauguroval za
profesora, máme niekoľko habilitácií a aj doktorandov, takže čo sa týka
kvalifikácií učiteľov, sme na tom veľmi dobre.
Odbočme od štúdia do praxe – v médiách sa objavila informácia, že podľa
prieskumov mladí ľudia v súčasnosti nerozumejú písanému textu. Aký je
na to váš názor?
Ja by som ani nepovedala, že nerozumejú, ale rozumejú stále menej a ťažšie.
Je to tým, že žijú v inej dobe, žijú iným tempom, majú iné priority. Možno je to
tým, že už malým deťom sa stále menej čítajú rozprávky, ale radšej sa im pustí
televízor alebo DVD. Je to celkovo atmosférou. Základné kamene by sa mali
dávať už od prvého ročníka, lebo keď k nám príde 18-ročný študent na vysokú
školu, tak my to už nedoženieme.
Foto: fphil.uniba.sk
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LUCIA PAZIČOVÁ – Ján Lukačka: Kto nepozná minulosť,
nepochopí budúcnosť
Aspoň tak sa hovorí. Najlepšie tomu rozumejú na Katedre slovenských
dejín FiF UK, ktorá sa medzi študentmi stále teší veľkej obľube. Ako
katedra v súčasnosti funguje a ako sa na nej študuje, nám bližšie priblížil
jej vedúci, prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
Ako by ste predstavili katedru slovenských
dejín?
Katedra slovenských dejín sa zaoberá dejinami
Slovenska od sťahovania národov až po koniec
20. storočia. Nepokrývame celý tento časový
rozsah rovnomerne pre nedostatočné personálne
obsadenie, ale snažíme sa pokryť všetky dôležité
obdobia našej histórie: stredovek, včasný novovek
i najnovšie dejiny. Neúplnosť obsadenia
niektorých období pociťujeme ako handicap.
Končia nám totiž šikovní doktorandi, ktorých by
sme mohli zapojiť do pedagogického procesu, ale chýbajú nám prostriedky.
Podobná situácia je však asi na väčšine katedier. Žijeme v nádeji, že sa to
zlepší.
Aký je záujem o štúdium na katedre slovenských dejín?
Našťastie, musím zaklopať na drevo, počet záujemcov je stále vyšší ako
môžeme prijať. Sú už také odbory, ktoré naopak berú všetkých, čo sa prihlásia.
My si však ešte môžeme vyberať. Prijímacie pohovory sa zúžili na všeobecný
inteligenčný test. Ja si pamätám klasické prijímacie skúšky, kde bola písomná
i ústna časť. Bohužiaľ, potom sa to odbúralo a zostala len písomná forma, čo
nepovažujem za najšťastnejšie. Vďaka tomu sa k nám dostávajú študenti, ktorí
síce vedia vyplniť test, ale majú veľké medzery v gramatike a nevedia
formulovať svoje myšlienky.
Je dôležité pre študenta dejín štylizovať?
Samozrejme, že je. História je naratívna veda. Chemik, ten urobí jeden vzorec,
okomentuje ho dvoma stranami pred, dvoma stranami za vzorcom a štúdia je
hotová, zatiaľ čo u nás je treba celý problém jasne a zrozumiteľne a podľa
možnosti aj pútavo priblížiť. Nepoznám žiadnu geniálnu historickú prácu, ktorá
by mala desať strán. Nehovorím, že rozsiahla monografia musí byť zároveň
prínosná, ale obyčajne je to tak, že kvalitné práce sú nielen dobre
zoštylizované, ale disponujú aj patričnou kvantitou textu, zvyčajne nad 200
strán.
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Kde končia absolventi katedry?
To je, bohužiaľ, to, na čo sa nás často pýtajú, no my nemáme páky ani
mechanizmy ako to zistiť. Možnosti zamestnať sa v tomto odbore sú však
momentálne veľmi slabučké. Naši absolventi môžu vyučovať na gymnáziách, je
to však blokované tým, že tam pôsobia starší kolegovia. Absolventi tak musia
čakať na to, kým niektorý z nich odíde do dôchodku. Okrem škôl sú tu ešte
múzeá, archívy a Slovenská akadémia vied, ktorá kedysi brávala aj 10
doktorandov, teraz však v rámci úsporných opatrení počet prijatých
doktorandov prudko poklesol.
Donedávna bolo veľmi populárne aj povolanie archivára. Dnes je však
archívnictvo „na hunte“, pretože všetky úsporné opatrenia ministerstva vnútra
končia práve na odbore archívnictva, kde sa znižujú stavy a nikoho nového
neprijímajú čo je, myslím si, dosť tristné. Nových miest teda nie je a ako na
potvoru rastie záujem o doktorandské štúdium.
Musíme robiť veľmi tvrdý výber, aby sme si vybrali len tých najlepších.
Mne osobne je veľmi ľúto, že sú tu kvalitní ľudia, ktorí urobili i dobrú prácu, no
my sa s nimi musíme rozlúčiť. Niektorým študentom sa však podarilo dostať aj
do zahraničia a niekoľkých som zazrel dokonca na Úrade vlády.
Vidíte nejakú nádej na zlepšenie tohto stavu?
Je to priamo naviazané na to, aký rozpočet sa dá v najbližších rokoch do vedy
a výskumu, do školstva. Teraz je ten trend stále klesajúci. Zatiaľ, čo ešte pred
desiatimi rokmi išlo 0,75 HDP na školstvo a vzdelanie, dnes je to 0,48. Dúfam,
že sa to raz zastaví a pôjde opačným smerom.
V Európe sú to 3-4%, čo sú slušné peniaze. Pre porovnanie s českými
kolegami, s ktorými máme veľmi živé kontakty, oni sa pohybujú v úplne iných
číslach. Raz som sa im chválil grantom v celkovom objeme 350 000 korún,
ktorý sa nám podarilo získať. Keď som sa opýtal, ako sa darí im, zareagovali
„my máme tam vzadu ešte jednu nulu“. Na katedre sme však nikdy neboli
nejakí zhýčkaní, a tak sa vieme aj tomto rámci pohybovať.
Aké sú najväčšie úskalia štúdia slovenských dejín?
Jazyková výbava. Mal som šťastie, že som chodil na SVŠ, kde ešte za
hlbokého socializmu bola možnosť výberu na humanitne orientované štúdium.
Vďaka tomu som mal latinčinu a nemčinu, čo bolo veľkou výhodou Takéto
jazykové základy chýbajú ale dnešným študentom. Iba angličtina nestačí.
Medzi medievistami sa hovorí, že slovenské dejiny sa nedajú robiť bez
troch základných praslovanských jazykov: latinčiny, nemčiny a maďarčiny.
Práve na tomto záujem študentov stojí a padá. Väčšina z nich uteká do 20.
storočia, kde sú tlačené pramene po slovensky alebo po česky. Ja to aj
chápem, že študenti hľadajú cestu najmenšieho odporu, ale teším sa, že stále
sa nájde pár študentov, ktorí skúsia tú ťažšiu cestu a potrápia sa s latinskými či
nemeckými textami. Vznikajú tak celkom solídne diplomovky. Týmto študentom
sa však musíte venovať.
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Študujú slovenské dejiny aj zahraniční študenti?
Samozrejme študujú, aj keď nejde o masovú záležitosť. Niektorí prichádzajú
z Moravy. Učím proseminár u archivárov, kde je aj jedna študentka
z Mongolska, ktorá sa už dokonca naučila aj po slovensky. V minulých rokoch
sme mali študentku z Maďarska, chodia k nám aj dolnozemskí Slováci
z Vojvodiny. Minulý semester u nás zas bola Nemka, ktorá bola veľmi usilovná,
chodila poctivo na prednášky, robila si poznámky a dokonca sa jej podarilo
spraviť test hneď na prvýkrát. Niektorí naši študenti robia ho robia na druhý
alebo tretí pokus.
V čom je katedra lepšia/horšia v porovnaní s konkurenčnými?
Doteraz sme sa hrdili tým, že sme vlajková loď v rámci Slovenska, čo zrejme
ešte stále platí, hoci tá loď nie je veľmi nablýskaná a aj plachty sú už poriadne
ošklbané. Som však rád, že nám vyrastá konkurencia, lebo kedysi bola naša
katedra jediná, a teda aj najlepšia. Vo vlastnom odbore cítim, že keď je človek
sám, získa klamlivý dojem, že patrí k najlepším, na čo mnohí historici doplatili.
Vždy je lepšie, keď je konkurencia.
My sme, myslím si, ešte stále veľmi solídni. Máme dlhú tradíciu, ktorá,
samozrejme, aj zaväzuje k určitej úrovni. Viem, že existujú všelijaké agentúry,
ktoré hodnotia univerzity a my sme sa podľa nich stále neprepracovali medzi
500 najlepších. Osobne si myslím, že tam patríme. Pri hodnotení sú dôležité
kritériá a kto ich nastavuje. Viem, že to robí nejaká polosúkromná agentúra,
ktorá vyhlásila istú univerzitu za najlepšiu a o rok na to zrazu skončila na
chvoste peletónu.
Pracuje katedra na nejakých zaujímavých projektoch?
V súčasnosti pracujeme na projekte Osobnosti a tvorcovia slovenských dejín,
v ktorom chceme formou historických portrétov predstaviť zaujímavé osobnosti
našich dejín od Matúša Čáka Trenčianskeho až po osobnosti 18. storočia, prvej
fázy slovenského národného obrodenia až po politikov v medzivojnovom
období. To je aktuálny projekt, na ktorom pracujeme. Tých osobností bude asi
10 až 15. Náš kolega prof. Roman Holec, profilujúci historik hospodárskych
dejín je zas zapriahnutý v rámci medzinárodných štruktúr v mnohých
zaujímavých projektoch. Reprezentuje nielen našu katedru, ale aj celú fakultu
a Slovensko.
Kto financuje tieto projekty?
Projekty má na starosti VEGA - Vedecká grantová agentúra, ktorá funguje pri
Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Tá zo
svojho budgetu každoročne vyčleňuje istý objem peňazí na rôzne granty,
o ktoré sa my potom uchádzame. Čiastočne nás k tomu nútia aj finančné
suchoty. Projekt sa vždy rieši tri roky, potom je možné uchádzať sa o ďalší.
Koncom júna sa bude konať veľká konferencia s medzinárodnou účasťou, na
ktorú sme pozvali aj našich maďarských, rakúskych kolegov a poľských
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kolegov. Konferencia má názov Slovensko-chorvátske vzťahy od stredoveku až
po rok 1780 a jej organizátorom je prof. Martin Homza. Veľmi sa na toto
podujatie tešíme a očakávame zaujímavé príspevky.
Foto: archív J. Lukačku
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LEA PODSTANICKÁ – Ján Bunčák: Sociológia bola disidentská
veda
V šesťdesiatych rokoch nastúpil do prvého obnoveného ročníka
sociológie. “Cítili sme sa ako disidenti, ktorí robia niečo, čo je na hranici
dovoleného,” spomína dnes už vedúci katedry sociológie FiF UK doc.
Mgr. Ján Bunčák, PhD. Neskôr pokračoval v štúdiu v Poľsku, kde má
podľa jeho slov sociológia hlbšie korene aj spoločenskú prestíž.
Ako ste sa dostali k sociológii?
Smerom
k sociológii
ma
priviedla
technická kniha, ktorú napísal zakladateľ
kybernetiky Norbert Wiener. Volala sa
Kybernetika a spoločnosť. Bola to vôbec
prvá kniha o kybernetike, ktorá bola u nás
preložená asi v roku 1963. Nehovorím, že
som všetkému rozumel, ale to, čo som
vyčítal, bolo, že kybernetika je nielen veda
technická, matematická a systémová, ale
že má veľa kompatibilných oblastí napríklad so sociológiou. Tak ma to zaujalo
a prihlásil som na štúdium sociológie.
Kedy sa vlastne začala sociológii na Slovensku venovať zvýšená
pozornosť?
Viete, šesťdesiate roky dvadsiateho storočia boli veľmi zvláštne. Bolo
to obdobie veľmi zaujímavých spoločenských zmien, keď sa okrem iného do
popredia pozornosti u nás začali dostávať spoločenské vedy. Vládlo
presvedčenie, že je možné zlepšiť spoločnosť, ak sa bude spoločnosti ako takej
venovať viac vedeckej odbornej pozornosti. Že je možné ovplyvniť jej vývoj, ak
jej budeme rozumieť a ak aby sme jej lepšie rozumeli, potrebujeme na to nejakú
vedu A že tou vedou je sociológia.
Dostali ste sa na vysokú školu na prvý pokus?
Neviem či to bola náhoda alebo šťastie, asi šťastie. Nastúpil som do prvého
otvoreného ročníka. Boli sme totiž prvý ročník obnoveného štúdia. Sociológia
sa predtým študovala, ale len do roku 1948 alebo 1949, potom bola zakázaná
ako buržoázna paveda, ako niečo, čo je z marxistického hľadiska neprijateľné.
Až v polovici šesťdesiatych rokov, od roku 1965, bola sociológia akceptovaná
ako akademická disciplína.
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Prečo bola sociológia zakázaná?
Dôvod je veľmi jednoduchý. Marxistická teória má veľmi precízne vysvetľovanie
spoločnosti a všetko ostatné je hlúpy výmysel.
Cítili ste sa v tom čase ako priekopník, účastník začiatku čohosi nového
alebo ste si to vtedy neuvedomovali?
Sociológia bola tak trochu disidentná veda. Cítili sme sa ako takí disidenti, ktorí
robia niečo, čo je na hranici dovoleného. Bolo to pre nás veľmi príťažlivé.
Mnoho disidentov vydáva periodiká alebo vysiela prostredníctvom
rozhlasu. Boli ste teda aj vy súčasťou niečoho podobného?
Veľmi nie, hoci tie periodiká neskôr vznikali a kde tu aj sociológovia mali svoje
zastúpenie. V roku 1968 tak vychádza napríklad časopis Echo. Ja osobne som
sa neangažoval, lebo v tom čase som už študoval v Poľsku.
Spomínate, že ste boli študentom prvého obnoveného ročníka odboru
sociológia po asi pätnástich rokoch. Odkiaľ ste čerpali „stratené“
informácie?
Teória a vôbec knihy k nám prichádzali čiastočne z Prahy. Zdrojom bola ďalej
bývalá Juhoslávia. Tá bola z marxistického hľadiska na hranici povoleného.
Bola to taká krajina, do ktorej sa mohlo ísť, ale len so zvláštnym pasom, nebolo
to jednoduché, keďže to nebola krajina Varšavskej zmluvy. Smelo sa tam však
viac, ako sa smelo u nás. Veľkým zdrojom informácií bola taktiež poľská
literatúra.
Bol aj to dôvod, prečo ste odišli študovať na Varšavskú univerzitu?
Bolo celkom prirodzené, že keď som sa chcel učiť viac, tak bolo potrebné ísť
priamo k zdrojom. Druhý dôvod tiež nebol zanedbateľný, celá skupina sme totiž
dostali ponuku na štipendium. Bol som tam dokopy päť rokov.
Prečo ste sa nakoniec vrátili?
V skutočnosti vznikol problém, že som bol viac doma tam ako tu. Nakoniec som
sa aj tak rozhodol vrátiť sa.
Vybudovala si sociológia na Slovensku za tých približne štyridsať rokov
aspoň rovnocenné postavenie ako mala a má v poľskej spoločnosti?
Sociológia, ako aj iné spoločenské vedné disciplíny, má v rôznych krajinách
rôzne postavenie. U nás na Slovensku je vplyv sociológie je veľmi malý.
Verejnosť si málo všíma a málo reaguje na sociologické poznatky. Kým
v Poľsku, vďaka tomu, že tam existuje dlhá tradícia, akoby tá sociológia bola
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viac zakorenená. Prestíž sociologického povolania v Poľsku je určite vyšší ako
na Slovensku.
Keby ste mohli porovnať západné krajiny a krajiny tzv. východného bloku,
kde si sociológov a ich poznatky vážia vo väčšej miere?
Zvláštne postavenie sociológie bolo dlho v USA, minimálne do konca 20.
storočia. Sociológiu považovali za všeobecnú náuku o spoločnosti. Prevládal
názor, že sociológiu má vedieť každý a stále to tam je tak podobne. U nás je to
len akýsi balíček ekonómie, práva, sociológie a filozofie. Vo Veľkej Británii je to
zase trochu iné. Sociológia tam dlho nemala dobré postavenie. Za vedu
o spoločnosti, ktorú by mal každý vzdelaný človek vedieť, sa považovala
sociálna
antropológia.
Angličania
boli
kolonizátormi
a pritom
sa
stretávali s rôznymi zvláštnymi spoločenstvami. Pre nich bolo dôležitejšie
poznať rozdiely medzi Indmi, Afričanmi a Austrálčanmi. Dlho ju tam dokonca
považovali za akúsi francúzsku vedu, keďže sociológia vznikla formálne vo
Francúzsku.
Prečo ste teda neštudovali priamo vo Francúzsku?
Do Francúzska sa v 60-tych rokoch veľmi nedalo, bola to zlá krajina,
kapitalistická, , nepriateľská. Neprichádzalo do úvahy, aby sme odtiaľ prinášali
nejaké „zlé“ myšlienky. Preto bolo hlavným zdrojom najmä blízke Poľsko, kde
bol však len slabý odvar. Ale aj to bolo niečo.
Prečo by sa mal podľa vás mladý človek prihlásiť na štúdium sociológie?
Predovšetkým preto, lebo je to zaujímavé. Je to o niečom inom, ako sa bežne
píše v novinách alebo sa dozvedáme z televízie. Sociológa ponúka hlbší,
prepracovanejší pohľad na spoločnosť, na to, prečo sa veci odohrávajú tak, ako
sa odohrávajú. Dovoľuje interpretovať a ľudsky im rozumieť.
Aké je uplatnenie sociológa v dnešnej spoločnosti?
Uplatnenie sociológa stále existuje, stále je dosť veľké, hoci už nie také
priamočiare ako v minulosti.
Zmenilo sa alebo sa skôr zúžilo?
Ani nie zúžilo, skôr sa zmenilo zameranie. Pred tými tridsiatimi - štyridsiatimi
rokmi bol náš svet riadený organizáciami, ktoré potrebovali a chceli mať
zamestnaných sociológov, ktorí by pomáhali robiť analýzy a pomáhali im to
vôbec riadiť. Táto úvaha bola dobrá na všetkých úrovniach spoločnosti.
Sociológ mal byť taký prieskumník pre potreby manažérov v korporáciách
a podobne. V súčasnosti je situácia odlišná. Dnes sa už spoločnosť riadi do
veľkej miery sama. Sociológ preto musí oveľa viac komunikovať s ostatnými
ľuďmi, nielen s vedením. Musíme jednoducho pomáhať obom stranám, aby si
lepšie rozumeli.
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Funguje to tak aj reálne vo svete?
Tak sa to darí napríklad vo Francúzsku či Nemecku. Tam sa podarilo dostať
sociológiu hlboko do demokratických mechanizmov vzájomného porozumenia.
Na Slovenku to tak ešte nefunguje. Hoci už sú tu prvé zárodky, nachádzame ich
veľmi často v medzivládnych organizáciách. Sociológia je mimoriadne dôležitá
v postkomunistických krajinách.
Ako dlho podľa vás potrvá, kým sa sociológia na Slovensku dostane
aspoň na dnešnú úroveň sociológie v západných krajinách?
Pravdepodobne to je otázka jednej alebo dvoch generácií, takých tridsiatich až
štyridsiatich rokov. Jedna generácia sa už vystriedala za dvadsať rokov
a naozaj došlo k viditeľným zmenám. Ľudia sú iní, rozmýšľajú ináč. Ale istý čas
to ešte potrvá.
Foto: archív J. Bunčáka
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MAREK POKRÝVKA – Miroslav Daniš: Slovenská historická
obec je na vzostupe
Docenta Miroslava Daniša, vedúceho Katedry všeobecnej histórie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sme sa spýtali na
aspekty štúdia histórie aj slovenskú historickú obec.
Doc. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. pôsobí ako
vedúci Katedry všeobecnej histórie Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je tiež
zakladateľ a predseda redakčnej rady vedeckého
časopisu Byzantinoslovaca, autor mnohých
vedeckých prác, poslanec v komunálnej politike
a hlavný
redaktor
regionálneho
časopisu
Kráľovské zvesti.
História je súčasťou prakticky každého
študijného odboru a je často jednou z najmenej
obľúbených častí. Mnohí študenti považujú učenie sa historických faktov
za zbytočnosť. Ako vidíte tieto aspekty študijných programov Vy?
V rámci iných študijných odborov je možno pre študentov história len suma
faktov, ktoré sa je potrebné naučiť. Problém však v takomto prípade je
u prednášajúceho, že nedokáže vysvetliť poslucháčom význam a zmysel štúdia
historických súvislostí. História je univerzálna vedná disciplína, bez ktorej sa
nezaobíde žiaden vedný odbor, humanitný ani exaktný. Každá z vied pracuje
historickou metódou. Pri definovaní akéhokoľvek vedeckého problému musíte
spraviť historický exkurz k skúmanej problematike, inak by ste takpovediac
„viseli vo vzduchoprázdne“. Aj matematik, ak rieši zadanie, musí si zmapovať
a vyhodnotiť doterajší stav bádania a historický kontext, v akom sa tento
problém riešil a nachádzal. Univerzalizmus historickej vedy si môžete overiť aj
základnou tézou „Môžete skúmať dejiny čohokoľvek: matematickej rovnice,
vývoja žaby, rastliny, literárneho útvaru, kameňa, historickej udalosti, ale
opačne to nejde.“ Dejiny matematiky existujú, ale matematika dejín nie, či dejiny
geológie, ale geológia dejín nie. Jediná obojstranná väzba funguje v rámci
druhej univerzálnej vednej disciplíny, akou je filozofia, ktorá poskytuje vednému
bádaniu metódu. Teda Dejiny filozofie a filozofia dejín sú obojstranne
aplikovateľné, ako dve univerzálne vedné disciplíny. To je dôvod, prečo každý
študent na ktorejkoľvek vysokej škole by mal absolvovať predmet dejín
v aplikácii na vlastný študijný odbor.
Ako vnímate samostatné štúdium histórie? Všeobecné dejiny sú ohromne
široký pojem, má podľa Vás zmysel študovať ich ako celok? Dajú
v jednom študijnom programe komplexne obsiahnuť?
Štúdium histórie možno na prvý pohľad je o štúdiu historických faktov tej ktorej
doby a regiónu. Predovšetkým ale ide počas štúdia o rozvíjanie najpotrebnejšej
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zručnosti orientácia vo svete, chápanie súvislostí historických, teda aj logických.
Hľadanie historických súvislostí je vlastne hľadanie odpovedí na modelové
situácie života jednotlivca, spoločnosti, celých sociálnych organizmov
v najrôznejších pozíciách a situáciách. A práve o tomto je päťročné štúdium
histórie, ktoré vy realizujete cez rôzne historické obdobia v rôznych regiónoch.
A v podstate je úplne jedno, či budete tieto modelové situácie riešiť na dejinách
Číny, Ruska, Slovenska. Preto je zbytočné sa zamýšľať nad otázkou, či sú
všeobecné dejiny ohromne široký pojem. Obsah pojmu všeobecné dejiny je
v inej rovine. Práve vo všeobecnej platnosti a hľadaní všeobecností
v komparácii. Pre náš priestor je ideálna komparácia prostredia, v ktorom ste sa
narodili a máte k uvedenému priestoru genetickú a inú viazanosť s priestorom
alebo priestormi, ktoré s ním porovnávate.
V čom spočívajú hlavné etapy štúdia? Aké majú študenti možnosti voľby
špecializácie, predmetov?
Model štúdia histórie sa po zavedení trojstupňového vzdelávania posunul do
nasledovnej roviny. Na bakalárskom stupni štúdia sa v rámci historických
proseminárov a seminárov študent vzdeláva v remesle historika, teda ako sa
píše historická práca so všetkými zručnosťami. Od heuristiky (zbierania
materiálov), práce s dokumentmi, interpretáciou odborného textu a historického
dokumentu až po formálnu úpravu textu metódy práce ako syntéza, analýza,
ale aj rôznymi literárnymi útvarmi ako esej, anotácia, recenzia, článok atď.
Zároveň v rámci šiestich semestrov absolvuje odborné predmety
v chronologickej postupnosti od praveku až po súčasnosť. Zároveň má
jazykovú prípravu (latinčina, nemčina, maďarčina - nazývame ich jazyky
prameňov, v týchto jazykoch sa v našich archívoch vyskytujú historické
dokumenty). V rámci magisterského štúdia si študent volí odborný modul, kde
sa môže už užšie špecializovať na niektoré z historických období, alebo
regiónov a naďalej sa zdokonaľuje v písaní odborných seminárnych prác.
Doktorandské štúdium považujeme z hľadiska výberu študentov a odborného
zamerania za zavŕšenie odborného rastu po stránke historicko-remeselnej,
metodologickej ako i odbornej. Katedra disponuje približne 20-25 doktorandmi,
ktorí sa pohybujú už na profesionálnej úrovni prípravy a je im udeľovaná
najväčšia pozornosť na pracovisku.
Podľa nízkej obľúbenosti historických predmetov môže vzniknúť
predpoklad, že na štúdium histórie sa nebude hlásiť veľa ľudí. Ako je to
s kapacitou Vašej katedry, počtom prihlásených, prijatých študentov, príp.
i počtom končiacich?
Tento predpoklad sa v realite nepotvrdzuje. Na históriu v kombináciách sa nám
dlhodobo hlásia rádovo študenti v stovkách. V posledných rokoch to bolo do
400 študentov. Počet by bol určite vyšší, ak by fakulta bola ochotná sa vrátiť
k veľmi atraktívnym kombináciám, ktoré sme kedysi mali a bol o ne veľký
záujem, napríklad história – politológia, história – archeológia, či história –
geografia. Prijímame približne sto študentov, z ktorých sa k magisterským
diplomom dopracuje okolo 60 – 70 študentov.
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Vediete si štatistiky uplatnenia Vašich študentov? Ak áno, ako zhruba
vyzerajú, koľko percent z bývalých študentov sa ďalej venuje práci
v oblasti histórie a dejín? V akej profesii sa najčastejšie uplatňujú?
Časť študentov sa uplatňuje na pozícii učiteľov na základných a stredných
školách. Musím však povedať, že väčšia časť učiteľov histórie na katedrách
ostatných vysokých škôl na Slovensku sú absolventi našich katedier a mnohí
z nich pôsobia aj na školách v zahraničí. Mnohí pracujú v regionálnych
múzeách, rôznych vzdelávacích inštitúciách, nadáciách, v inštitúciách
Európskej únie, v rozhlasoch, televíziách, ako novinári v najrôznejších
periodikách, vo vydavateľstvách, v diplomacii atď. Máme však mnohých
absolventov aj v počítačových firmách, riaditeľov bánk, prosperujúcich
podnikateľov atď. Absolventi doktorandského štúdia sa najčastejšie uplatňujú
ako vysokoškolskí učitelia, pracovníci SAV, vedúci najrôznejších inštitúcií,
nadácií atď.
Ako vnímate súčasné postavenie Vašej katedry v kontexte katedier
histórie ostatných vysokých škôl?
Katedra všeobecných dejín ako špecializované pracovisko svetových dejín
vzniklo ako prvé na Slovensku v roku 1964 a dodnes má podobné pracovisko
len Prešovská Univerzita, ktorá je našim najbližším spolupracovníkom v rámci
slovenských vysokoškolských pracovísk. Absolventi našej katedry sú dodnes
najväčšou zásobárňou učiteľov všeobecných dejín na slovenských vysokých
školách. Katedra ako jediná na Slovensku vydáva dva vedecké zborníky,
orientované na svetové dejiny (Acta historica Posoniensia a Byzantinoslovaca).
Samozrejme v rámci prípravy najrôznejších vedeckých podujatí spolupracujeme
so všetkými katedrami histórie na Slovensku, ktorých je sedem. Je veľmi dobré
pre slovenskú historickú vedu, že má tak široké možnosti realizácie tohto
vedného odboru, o ktorý je, ako viem na všetkých vysokých školách dostatočne
veľký záujem.
Aký máte vzťah s ostatnými katedrami histórie na Slovensku, prípadne
v zahraničí? Spolupracujete so zahraničnými školami?
Spolupráca sa realizuje aj vďaka tretiemu stupňu štúdiá, kde sú jednotliví
učitelia katedier histórie vzájomne pozývaní na rôzne obhajoby v pozícií
školiteľov, či oponentov odborných prác. So zahraničím má naša katedra už
tradične veľmi širokú a bohatú spoluprácu na všetkých úrovniach. Ide
o vedecké a vysokoškolské pracoviská napríklad v Česku (Praha, Brno, Plzeň,
Olomouc), Rusku (Moskva, Petrohrad), Ukrajine (Kyjev, Ľvov, IvanoFrankovsk), Poľsku (Krakov), Maďarsku (Budapešť, Debrecín), Nemecku
(Berlín, Drážďany) či Rakúsku (Viedeň). V uvedených prípadoch ide väčšinou
o dlhoročné vedecké kontakty jednotlivých členov katedry, kde v konkrétnej
polohe ide o spoluprácu na vedeckých projektoch a vzájomnej účasti na
konferenciách.
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Čomu sa v oblasti histórie venujete profesionálne okrem vedeniu katedry
a výučby?
Dejinám východnej
vzťahom.

Európy,

slovensko-ruským

a slovensko-ukrajinským

Napĺňa Vás práca v oblasti histórie, nemali ste niekedy túžbu skúsiť
profesionálne aj niečo iné?
Práca je zároveň mojím koníčkom. Uspokojuje ma najmä univerzalizmus tejto
vednej disciplíny, takže mi nerobí problém sa pohybovať aj v interdisciplinárnej
rovine, najmä vo filozofii, politológii, práve a samozrejme metodológii vedy.
Pretože som absolventom aj filologického štúdia (ruský jazyk), mám veľmi
blízko aj k literatúre a filologickým vedným disciplínam.
Máte blízko k východu Európy, najmä Ukrajine a Rusku. Niekoľko rokov
ste pôsobili v Kyjeve, kde ste obhájili i svoju dizertačnú prácu. Ako
vnímajú Ukrajinci Slovákov a ich históriu?
Ukrajinci prejavujú veľký záujem o Slovensko a Slovákov. Mnohé veci sú nám
veľmi blízke a spoločné, tak na úrovni štátoprávneho vývinu, ako aj v spôsobe
vnímania mnohých kultúrnych hodnôt a kategórii. Ukrajinci majú pomerne
dobré znalosti o nás. Prispieva k tomu aj pomerne početná menšina Ukrajincov
na Slovensku, hoci tá v sebe nesie množstvo problémov v rámci konfrontácie
Ukrajinci – Rusíni. Tento rozpor je problematický aj na Ukrajine.
Čo si myslíte o postavení Slovákov medzi slovanskými národmi?
Táto otázka by mohla byť obsiahnutá aj ako rozsiahla štúdia o rozmere celej
knižky. Už tento fakt podporuje myšlienku, že postavenie Slovákov medzi
slovanskými národmi je veľmi výrazné s hlbokými a rozsiahlymi koreňmi
v minulosti, najmä v rámci moderných dejín 19. – 20. storočia. Také osobnosti
slovenskej histórie ako Ján Kollár či Ľudovít Štúr sú ústredné osobnosti
a symboly slovanskej vzájomnosti a formovania tejto idey, živej a živenej
dodnes najmä vo východoslovanskom prostredí.
Ako vnímate dnešné vzťahy Slovenska s okolitými krajinami a s bývalými
krajinami Sovietskeho zväzu vzhľadom na ich historický kontext?
Ako korektné a veľmi priateľské. Slovensko nemalo nikdy tendencie ohrozovať
svojich susedov, ale vždy hľadalo porozumenie a pochopenie vlastných snáh
o národnú a štátnu svojbytnosť.
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Aký je súčasný stav historikov v slovenskej vedeckej obci? Zodpovedá
podľa Vás jej profesionálna úroveň rozmanitosti a hĺbke slovenskej
histórie?
Súčasný stav slovenskej historickej obce je na vzostupe. Máme čo doháňať, čo
sa týka okolitých krajín, kde sa historická veda kontinuálne a svojbytne vyvíja
takmer permanentne už viac ako dve storočia. Po roku 1989 sa ako huby po
daždi začali rozmáhať nové katedry histórie na Slovensku. Niektorí to kritizujú,
ja chválim. Aj keď sa v tom narastajúcom množstve historickej spisby nachádza
veľké množstvo balastu a nie vždy najkvalitnejšej produkcie je tam množstvo
veľmi solídnych prác. Rastúci počet absolventov histórie prispieva k rozvoju
najmä regionálnej histórie, ktorá bola u nás dlho v plienkach. Objavuje sa celý
rad historických vedeckých zborníkov, periodík, ktoré tento pozitívny trend
podporujú.
Foto: archív M. Daniša
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MARTIN POLÁŠ – Svetlana Hlavčáková: Médiá nás ženú do
slepej uličky
Budúcemu novinárovi nestačí iba talent a schopnosť „písať“. Potrebuje
poznať teoretické východiská žurnalistickej práce, vyznať sa
v problematike, ktorej sa venuje a ovládať praktické zručnosti
žurnalistickej profesie. Len tak sa z neho môže stať profesionál, tvrdí doc.
PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. (1955), ktorá je od septembra 2009
vedúcou Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
(KŽ FiF UK).
Médiá sa na jar zaoberali aj návrhom
ministerstva školstva týkajúceho sa
možného
zrušenia
štátnych
záverečných skúšok, ktoré by plne
nahradila obhajoba záverečnej práce.
Ako sa z vašej pozície pozeráte na
tento zámer?
V kontexte štúdia žurnalistiky sa za tento
krok do istej miery prihováram. Súčasný
systém
komplexného
záverečného
skúšania predstavuje veľkú záťaž tak pre študentov, ako aj pre pedagógov.
Poslucháčov de facto skúšame z predmetov, z ktorých čiastkové skúšky už
majú za sebou. Nazdávam sa, že záverečná previerka vedomostí by sa dala
nahradiť náročnou obhajobou záverečnej práce, počas ktorej by komisia získala
prehľad o nadobudnutom vzdelaní študenta. Otázky možno klásť z celého
diapazónu vedomostí. Tak to funguje na viacerých zahraničných školách.
Vyžaduje si to však podstatne zvýšiť úroveň záverečných prác. Na druhej
strane uznávam, že v odboroch, ako napríklad v medicíne, sú štátnice osožné.
Prednášali ste aj vo Švédsku na univerzite v Uppsale. Je rozdiel medzi
tamojšími a slovenskými študentmi?
Moja skúsenosť ma priviedla k záveru, že naši študenti prichádzajú na vysokú
školu lepšie pripravení zo stredných škôl, kde absolvujú pomerne široké
spektrum predmetov, ktoré sa vyučujú značne detailne - aj keď musím pripustiť,
že táto úroveň z roka na rok klesá. Učenie na slovenských stredných školách je
vo všeobecnosti založené na memorovaní faktov, teda rozsah všeobecného
vzdelania maturantov je u nás širší. Počas vysokoškolského štúdia, ktorého
dôležitou súčasťou je samoštúdium, kontrolovanú povinnosť nahrádza osobná
zodpovednosť. A tu sa mi zdá, akoby naši poslucháči zvoľnili tempo. Vo
Švédsku je vzdelávací systém špecifický. Na základnej škole sa žiaci
neznámkujú, pretože negatívne hodnotenie je údajne pre dieťa stresujúce
a dieťa treba chrániť. Stredné školy sú spoločné tak pre budúcich
vysokoškolákov, ako aj pre budúcich inštalatérov. Odlišujú sa len v programoch.
Preto je ich náročnosť prispôsobená všetkým. Na univerzity prichádzajú

158

PUBLICISTICKÉ ROZHOVORY

študenti síce s rezervami vo vedomostiach, ale o to intenzívnejšie potom
pracujú. Najmarkantnejší rozdiel vidím v motivácii. Západní študenti sa chcú
učiť. Samozrejme, nedá sa to úplne zovšeobecňovať.
Na čele KŽ FiF UK ste takmer dva roky. Ste spokojná so smerovaním
katedry?
V niektorých smeroch áno, v iných zatiaľ nie. Snažíme sa reflektovať nielen
neustále sa meniacu mediálnu realitu, ale aj požiadavky a potreby študentov.
V poslednom období sme sa takpovediac viac otvorili svetu. Vzrástol počet
hosťujúcich profesorov zo zahraničia, na katedre prednášali viacerí odborníci zo
Spojených štátov amerických, z Rakúska, Kanady, Francúzska, Českej
republiky, Ruska, Maďarska, Poľska... A to i vďaka úzkej spolupráci
s veľvyslanectvami etablovanými v Slovenskej republike. Privítali sme aj
novinárov z praxe – nositeľa maďarskej Pulitzerovej ceny Tvrtka Vujityho,
uznávaného českého odborníka Karla Hvížďalu či svetoznámeho fotografa
z Kanady Juriho Dojča. Je dobre, že študenti majú možnosť konfrontovať
slovenskú mediálnu scénu s aktuálnymi poznatkami z externých zahraničných
zdrojov, čo cítim aj v reflexii našich poslucháčov i absolventov. Realizujeme tiež
spoločné projekty so slovenskými médiami, naposledy bol veľmi úspešný ten
s týždenníkom The Slovak Spectator.
V pedagogickom
omladzovanie.

zbore

katedry,

zdá

sa,

pomaly

odštartovalo

Snažíme sa postupne zlepšovať kvalifikačnú štruktúru pedagógov. Je pravda,
že nám pribudli viacerí mladší kolegovia a ich počet doplnia interní aj externí
doktorandi, ktorí budú u nás opäť študovať od akademického roka 2011/2012.
Naším zámerom je dosiahnuť kontinuitu výučby na katedre, teda, vychovať
kádre, ktoré nahradia učiteľov postupne odchádzajúcich do dôchodku.
Nechýbajú katedre predsa len novinári z praxe medzi internými učiteľmi?
V porovnaní napríklad s českým Inštitútom komunikačných štúdií
a žurnalistiky je ich nepochybne menej.
V tom máte pravdu, ale iba do istej miery. Viacerí z našich kolegov v praxi
pôsobili a pôsobia. Kladieme však dôraz aj na vedecko-výskumnú činnosť
pedagógov a na prípravu publikácií potrebných tak pre rozvoj teórie a praxe,
ako aj pre študentov. Sme radi, že Katedra žurnalistiky FiF UK opätovne získala
akreditáciu na doktorandské štúdium a zároveň jej boli priznané práva
uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Sme
však odhodlaní získavať aj ľudí z praxe, ktorí by na katedre mohli hosťovať.
V tomto smere spolupracujeme so Slovenským syndikátom novinárov, kde som
predsedníčkou vzdelávacej komisie, so slovenskými médiami, predovšetkým
verejnoprávnymi, ale aj so slovenskými vysokými školami podobného
zamerania. Mimochodom, rokovali sme o možnej spolupráci aj s dekanom
Fakulty sociálnych vied z Karlovej univerzity v Prahe, ktorá zastrešuje uvedený
inštitút.
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Ako vnímate systém štúdia? Budúci novinári absolvujú semináre vo
veľkých skupinách a individuálny prístup učiteľov absentuje.
Nie som s tým spokojná. Prijali sme za záväzné nerozširovať ďalej počet
študentov v ročníkoch, aby sa neohrozila kvalita výučby. Napriek tomu situácia
je taká, že záleží len na učiteľovi, či je ochotný deliť ročníky do skupín, pretože
v úväzku sa mu to nezohľadňuje. Žurnalistika sa odjakživa považovala za
štúdium umeleckého zamerania, ale pracovať individuálne s veľkými ročníkmi je
naozaj ťažké. Rozobrať tvorbu, či už rozhlasový, televízny alebo printový žáner,
predpokladá dôkladne si ju prečítať, vypočuť, pozrieť, povedať každému
študentovi, čo robí dobre a čo zle, primäť ho k tomu, aby svoj novinársky prejav
prepracoval, potom sa k nemu opakovane vrátiť... Nie vždy na to zostáva
potrebný čas. A to nehovorím o seminárnych prácach a ďalších úlohách.
Čakajú študentov v rozvrhu nové predmety?
Áno, pri reakreditácii magisterského programu sme sa rozhodli zaradiť kurzy,
po ktorých volajú študenti i prax. Od minulého akademického roka sa súčasťou
učebného programu stala Investigatívna žurnalistika, od tohto to bude Filozofia
tvorivého písania, Press relations a profesia hovorcu a ďalšie.
Pojem tvorivé písanie naznačuje zvýšenie porcie kreatívnych činností
študentov. Je praktických predmetov na katedre celkovo podľa vás
dostatok?
Chceme sa vyvážene venovať teórii aj praxi. Nie sme učňovská škola, aby sme
niekoho naučili iba držať mikrofón, napísať presný počet viet podľa vopred
určenej štruktúry, alebo zapínať kameru. Ponúkame univerzitný diplom, čo
predpokladá, aby bol náš absolvent nielen prakticky zručný, ale aj teoreticky
rozhľadený a všeobecne vzdelaný. Aby dokázal selektovať fakty, vnímal
problémy v ich komplexnosti, premýšľal v súvislostiach. Novinárska práca
predpokladá znalosť legislatívy, etických noriem, psychológie, rôznych odborov,
ktorým sa venuje, a ďalších poznatkov.
Kriticky sa študenti vyjadrujú k technickému vybaveniu katedry.
Nemusíme hovoriť o rozhlasovom a televíznom štúdiu. Problémom sú
však aj zastarané počítače v prednáškových miestnostiach.
Nuž, nebudem tajiť, že nás trápi otázka financií. Vlani sa nám v súčinnosti
s fakultou podarilo vybaviť počítačovú učebňu novými počítačmi. Pri riešení
ďalších požiadaviek si však musíme pomôcť sami. Našou najbližšou ambíciou
je vymeniť počítač a zakúpiť interaktívnu tabuľu do našej najväčšej
prednáškovej miestnosti. Nechcem nariekať, ale potrebovali by sme toho oveľa
viac – mikrofóny, kamery, fotoaparáty, strihacie pulty... Pokúšame sa
každoročne získať nejaký grant, dúfam, že budeme úspešní.
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Výchova novinárov sa na Slovensku realizuje na viacerých vysokých
školách. Podporuje to kvalitu vzdelávania či skôr naopak?
V tomto smere som skeptická. Mám na to viacero dôvodov. Domnievam sa, že
slovenský mediálny trh je príliš malý na to, aby doň školy každoročne vychrlili
doslova stovky absolventov. Úroveň ich pripravenosti nechcem hodnotiť.
Prihováram sa za silnú masmediálnu alebo žurnalistickú fakultu na Univerzite
Komenského, kde by sa spojili sily najlepších odborníkov. Myslím, že by to
prinieslo veľa osohu. Neprikláňam sa k zámeru, aby v každom okresnom meste
sídlila vysoká škola alebo univerzita. Na Slovensku na to nemáme dostatok
vysoko kvalifikovaných pedagógov. Mnohé regionálne vzdelávacie inštitúcie sú
tak odkázané buď na takzvaných „lietajúcich profesorov“, alebo urýchľujú
produkciu svojich docentov a profesorov. Veď len fakúlt či katedier
s masmediálnym alebo žurnalistickým zameraním máme v našej maličkej
krajinke desať, z toho v Bratislave tri. Potrebujeme ich naozaj toľko?
Ako hodnotíte našich súčasných novinárov? Chýba aj vám zdravá stredná
generácia?
Generačná priepasť je tragédia slovenskej žurnalistiky. Spôsobil ju rok 1989, po
ktorom musel z redakcií odísť vysoký počet zdiskreditovaných novinárov.
Odvtedy však prešlo 20 rokov a stredná generácia stále chýba. Je to
spôsobené určite aj náročnosťou novinárskeho povolania a stresom, v ktorom
žurnalisti pôsobia. Pravda je však taká, že začínajúci novinári majú tendenciu
inklinovať k praktikom a radi prijímajú ich názory. Kde ich nájsť, keď
v redakciách pôsobia hlavne mladí ľudia? Nechcem rozoberať príčiny, prečo
práve mládež vydavatelia a vysielatelia radi zamestnávajú. Od koho však
čerpať skúsenosti? Vytvorili sa nám na Slovensku dva tábory: niekoľko
novinárskych osobností verzus väčšinová skupina žurnalistov, nad
(ne)profesionalitou ktorých sa treba zamyslieť. Vo svete existujú žurnalistické
autority, mali by sme si ich vypestovať aj u nás. Majú do toho čo povedať aj
čitatelia, poslucháči, diváci.
Aj slovenské mienkotvorné denníky v posledných rokoch podľahli trendu
bulvarizácie. Je to reakcia na požiadavky trhu?
Kacírsky si to nemyslím. Médiá nikto nenúti, aby ponúkali bulvárny obsah, skôr
si ho vyberajú ako určitú cestu. Často v mene magickej predajnosti či
sledovanosti. Poznáte tú čarovnú formulku – poskytujeme len to, čo čitatelia,
poslucháči a diváci chcú. Ale chcú to naozaj? Máme však aj verejnoprávne
médiá a vychádzajú u nás aj periodiká, ktoré sa označujú za mienkotvorné. Tie
sa predsa nemôžu riadiť výstupmi z peoplemetrov. Médiám verejnej služby zo
zákona vyplývajú isté úlohy a povinnosti, vrátane vzdelávacej, kde nemôže byť
výpovednou hodnotou sledovanosť. Poslaním tých druhých je vytvárať mienku,
nie šíriť brak. Samotná bulvarizácia žiaľ úzko súvisí s neprofesionalitou.
Neúplné či nesprávne informácie, polopravdy, tvrdenia vytrhnuté z kontextu sú
u nás všednou praxou. Nesúvisia s infotainmentom, ale práve
s neprofesionalitou.
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V apríli na katedre žurnalistiky prednášal o slobode slova a ochrane
osobnosti expremiér Robert Fico. V minulosti novinárov kritizoval najmä
kvôli praktikám bulvárnych médií. V porovnaní so zahraničím náš bulvár
označil ako mierny. Pozorujete v našich médiách závažné etické
prehrešky?
U nás vládne nielen medzi novinármi, ale aj v spoločnosti ľahostajnosť k istým
veciam. Na celom svete je napríklad dieťa nadovšetko chránené, choroby
a smrť človeka sú čiastočne tabuizované, požiadavka novinárskej objektívnosti
a vyváženosti je nedotknuteľná. Náš bulvár, a žiaľ, niekedy aj seriózne médiá
však nerešpektujú tieto všeobecne vžité normy. Kanadský fotograf Juri Dojč vo
svojej prednáške pre našich študentov opísal situáciu v USA, kde mu učiteľka
presne ukáže, ktoré deti smie odfotografovať, a ktorých rodičia potrebný súhlas
nedali. Robert Fico hovoril o tom, ako novinári obťažovali jeho syna v ich byte
otázkami o privátnom živote jeho rodičov. Prekročili všetky, nielen etické
medze. Rada pre vysielanie a retransmisiu, tlačová rada či ústavný súd riešia
ročne množstvo podnetov od občanov. Myslím si, že novinárov aj vydavateľov
a vysielateľov treba stíhať za porušovanie pravidiel. Iba tak sa naučia byť
profesionálmi.
Honba za senzáciami však zrejme vytvorila precedens a dnes sa už
novinári spoľahlivo ohradzujú, že píšu o tom, čo ľudí zaujíma.
Hovorila som o tom kauzálnom kruhu, ktorý sme si vytvorili. My ponúkame iba
to, čo vy chcete. Ale publikum musí chcieť, čo sa mu predostiera, lebo k ničomu
inému nemá prístup. Bulvár má bezo sporu svojho adresáta, ale čo my ostatní?
Nie každého z nás zaujíma, aké hodinky nosí známy politik, alebo ktorú značku
kabeliek uprednostňuje mladá hviezdička. Niekedy sa v našom mediálnom
prostredí cítim ako v slepej uličke.
Foto: autor
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KATARÍNA SÉNAŠIOVÁ – Jana Pekarovičová: Zahraničným
študentom robí problém napríklad zmrzlina
Filozofická fakulta je jednou z najstarších fakúlt Univerzity Komenského
v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 1921 už vzdelala viac ako
dvadsaťtisíc absolventov. Svoje brány však otvorila aj cudzincom, ktorí
majú záujem o slovenský jazyk a kultúru.
V roku 1965 zriadila Letný seminár slovenského
jazyka a kultúry, ktorý od roku 1966 funguje pod
názvom Studia Academica Slovaca (SAS).
V súčasnosti SAS ponúka zahraničným
študentom letnú školu, kurzy slovenčiny ako
cudzieho jazyka kontaktnou aj dištančnou formou.
Za viac ako štyridsať rokov svojej existencie sa
stal uznávanou a vyhľadávanou inštitúciou, ktorú
absolvovalo viac ako šesťtisíc zahraničných
záujemcov z vyše 50 štátov sveta. S riaditeľkou
Studia Academica Slovaca - Centra pre
slovenčinu ako cudzí jazyk doc. PhDr. Janou
Pekarovičovou, PhD., som sa rozprávala nielen
o štúdiu a študentoch,
ale
aj
o všetkých
súvislostiach pôsobenia v tejto inštitúcii.
Vyštudovali ste na FiF UK odbor slovakistika – rusistika, prečo ste sa
rozhodli práve pre tento odbor?
V podstate som chcela študovať slovenský jazyk a popritom som skúšala aj iné
jazyky, španielčinu, angličtinu. Ruština bola v tom čase povinný predmet na
všetkých stupňoch a dalo sa s ňou aj uplatniť, tak som si ju nakoniec vybrala
a práve ona mala veľký význam aj pre moju terajšiu profesiu. Teraz máme
trochu iný pohľad na ruštinu, najmä po zmene politického systému, keď som
však pôsobila v Nemecku a v Rakúsku, tak práve ruština bola jedným
z dominantných jazykov na tamojších univerzitách.
Vedeli ste už teda počas Vášho štúdia, čomu sa chcete v živote venovať?
Samozrejme, chcela som v prvom rade tieto jazyky učiť, čo sa mi aj podarilo
hneď po skončení štúdia. V roku 1976 som absolvovala Puškinov inštitút
v Moskve, ktorý ponúkal pre všetkých pedagógov ruského jazyka z celého
východného bloku kurzy ďalšieho vzdelávania, kde sme sa mohli zdokonaľovať
v rozličných oblastiach jazyka a reálií. Mňa oslovila najmä didaktika ruského
jazyka, ktorú majú na veľmi dobrej úrovni. Keď mi dala profesorka Baš, ktorá
viedla naše kurzy, otázku, čo by som chcela v budúcnosti robiť, tak som jej
povedala, že presne to, čo ona. To znamená učiť slovenčinu cudzincov.
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Takže krátko po skončení školy ste začali pôsobiť aj ako lektorka na letnej
škole SAS?
Áno, od roku 1976 som pôsobila aj na letnej škole, ale nebolo to moje
dominantné zamestnanie. Hneď po skončení vysokej školy (rok 1974 – pozn.
autorky) som začala externe pôsobiť na filozofickej fakulte a učila som
cudzincov. Čiže ja som súbežne s výučbou slovenčiny a ruštiny na strednej
škole pôsobila aj na filozofickej fakulte a viedla som kurzy pre cudzincov. Už
odvtedy prakticky pôsobím v tejto oblasti, samozrejme s istými prestávkami.
To je pomerne dlhá doba. Za tie roky ste sa dokázali vypracovať až na
riaditeľku SAS – aká bola vaša cesta?
Počas svojej kariéry som sa ocitla vo všetkých možných pozíciách. Čo sa týka
vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka – najprv ma Katedra slovenského
jazyka ako čerstvú absolventku vyslala do Budapešti, kde som viedla kurz pre
maďarských študentov, ktorí chcú študovať na Slovensku. To bolo bez
lektorskej prípravy, bez toho, aby som poznala špecifiká metodiky slovenčiny
ako cudzieho jazyka, ktorá bola vtedy ešte v plienkach. Hoci už boli nejaké prvé
materiály, ale na Slovensku sa cudzinci systematickejšie začali vzdelávať až od
roku 1960. Pracovalo sa akurát s učebnicou Tomáša Dratvu a kolektívu Slovenčina pre cudzincov. V Maďarsku som teda absolvovala prvý lektorský
krst v teréne. Vtedy som pochopila, že učiť cudzincov je niečo iné a treba na
sebe pracovať. Tam som videla, s akými problémami musí rátať učiteľ
materinského jazyka ako cudzieho, keď sprostredkúva napríklad gramatický
systém niekomu, kto má zakódovaný iný jazykový systém vychádzajúci
zo svojho vlastného jazyka, ktorý potom prenáša aj do cieľového jazyka.
Tak napríklad s akými problémami?
Doteraz mi znie v ušiach ten rozdiel vo výslovnosti pri nácviku fonetických
cvičení. Samotné samohlásky znejú v slovenčine inak ako v maďarčine,
nehovoriac o gramatike a o skloňovaní, pretože maďarčina je úplne iný jazyk.
A tam sa, samozrejme, naráža na mnohé problémy. Napríklad ťažko sa mi
vysvetľovalo používanie zvratných zámen „sa - si“ či tvorenie zvratných slovies,
aby študenti pochopili rozdiel medzi „ja učím a učím sa“ a pod. Teraz už presne
viem, v čom boli vtedy problémy a aká je dôležitá aj metodická príprava učiteľa,
aby vedel, ako tie problémy riešiť, ako čo najefektívnejšie sprostredkúvať
jazykový systém. Musí mať na zreteli, z akej jazykovej oblasti študenti sú - či je
ich jazyk slovenčine blízky alebo vzdialený, či máme spoločné systémové
kontexty v gramatike, ale aj aká je ich študijná motivácia. Treba sa dobre
pripraviť aj na to, ako začať. Práve na začiatku výučby je veľmi dôležitá
postupnosť krokov, teda snaha dodržiavať základný didaktický princíp od
prezentácie jednoduchších javov k výkladu a nácviku zložitejších operácií.
A predovšetkým vždy s cieľom rozvíjať komunikatívnu kompetenciu
frekventantov.
Potom prišla ďalšia príležitosť, keď som začala pôsobiť aj na letnej škole
slovenského jazyka a kultúry SAS ako lektorka, a práve vďaka tomu som
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dostala ponuku z Nemeckej demokratickej republiky, aby som k nim prišla
pôsobiť ako lektorka na Univerzitu Martina Luthera v Halle. Štyri roky som učila
slovenský jazyk Nemcov, ktorí sa pripravovali na štúdium na slovenských
vysokých školách. Po návrate z Nemecka som naďalej pôsobila aj na strednej
škole a ďalším medzníkom bol Ústav jazykovej a odbornej prípravy
zahraničných študentov Univerzity Komenského. To bola inštitúcia, ktorá
v podstate začala ako prvá pripravovať zahraničných študentov na štúdium na
našich vysokých školách. Tam som pôsobila ako lektorka a aj ako zástupkyňa
riaditeľa. A od 1989 pôsobím na Katedre slovenského jazyka FiF UK. V rokoch
1990 až 1993 som bola vyslaná ako prvá lektorka slovenského jazyka na
Univerzitu vo Viedni. Keď som sa opäť vrátila na katedru slovenského jazyka,
tak sme vytvorili sekciu slovenčiny ako cudzieho jazyka. A zároveň som vtedy
dostala funkciu tajomníčky v Metodickom centre Studia Academica Slovaca.
Výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka však ponúka nielen Katedra
slovenského jazyka FiF UK, ale aj Studia Academica Slovaca – centrum
pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Aký je teda rozdiel medzi nimi? Skúste
našim čitateľom tento vzdelávací program „Slovenčina ako cudzí jazyk“
viac priblížiť.
Obe inštitúcie ponúkajú kurzy pre cudzincov, ktorí sa učia slovenčinu vo svojej
krajine. Na FiF UK absolvujú stáž a vyberajú si kurzy podľa svojej jazykovej
úrovne. Kurzy pre začiatočníkov, teda stupeň A1 a A2 zabezpečuje SAS
a vyššie stupne pre mierne a stredne pokročilých a pokročilých, ako aj
špecializované kurzy „odborná komunikácia“, „interkultúrna komunikácia“,
„reálie Slovenska“ ponúka katedra slovenského jazyka v rámci sekcie
slovenčiny ako cudzieho jazyka. A okrem toho spoločne organizujeme rôzne
vedecké a kultúrne podujatia, no najmä pracujeme vo výskume slovenčiny ako
cudzieho jazyka. V tejto oblasti obe inštitúcie úzko spolupracujú, napríklad ja
pôsobím v obidvoch súbežne.
Kedysi sa počas roka na SAS-e nevyučovalo, fungovala iba letná
škola. Od roku 2005 doteraz SAS ako špecializované pracovisko rieši projekt
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - Vzdelávací program
Slovenčina ako cudzí jazyk. Vďaka nemu sa SAS pretransformoval na centrum
pre slovenčinu ako cudzí jazyk s celoročnou pôsobnosťou, zabezpečujúc
vzdelávanie po celý rok kontaktnou a dištančnou formou. Organizujeme jednak
večerné kurzy pre záujemcov, jednak zabezpečujeme kurzy pre Erazmus
študentov z našej fakulty, ale aj z iných fakúlt univerzity.
Avšak naša hlavná činnosť je tvorba a vydávanie učebných materiálov
pre študentov a metodických príručiek pre lektorov, ale aj vzdelávanie lektorov
v oblasti didaktiky slovenčiny ako cudzieho jazyka. Zabezpečujeme odbornú
a metodickú prípravu učiteľov a lektorov, ktorí pôsobia v zahraničí na školách
rôzneho typu, absolvovali sme už štyri ročníky v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku,
Poľsku a na Ukrajine. Je to dôležitá platforma na prezentáciu našich materiálov
a výmenu pedagogických skúseností. Pravidelne sa stretávame s lektormi, ktorí
pôsobia na univerzitách v zahraničí. Práve počas letnej školy usporadúvame
odborno-metodický seminár, kde hovoríme o trendoch v oblasti lingvistiky,
literárnej vedy a ostatných slovakistických disciplín, no najmä dávame priestor
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prezentácii nových učebníc a noviniek v oblasti metodiky výučby slovenčiny ako
cudzieho jazyka.
Spomínali ste aj letnú školu. Čo ponúka pre zahraničných záujemcov
a v čom sa líši od kurzu slovenčiny ako cudzieho jazyka?
Letná škola je intenzívna výučba, kde sa vyučuje každý deň šesť až osem
hodín denne. Každý rok ju absolvuje približne 160 záujemcov, ktorých delíme
na skupiny podľa toho, či sú úplní začiatočníci, mierne a stredne pokročilí alebo
pokročilí. Teda nie je to len taký bežný kurz slovenského jazyka. My ho práve
rozširujeme o informácie zo slovenských reálií – kultúra, história, etnológia,
politická scéna, aktuality zo života, Slovensko v Európskej únii a pod. Takže
ten, kto navštívi našu letnú školu, sa určite zdokonalí v jazykovej kompetencii,
pretože je denne v styku s jazykom a ďalej rozvíja svoje poznatky
o slovenských reáliách. Nejde však len o výučbu v interiéri, ale čo je veľmi
dôležité, ponúka sa aj bohatý vlastivedný a kultúrny program, do ktorého ich
zapájame a vyžadujeme, aby boli aktívni. V poslednom čase sme program
rozšírili o tvorivé dielne – v ponuke je napríklad tvorivé písanie, výtvarné dielne,
dramatický krúžok, tanec a spev. Ale nerobíme to len samoúčelne, všetky
aktivity rozvíjajú komunikatívnu kompetenciu. A zaujímavé je, že jednu skupinu
tvoria ľudia z rôznych krajín, ktorých spája práve spoločný záujem, napríklad
o spev. Je to úžasné, keď pieseň „Horehronie“ s nadšením spievalo dvadsať
frekventantov z rôznych krajín a musím otvorene priznať, že sa im to naozaj
vydarilo. Kreativita „sasistov“ pod vedením skúsených lektorov sa prejavila vo
všetkých výstupoch, čo sme mohli sledovať aj v tradičnej interkultúrnej
prezentácii nazvanej Sami sebe. Skupina tvorivého písania bola schopná za pár
dní vydať osobitné číslo časopisu SASOPIS, kde autori vyjadrili svoj osobný
vzťah k slovenčine i Slovensku, čo je aj pre nás pedagógov veľmi povzbudivé.
A vďaka takýmto aktivitám si potom študenti odnášajú veľa bezprostredných
zážitkov, takže nielen z knihy sa učia náš jazyk, ale aj z osobného dotyku
s kultúrou, s hudbou, s jedlom. Ide teda o tzv. zážitkové učenie, čiže vďaka
osobnému zážitku im prejav skôr ostáva v pamäti a možno ich aj motivuje, aby
si k tomu pozreli niečo viac. Súčasťou nášho programu je aj vlastivedná
exkurzia, kde môžu vidieť aj krásy Slovenska. Bývame v Tatrách, frekventanti
navštevujú výstavy, múzeá, hrady a zámky, zoznamujú sa s atrakciami
rozličných regiónov a samozrejme aj hlavného mesta, kde sa letná škola koná.
Keď už spomínate tých záujemcov – majú frekventanti väčší záujem
o letnú školu alebo o celoročný kurz?
Záleží na tom, či dostanú štipendium. Viete, z niektorých krajín prichádzajú len
tí, čo majú štipendium z ministerstva školstva, a ich počet je tiež obmedzený.
Každá krajina má istú kvótu, a ak je viac lektorátov a väčší záujem, tak sa na
SAS nedostanú všetci. Niekde je to tak ošetrené, že buď prídu na semestrálny
pobyt alebo na letnú školu. A niektorým študentom sa podarí prísť na
Slovensko a absolvovať obidva programy. To už závisí aj od toho, akú máme
s danou krajinou dohodu a koľko je tam miest garantovaných ministerstvom,
alebo či sú záujemcovia ochotní letnú školu si uhradiť sami, lebo školíme aj
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samoplatcov. Ale väčšinu účastníkov letnej školy tvoria štipendisti ministerstva
školstva.
A akí ľudia majú o vzdelávanie prostredníctvom SAS najväčší záujem? Ide
teda prevažne o lektorov alebo študentov?
Študenti, ktorí študujú slovakistiku v zahraničí, sú preferovaní na získanie
štipendia. Takže predovšetkým sú to mladí ľudia od 20 do 30 rokov, ktorí
prichádzajú na letnú školu. A potom, samozrejme, sú tu aj iní uchádzači, ktorí
už pracujú v rôznych pozíciách a potrebujú slovenčinu pre svoju prácu. Buď
sami vyučujú a vzdelávajú našich študentov, alebo pracujú v oblasti kultúry,
diplomacie či hospodárstva. Na SAS však nezriedka prichádzajú aj krajania
alebo ich potomkovia, ktorí majú slovenské korene. Osobitnú skupinu
predstavujú frekventanti, ktorí majú slovenských partnerov, alebo ich záujem
o Slovensko prebudili slovenskí kamaráti.
A z ktorých častí sveta je najviac záujemcov?
Väčšinou sú to frekventanti z európskych krajín. Predovšetkým zo slovanských
krajín – Poliaci, Slovinci, Srbi, Chorváti, Bulhari, Ukrajinci, Rusi a Bielorusi. Ale
pravidelne máme záujemcov aj z Rakúska, Maďarska či Fínska, no
v poslednom čase najpočetnejšie skupiny tvoria účastníci z Francúzska
a Nemecka. SAS sem-tam spestria aj frekventanti z takých exotických krajín,
ako je napríklad Egypt, India či Nepál. Máme tiež frekventantov z Kanady
a z Ameriky a samozrejme z ázijských krajín, najmä z Japonska, Číny, Thajska
či Izraela.
Vaše kurzy navštívilo už vyše šesťtisíc cudzincov z rôznych krajín.
Predpokladám, že niektoré národnosti majú so slovenčinou väčšie
problémy ako iní. Viete mi povedať, ktorí študenti sú „šikovnejší“ a pri
ktorých treba väčšiu trpezlivosť a prečo?
Trochu som to už naznačila, že príbuzné jazyky majú určite výhodu. Študenti si
veľmi rýchlo osvoja zásady komunikácie a porozumenie prejavu prebieha oveľa
rýchlejšie. Ale zase tá podobnosť medzi jazykmi môže zvádzať študenta ku
chybám. Myslí si, že v slovenčine je niečo rovnaké ako v jeho materinskom
jazyku, ale ide len o podobnosť príslušných javov. Potom práve precíznosť
v gramatickej stavbe alebo v používaní istých tvarov môže byť problematická.
A čo sa týka iných národností, registrujeme rôzne zóny, napríklad
germanofónnu, anglofónnu či romanofónnu zónu podľa toho, či sa adepti učia
na báze nemčiny, angličtiny alebo románskych jazykov, teda francúzštiny,
španielčiny, taliančiny a pod. Osobitnú skupinu tvoria tí študenti, čo sa už učili
iný slovanský jazyk. Tam je predpoklad, že si rýchlejšie osvoja lexiku, môžu
porovnávať, ale zase u nich je aj možnosť výskytu dvojakej interferencie, teda
vzájomného ovplyvňovania sa jazykov na rôznych rovinách, chybným
prenášaním prvkov z východiskového jazyka do cieľového jazyka, čo sa
prejavuje v nesprávnom osvojení jednotlivých javov.
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Ktoré slovenské kultúrne reálie robia zahraničným študentom najväčší
problém?
Pri sprístupňovaní našich reálií určite cítiť rozdiel medzi jednotlivými kultúrami,
ale európske kultúry sú v podstate na tom istom základe, z jednej kultúrnej
oblasti, medzi nami nie sú také výrazné rozdiely. Kultúrnu inakosť veľmi často
študenti vnímajú na pozadí vlastnej kultúry a vlastného jazyka. Študenti vítajú,
že repertoár istých tradícií pri jednotlivých sviatkoch je veľmi podobný,
ale odlišnosti sa vzťahujú najmä na ich jazykovú realizáciu. Napríklad
východoslovanské krajiny majú podobný jazyk, ale rozdiely sú v zvykosloví aj
preto, že tam je iná kresťanská kultúra. A ani slovenská kultúra nie je
jednotvárna a má mnoho podôb a regionálnych prejavov. Snažíme sa
záujemcom sprístupniť aj tieto regionálne rozdiely, nielen kultúrne, ale aj
jazykové, samozrejme postupne. Ja vediem aj predmet - interkulturálna
komunikácia, kde predstavujeme študentom naše tradície s dôrazom na
slovenské špecifiká. Oni sami sprostredkúvajú svoje vlastné reálie ostatným
a porovnávajú, ako prežívajú napríklad fašiangový čas, a či vôbec majú takýto
zvyk a podobne. Tu často narážame na to, že ani my sami o sebe veľa
nevieme. Slovenskí študenti neraz nepoznajú podstatu sviatkov a nášho
slávenia. Paradoxne na spoločnom kurze práve čínska študentka vedela
presnejšie hovoriť o našich reáliách a dopĺňala informácie, ktoré chýbali našim
slovenským študentom.
A aké slovenské slovo robí zahraničným študentom najväčší problém?
Tradične sa uvádzajú slová, ktoré majú veľa spoluhlások, lebo nie všetky jazyky
poznajú takéto kombinácie. Slovenčina má totiž slabičné „l“ a „r“, tak potom
kombinácia štyroch spoluhlások za sebou bez samohlásky robí zvyčajne
niektorým študentom problém. Napríklad slová ako zmrzlina, štvrtý, tvrdý a pod.
Ale sú aj ďalšie komplikované slová, diferencuje sa to však podľa jazykových
skupín. Študentov potom zvádza vysloviť nejaké slovo tak, ako je to najľahšie
z hľadiska jeho materinského jazyka a výslovnosti, ktorú má k dispozícií.
Napríklad niekedy počujete pri diftongoch ešte „j“, napríklad pri slove „ďalej“
povedia „ďjalej“, pretože študenti nevedia povedať „ď“ a „a“. Alebo nepočujú
napríklad dĺžeň, a potom im robí problém rozoznať „ma“ a „má“. Toto sú však
veci, ktoré si musí uvedomiť aj sám lektor, aby ich mohol usmerniť. A k tomu
máme pomôcku, fonetickú príručku pre cudzincov, pretože nácvik výslovnosti je
pre správne osvojenie jazyka veľmi dôležitý.
SAS vydal aj viaceré vedecké publikácie a odborné príručky. Ktorú z nich
považujete za najdôležitejšiu pre zahraničných záujemcov o slovenčinu?
Pre výučbu je najdôležitejšia učebnica. Máme novú sériu učebníc s CD Krížom
krážom. Slovenčina A1 a A2, ku ktorým už vyšla aj spoločná cvičebnica.
V súčasnosti sa dokončuje učebnica pre mierne pokročilých B1 a zároveň sa
pripravujú ďalšie diely. Ide o výstup z nášho projektu, ktorý oceňujú všetci
používatelia. Táto séria učebných materiálov pomáha študentom, ale i učiteľom
– je moderná, kreatívna, má pekné ilustrácie. Napísal ju tím mladých autoriek,
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ktoré sú zároveň aj lektorkami so zmyslom pre komunikatívne sprístupnenie
bežných situácií, čiže táto učebnica svojím spracovaním naozaj láka
frekventantov - „otvor ma a uč sa!“. A potom je dôležitá príručka pre lektorov
Slovenčina ako cudzí jazyk – predmet aplikovanej lingvistiky, ktorá plní funkciu
lingvodidaktickej príručky. Ale vydávame aj iné publikácie, predovšetkým sériu
zborníkov Studia Academica Slovaca či projekt Slovacicum – Kapitoly z dejín
slovenskej kultúry a Súčasné Slovensko.
Hovorí sa, že slovenčina v porovnaní s angličtinou je oveľa zložitejší
jazyk. Čo si o tom myslíte?
Učiteľ jazyka musí samozrejme vnímať to, čo sa hovorí o náročnosti štúdia
daného jazyka, ale nesmie podľahnúť známym stereotypom, ktoré neraz
hodnotia javy a jednotlivé jazyky len povrchne. Každý jazyk má totiž svoje
špecifiká, teda aj slovenčina má vlastný systém, ktorý má lektor čo
najefektívnejšie sprostredkovať. Musí hľadať zodpovedajúcu formu, berúc do
úvahy to, z akej jazykovej oblasti frekventant pochádza, či pozná iný slovanský
jazyk a či sa môže oň pri výklade oprieť. Naša stratégia nespočíva práve v tom,
že podčiarkujeme, či slovenčina je ľahká alebo ťažká, ale považuje sa za
esperanto slovanských jazykov a v porovnaní s nimi má mnoho prvkov, ktoré sú
pravidelné a prispievajú k ľahšiemu osvojeniu. Tieto javy však treba odhaliť,
komunikatívne predstaviť a nacvičiť. Takže otázka nestojí tak, ktorý jazyk je
ťažší, ale či je lektor schopný adekvátne vysvetliť javy, aby „slovenčiny chtivých“
študentov neodradil tým, že bude s nimi vzdychať, aká je slovenčina ťažká, ale
im pomohol prekonávať existujúce bariéry.
Aké plány má SAS do budúcnosti?
Pokračovať v začatom diele, dodržať kontinuitu so všetkými činnosťami, ktoré
SAS v súčasnosti zabezpečuje, ale predovšetkým vo vzdelávaní cudzincov
kontaktnou a dištančnou formou, skvalitňovať program letnej školy slovenského
jazyka a kultúry SAS, vydávať ďalšie učebnice zo série Krížom krážom pre
jednotlivé stupne s príslušnými príručkami, školiť lektorov v oblasti didaktiky
slovenčiny ako cudzieho jazyka. Dôležitým výstupom je každoročná príprava
ďalšieho zväzku zborníka prednášok Studia Academica Slovaca, ktorý je
výborným reprezentantom aktuálneho stavu slovakistických štúdií doma i vo
svete, pretože je frekventantom k dispozícii už počas daného ročníka letnej
školy. V tomto roku vyjde jubilejný 40. zväzok, takže ide o ojedinelý vedecký
projekt, ktorý založil dlhoročný riaditeľ SAS prof. Jozef Mistrík v roku 1972.
Takže v rámci 47. ročníka letnej školy SAS, ktorý sa bude konať v čase od 31.
júla do 20. augusta 2011, si pripomenieme prínos zborníka v kontexte domácej
aj zahraničnej slovakistiky usporiadaním vedeckého sympózia venovaného
súčasne aj jeho zakladateľovi prof. Jozefovi Mistríkovi pri príležitosti 90. výročia
jeho nedožitých narodenín.
Foto: archív J. Pekarovičovej
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EDUARD RÉVÉSZ – Milan Mižičko: Zamestnanci fakulty
a študenti pristupujú k športu rovnako zodpovedne
Blízka mu je príroda, organizuje turistické aktivity vo všetkých formách.
„Väčšina ťažkostí, s ktorými sa stretneme, sa dá prekonať optimizmom,
vôľovým úsilím a spoluprácou s dobrým kolektívom,“ tvrdí vedúci
Strediska voľnočasových aktivít Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave Mgr. Milan Mižičko, PhD.
Aj
keď
sa
vekom
blíži
k sedemdesiatke, je mimoriadne
aktívnym a všestranným človekom.
Nielen v športových kruhoch ho
poznajú
ako
horolezeckého
inštruktora, trénera basketbalu,
bedmintonu a stolného tenisu. Má
na starosti aj cvičenie v posilňovni
fakulty a organizuje lyžiarske kurzy.
Tímy pod jeho vedením úspešne
účinkujú
v stretnutiach
vysokoškolskej basketbalovej ligy.
V šesťdesiatych rokoch ste boli popri štúdiách na Fakulte telesnej
výchovy a športu, Filozofickej fakulte a Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského aktívnym horolezcom. Dá sa štúdium plnohodnotne spojiť
s aktívnym športom?
Moje športové aktivity boli normálnou voľnočasovou aktivitou a nie nejakým
mimoriadnym výkonom. Je pravda, že na uvedených fakultách som študoval,
ale to bolo postupne na jednotlivých fakultách a nie súbežne.
V pozícii pedagóga pôsobíte na Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského od roku 1977. Aký bol záujem o šport vtedy v porovnaní
s dneškom?
Záujem o všetky pohybové aktivity v minulosti sa formoval trochu inak. Bolo to
dané aj tým, že telesná výchova patrila medzi povinné predmety. Mnohí, ktorí
prišli z prostredia, kde tieto aktivity nemali tradíciu, čiže nemali vytvorený vzťah
k športu, nemali o ňom hlbšiu predstavu. Tento vzťah či postoj si potom
vytvárali až na hodinách telesnej výchovy. Vzhľadom na to, že naša fakulta
mala vtedy vynikajúce personálne obsadenie pedagógov takmer pre všetky
športy, u študentov bol obrovský záujem o všetky voľnočasové aktivity - aj mimo
povinnej telesnej výchovy.
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Myslíte si, že dnešná virtuálna doba znížila záujem o športové aktivity? Ak
áno, dá sa tomuto javu nejakým spôsobom predísť?
Tým, že sa v dnešnej dobe rozšírilo spektrum ponúkaných aktivít pre trávenie
voľného času, pochopiteľne poklesol záujem o pohybové aktivity.
Toto konštatovanie je ale relatívne, nakoľko v čase, keď sme s ponukou
voľnočasových aktivít začínali na jeseň 2006, sa prihlásilo iba 160 študentov.
Postupne, ako narastala informovanosť o ponuke a možnostiach športového
vyžitia, zvýšil sa aj počet záujemcov. Dnes evidujeme asi 1000 študentov našej
fakulty pri základných pohybových aktivitách bez vyšších výkonnostných cieľov
a vyše 450 takých, ktorí športujú na výkonnostnej úrovni. Z nich sa niektorí
dokonca venujú športu na úrovni prvej a druhej ligy v basketbale, európskej
a svetovej úrovni športového tanca či špičkových horolezeckých výstupov. Naši
študenti štartujú v súťažiach vysokoškolskej ligy v basketbale, volejbale, ale aj
futsale.
V spomínanej druhej polovici sedemdesiatych rokov ste čase založili aj
horolezecký klub Slávia Filozof. Pokúste sa nám priblížiť pozadie jeho
vzniku.
Športový klub, ktorí sme založili v roku 1977, dali dokopy horolezci, ktorí mali
vtedy možnosť zarobiť si peniaze na svoju činnosť. Postupom času, ako
narastal objem finančných prostriedkov, sa pridali basketbalisti a ďalšie športy.
Zo začiatku založenie klubu nijako výrazne neoslovilo študentov ani vedenie
fakulty. Neskôr sa dostavili športové úspechy. Získali sme podporu vedenia
školy a napríklad v rámci Univerzity Komenského sme jediní, ktorí pre všetky jej
fakulty robia základné kurzy v horolezectve. Nie som si vedomý žiadnych
nástrah a nemyslím si, že by sme sa stretli s nepochopením alebo
neprajnosťou.
Na aké športové úspechy z toho obdobia spomínate najradšej?
V basketbale sme opakovane vyhrali akademické majstrovstvá Slovenska,
skončili sme druhí na Československej univerziáde, v modernom tanci sme sa
stali víťazmi akademických majstrovstiev Slovenska, naši horolezci boli
zaradení do slovenskej reprezentácie.
Ako sa môže študent prihlásiť na športovú aktivitu v Stredisku
telovýchovných voľnočasových aktivít?
Postup, ako sa prihlásiť na všetky pohybové aktivity, vysvetľujeme každý rok pri
zápisoch do prvého a druhého ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia. Je
zverejnený aj na výveskách strediska voľnočasových aktivít. Prístup
k informáciám je na webovej stránke fakulty v časti Stredisko voľnočasových
aktivít. Myslím si, že s tým študenti nemajú problémy. Okrem toho sú vypísané
konzultačné hodiny Strediska trikrát v týždni.
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Je podľa vás Stredisko telovýchovných voľnočasových aktivít medzi
študentmi dostatočne spropagované?
Z môjho pohľadu je na fakulte pomerne dobrá informovanosť o možnostiach,
ktoré ponúkame. O dosiahnutých športových výsledkoch najmä v súťažiach,
kde sa zúčastňujú naši študenti, pravidelne informujeme na „Oznamoch“.
O ďalších, napríklad turistických, lyžiarskych, vodáckych a čase ich konania sú
študenti tiež oboznamovaní.
Do akej miery by mal byť záujemca fyzicky zdatný? Môžu sa k vám
prihlásiť aj úplní začiatočníci, ktorí majú záujem zlepšiť si kondíciu?
Podmienka pre prihlásenie nie je o výkonnosti. Máme oddelenia pre
začiatočníkov, kde sa oboznamujú s vybranou športovou disciplínou alebo
pohybovou aktivitou. Pre zlepšenie kondície ponúkame dievčatám body
forming, džez aerobic, brušné tance a zumbu. Tiež možnosť posilňovania
v našej, aj keď nie najkvalitnejšej posilňovni. Zo športových hier ponúkame
basketbal, volejbal, futsal, badminton, stolný tenis a pripravujeme hodiny
florbalu. Toto všetko pre chlapcov aj dievčatá. Ak by niekto mal záujem o vyššiu
úroveň, má možnosť sa prihlásiť do klubu HK Filozof.
Spolupracujete s jednotlivými katedrami fakúlt Univerzity Komenského.
Poslucháči ktorých študijných smerov u vás prevládajú?
Spolupráca s jednotlivými katedrami fakúlt UK je pre nás dôležitá. Realizujeme
ju na všetkých úrovniach v športe aj vede. V našich tréningových hodinách je
zastúpené celé spektrum našej fakulty a je dosť problémové označiť
prevládanie. Kombinácia, ktorá má dokopy 19 študentov a z nich sa zúčastňuje
8, má menej zástupcov ako vedný odbor, ktorý má 95 študentov a z tých sa
zúčastňuje 20. Je to teda relatívne.
O aké športy majú študenti najväčší záujem?
Dievčatá majú najväčší záujem o cvičenie pri hudbe. Pri športových hrách je
pomer zastúpenia chlapcov aj dievčat približne rovnaký.
Zabezpečujete rozvoj pohybových aktivít nielen študentov, ale aj
zamestnancov Filozofickej fakulty UK. Ktorá skupina podľa vás pristupuje
k športovým činnostiam zodpovednejšie?
Skupiny študentov a zamestnancov majú odlišný prístup k výberu. Zamestnanci
napríklad chodia na kratšie turistické vychádzky, študenti viac na dlhšie
turistické kurzy v Slovenskom raji, Roháčoch a podobne. Prístup môžeme
hodnotiť skôr v rovine motivácie - kto chce čo robiť. A v tom prípade je prístup,
čo sa týka zodpovednosti, rovnaký.
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Naspäť k vášmu srdcovému horolezectvu. Trúfnete si približne odhadnúť,
koľko začínajúcich horolezcov prešlo doteraz vašimi kurzami?
Za tie roky, čo robíme prípravu horolezectva, prešlo naším krúžkom aj oddielom
pri výcviku do dvetisíc adeptov horolezectva. Mnohých našich bývalých
študentov, ktorých stretávam s odstupom rokov, ho vykonávajú dodnes.
Ktoré miesto na vás ako horolezca najviac zapôsobilo?
Je to relatívne, keďže iné krásy a zážitky ponúkajú Alpy, iné Kaukaz, Pamír
alebo Ťaň-šan. Aj charakter lezenia v týchto horách je vždy iný. Ale všade bolo
krásne.
Trénovali ste aj nejakých slovenských reprezentantov v basketbale?
S basketbalom som začínal v Slávii SVŠT. Medzi mojich odchovancov patria
hráči a reprezentanti bývalého Československa Kropilák, Bojanovský, Matický,
Sedlák a mnohí ďalší prvoligoví hráči. Aj družstvá basketbalu mužov aj žien,
ktoré dosiahli dobré umiestnenia Filozofickej fakulty na Akademických
majstrovstvách a Univerziádach, som trénoval ja. Treba podotknúť, že úspechy
boli dosiahnuté spoločným úsilím a nielen mojím vedením.
Priamo trénujete basketbal, bedminton, stolný tenis a horolezectvo. Ktorý
z týchto športov je vám najviac srdcu blízky?
Zo športov, ktoré učím, je to basketbal a horolezectvo. Nie je mi však cudzia ani
turistika, badminton a stolný tenis.
Mnohým začínajúcim športovcom chýba motivácia a po niekoľkých
pokusoch svoje úsilie vzdajú. Máte nejaké tipy, ako tomuto javu predísť?
Súvisí to s úrovňou trénera, ktorý konkrétny šport vedie, časovými možnosťami
a vybavenosťou. Je pochopiteľné, že v zlých podmienkach nevznikne dobrá
motivovanosť a zanietenie. Dôležitá je aj pevná vôľa a vysvetlenie možností,
ktoré sa ponúkajú jednotlivcovi pri výkone športu, ktorý si zvolil. Veľa závisí aj
od osobného prístupu trénera.
Máte nejaké životné motto, ktoré vám pomáha prekonávať prekážky?
Prevažná väčšina ťažkostí, s ktorými sa stretneme, sa dá prekonať
optimizmom, vôľovým úsilím a spoluprácou s dobrým kolektívom.
Foto: jamesak.sk
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