
Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  
a vedúcich katedier k študentskej ankete  

za letný semester akademického roku 2013/2014 
 
 
 
Milé študentky a milí študenti, 
ďakujeme tým z vás, ktorí sa do ankety v júni zapojili, bolo vás 513, čo predstavuje (iba) 13% z 
celkového počtu študentov FiF UK. Oproti ankete na konci predchádzajúceho, zimného semestra, sa 
váš počet znížil o polovicu. Iste to spôsobili aj technické problémy: niekoľkí z vás nám písali o tom, že 
končiaci študenti bc. i mgr. stupňa nemôžu hlasovať. Súvisí to s tým, že AIS vzápätí po absolvovaní 
štátnic študenta vyradí z evidencie a nemôže sa už prihlásiť ani do ankety. Tieto problémy nás mrzia, 
budeme sa to usilovať riešiť. Napriek tomu by sme na vás opätovne chceli apelovať – nájdite si čas na 
vyplnenie ankety po skončení tohto, zimného, semestra, poskytnite nám aj slovné komentáre. 
Akademickú obec fakulty tvoria všetci zamestnanci i študenti. Anketa nemôže a ani nechce byť 
jediným nástrojom vzájomného dialógu, ale ponúka vám možnosť anonymne vyjadriť pripomienky 
k fungovaniu fakulty, študijných programov i vyučovaniu jednotlivých pedagógov. Váš názor nás 
zaujíma a usilujeme sa na úrovni vedenia fakulty tie pripomienky, ktoré sú v našich – finančných, 
kompetenčných, priestorových,  personálnych – silách, riešiť. Zároveň stále platí, že vaše pripomienky 
či návrhy radi privítame aj počas celého akademického roka v podobe emailu (dekanovi, prodekanom) 
alebo osobného kontaktu. 
Váš čas, ktorý venujete vypĺňaniu ankety, nie je stratený. Ako ukazuje napríklad vyjadrenie JUDr. 
Horvátha, tajomníka fakulty (nájdete ho nižšie), k vašim pripomienkam týkajúcim sa prevádzkových 
otázok (vybavenosť učební, ...), fakulta sa usiluje tieto veci riešiť (rekonštrukcie priestorov, 
vybavovanie učební modernými prístrojmi určenými na vyučovanie). Jednou z častých pripomienok či 
požiadaviek bol priestor pre študentské aktivity. V lete tohto roku bola zrekonštruovaná miestnosť 
G3 na Gondovej, ktorá má slúžiť na tieto účely a je v správe študentskej časti Akademického senátu 
FiF UK. Takisto z odpovedí jednotlivých vedúcich katedier často vidno, že sa vašim pripomienkam 
venovali, diskutovali o nich na katedre a hľadajú riešenie. Spätná väzba je pre nás dôležitá. Riešenie 
niektorých pripomienok nie je v kompetencii fakulty, ale rektorátu Univerzity Komenského, ktorý bol 
o nich informovaný. 
Pokračujeme v rodiacej sa tradícii Dies academicus, tohto roku sa toto podujatie bude konať 28. 
októbra (utorok) poobede. Podrobnosti sa včas dozviete na webovej stránke fakulty i cez Facebook 
FiF UK. Informovanie o rozličných podujatiach na fakulte mnohí z vás kritizovali ako nedostatočné. 
Robíme, čo sa dá a za najvhodnejšiu formu informovania o prednáškach, workshopoch, 
konferenciách, ponukách štipendií pokladáme Facebook v nádeji, že sa k vám tieto informácie 
dostanú čo najskôr a v médiu, ktoré využívate. Radi privítame vaše konkrétne návrhy, ako zlepšiť 
informovanosť. 
Fakulta pripravuje v zimnom semestri aj ďalšie podujatia, o ktorých budete informovaní a na ktorých 
vás radi privítame, keďže sú určené najmä študentom. 19. novembra (streda) o 16,00 v Aule UK 
prebehne diskusia o revolučných udalostiach novembra 1989 na FiF UK, ktorá v procese odstránenia 
komunistického režimu pred 25 rokmi zohrala dôležitú úlohu. Každú druhú stredu v mesiaci 
v miestnosti G236 prebieha cyklus prezentácií nových publikácií pedagógov FiF UK, najbližšie už 8. 
októbra o 16,00 predstavíme monografiu  Ruská literatúra 18.-21. storočia od autorského kolektívu 
pod vedením  doc. Antona Eliáša. Koncom októbra a koncom novembra sa uskutočnia aj dve 
prednášky (anglista doc. Bázlik a politológ doc. Láštic) v rámci cyklu Lectiones magistrales. Príkladom 
študentskej iniciatívy, ktorú vedenie fakulty rado podporilo, je príprava plesu Filozofickej fakulty, 
ktorý by sa mal po dlhých rokoch opäť konať v Moyzesovej sieni. Ak máte teda nejaký dobrý nápad 
a chcete svoju aktivitu premeniť na niečo konkrétne, ozvite sa. 
Fakultu pohneme dopredu iba spoločnými silami všetkých tých, ktorým na tom záleží a prejavia 
iniciatívu a aktivitu. Koncom októbra sa uskutočnia voľby do študentskej časti Akademického senátu 
Filozofickej fakulty UK. Akademický senát je najvyšším samosprávnym a kontrolným orgánom 
akademickej obce FiF UK, skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej časti a má reálnu možnosť 
ovplyvniť fungovanie fakulty. Informujte sa o voľbách a zúčastnite sa na nich. 



V prvej časti tohto vyjadrenia nájdete reakciu vedenia FiF UK na tie podnety, ktoré sa týkajú 
celkového fungovania našej fakulty. Za ňou nasledujú reakcie ďalších pracovníkov fakulty, vrátane 
predsedu Akademického senátu FiF UK, Dr. I. Lacka, vedúceho študijného oddelenia D. Madarása, 
tajomníka fakulty JUDr. P. Horvátha, riaditeľky knižnice PhDr. D. Gondovej, ako aj jednotlivých 
vedúcich katedier (katedry sú zoradené podľa abecedy) reagujúcich na konkrétne pripomienky 
týkajúce sa študijných programov a kurzov zabezpečovaných danou katedrou. 
 
Vážené študentky, vážení študenti,  
vaše návrhy, pozitívne vyjadrenia i kritické pripomienky sú pre nás dôležitými impulzmi pri úvahách o 
ďalšom rozvoji fakulty. Sme radi, že túto formu prezentovania vlastného názoru pokladáte za 
prínosnú a budeme v nej pokračovať. Najbližšie sa anketa uskutoční opäť po skončení výučbovej časti 
prebiehajúceho zimného semestra. Dúfame, že naše stanovisko i vyjadrenie kolegýň a kolegov, 
vedúcich katedier, vás presvedčia o tom, že to má zmysel a zapojíte sa do ankety vo väčšom 
množstve. 
Ďakujeme vám za záujem a za spoluprácu pri zlepšovaní fungovania fakulty. 
  

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.  
dekan FiF UK  

doc. Martin Slobodník, PhD.  
prodekan FiF UK 

 
predseda Akademického senát FiF UK 
Reakcie študentov týkajúce sa činnosti AS FiF UK, konkrétne študentskej časti senátu, by mohli byť 
hodnotnou spätnou väzbou, čo žiaľ trochu komplikuje fakt, že sa ankety zúčastnilo sotva 13% 
študentov FiF UK. Obidve komory AS (študentská aj zamestnanecká) bojujú so svojou propagáciou 
v radoch zamestnancov a študentov a hoci sú dôležitou súčasťou akademického života, nie každý 
o ich činnosti vie resp. sa o ňu nezaujíma. Študenti tvoria tretinu hlasov v AS FiF UK a majú teda dosť 
veľký vplyv na rozhodovanie na úrovni fakulty. Skutočnosť, že sa o toto hlasovacie právo nezaujímajú 
je asi reflexiou celkovej apatie ale predovšetkým asi byrokratických postupov a komplikovanej 
administratívy prichádzajúcich z úrovne univerzity a ministerstva, ktoré často spomaľujú 
rozhodovanie.  
Študenti potrebujú a na FiF UK aj majú reálnu možnosť zapojiť sa do rozhodovania. Hlavne pre 
novoprijatých študentov bude ŠČ AS FiF UK hľadať spôsoby ako zviditeľniť svoju činnosť 
a spropagovať možnosti reprezentácie študentov v AS FiF UK. 
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD., predseda AS FiF UK 
 
tajomník FiF UK 
1. Co tak nejaký studentsky priestor? a la "oddychova miestnost" kde si studenti medzi 
prednaskami/po skole mozu prist sadnut na pohodlne tulivaky, ucit sa alebo kecat, dat si caj ak chcu 
bez toho, aby och otravovali nejaki casnici...?  
Chýba miesto, kde by si študenti mohli aj po škole sadnúť a pracovať, prípadne lokutórium, kde by 
mohli spoločne pracovať na projektoch, keďže v knižnici by malo byť ticho. 
Tvorive aktivity som na fakulte zaznamenala len tento rok (a to som stvrtacka) vdaka oslavam UK 
narodenin. Myslim, ze by mohla byt zalozena odpocinkova miestnost, kde by studenti mohli travit 
volny cas a "oddychnut si" medzi vyucovanim (v zime je na chodbach zima a rusno, v studovni a 
kniznici musi byt ticho, v bufete sa moze sediet, len ak si clovek nieco kupi, je tam nepohodlne, v atriu 
je cez zimny semester/zaciatok letneho semestra zima a ked je pekne pocasie, uz je skuskove).  
Zišiel by sa priestor, kde by študenti mohli medzi hodinami oddychovať, čakať a rozprávať sa. Átrium 
je úplne nevhodné, nevkusné, nepríjemné. Trochu hlasnejšie rozhovory sa ozývajú po celej ploche, na 
takej otvorenej ploche sa cítime akurát nepríjemne.  
Čo mi prekáža asi najviac je to, že neexistuje miestnosť, kde by študenti mohli tráviť čas – tento 
semester sa nám stalo, že sme mali okno v rozvrhu, ale nemali sme kde čakať na ďalšiu prednášku – 
bufet i študovne už boli zavreté, v átriu bola zima, tak sme sedávali na chodbách a bárkde, kde bola 



možnosť. Zišla by sa nejaká miestnosť, kde by mohli študenti čakať na prednášky, v pokoji sa najesť, 
porozprávať atď. 
Počas letných prázdnin boli na tieto účely zrekonštruované priestory G 3 na prízemí budovy na 
Gondovej 2. Priestory sú v správe Študentskej časti AS FiF UK. 
 
2.Chýba telocvičňa v Starej budove alebo Gondovej 2; telocvičňa na Gondovej alebo v Starej budove !!! 
Fakulta má v užívaní veľkú telocvičňu, malú telocvičňu a posilňovňu v Mlynskej doline. Ich prevádzku 
organizačne zabezpečuje Mgr. Marko Mižičko, zamestnanec fakultného strediska voľnočasových 
aktivít. V novej budove univerzity je telocvičňa v užívaní právnickej fakulty a Rektorátu UK. Dekan 
fakulty rokuje o možnosti poskytnúť časť hodín v tejto telocvični aj pre študentov našej fakulty. 
Vybudovanie telocvične v budove na Gondovej je nereálne (pamiatkovo chránený objekt, statika, 
nedostatok priestorov pre hlavné činnosti). 
 
3. Okná sa v niektorých miestnostiach nedajú zavrieť ani otvoriť 
Postupne, podľa časového harmonogramu sa okná opravujú a natierajú.  
 
4. Keď sa pokazí kopírka, ktorých je fatálne málo na celú budovu alebo projektor tak trvá aj 3 týždne 
kým sa opraví, čo zhoršuje podmienky vyučovania.  
Na fakulte evidujeme 224 kopírovacích strojov (chodby, knižnice, pracovne). Do vstupných priestorov 
v budovách na Gondovej a Štúrovej boli pre študentov v lete t. r. uvedené do prevádzky dva nové 
kopírovacie stroje. Spoločnosti odmietajú umiestniť kopírky bez priameho dozoru vrátnika. Oprava 
projektora by nemala trvať tri týždne. Ak sa projektor pokazí a túto informáciu vyučujúci oznámi na 
odd. informačných technológií (OIT), zamestnanci tohto oddelenia projektor opravia, a ak to nie je 
v ich silách, dočasne vymenia za náhradný a zabezpečia jeho opravu. Problém je zrejme v tom, že 
poruchu projektora nikto včas na OIT neoznámi. 
 
5. Kabínky niekedy nefungujú, nenahrávajú.   Miestnosti s tlmocnickymi kabinami by mali mat lepsiu 
technicku podporu, stale tam nefungovala nejaka kabina, boli pokazene sluchadla, vyucujuci tak 
stravil pol hodiny tym, ze riesil dany problem. V 8. sú často pokazené slúchadlá, keď sa pokazia 
projektory dlho trvá kým ich niekto opraví. 
Odpoveď ako v bode 4; nefunkčnosť techniky je potrebné oznámiť OIT.  
 
6. Toalety sú vo veľmi zlom stave... Sociálne zariadenia ako v IV. cenovej skupine, minimálne v novej 
budove. Hanba! Toalety v hlavnej budove starej aj novej časti sú v dezolátnom stave. Uvítal by som na 
všetkých záchodoch teplú vodu, mydlá a utierky na ruky. Kde nie je teplá voda možná, tak aspoň tie 
mydlá a utierky. Zlepšiť vybavenie sociálnych zariadení, toaliet na 4. poschodí novej budovy na 
Muzejnej. Takmer nikdy nie je toaletný papier, mydlo a nie je si kam utrieť ruky. Na strope ja akási 
hrdza a strašný smrad. Je úbohé, v akom stave sú pánske záchody na 4. poschodí, v novej budove. 
Predpokladám, že budova nepatrí do správy Filozofickej fakulty, ale jej študenti ju hojne využívajú. Nie 
je to spôsobené nehygienickým používaním študentov, ale nezáujmom školy o opravu potrubia. Taký 
smrad aký je tam, nie je ani v okolí staníc. Ešte šťastie, že je to na 4. poschodí a nechodia tam 
zahraničné návštevy a delegácie. 
Toalety v starej i v novej budove univerzity sú v správe Rektorátu UK. Na prevádzkové náklady týchto 
budov prispieva finančne aj naša fakulta. O nápravu tohto stavu sme, na základe výsledkov 
študentskej ankety ešte z roku 2013 požiadali oddelenie prevádzky Rektorátu UK. Vzhľadom na 
pretrvávajúci stav sme v tomto roku predmetnú požiadavku predložili o úroveň vyššie – kvestorke UK.   
 
7. Zásuvky, to je to čo mi chýba na chodbách.  
Zásuvky na jednotlivých poschodiach budov na Gondovej a Štúrovej boli v lete t. r. inštalované na 
miestach schválených revíznym technikom. 
8. Malé učebne.  Niekedy nie je prístupná učebňa pre viac študentov, a potom sa musia tlačiť v malej . 
Mala som zopár seminárov, že sme si nemali kam sadnúť a museli sme si priniesť lavičky. Takže 
vzhľadom na väčšiu kapacitu študentov by bolo vhodné zaobstarať miestnosť s dostatočným počtom 



miest. Dosť zlé. Na niektorých predmetoch bola prístupná učebňa pôvodne pre 25-30 žiakov, lenže že 
nás je tesne pod 50. 
V pamiatkovo chránenej budove (Gondova) a pôvodne v bytovom dome (Štúrova) nie je priestor 
stavebnými úpravami zvyšovať kapacitu učební. Na tvorbe rozvrhu sa zúčastňuje aj zástupca katedry. 
Požiadavku na väčšiu učebňu by mal predložiť rozvrhovej komisii. 
 
9. Učebne, ktoré majú počítače, by sa mohli využívať napríklad na štátnicový preklad, alebo pri iných 
predmetoch. 
Nevidím v tom problém, je to v kompetencii katedry. 
 
10. Interaktívne tabule sú úplne nepoužiteľné, písmo je kostrbaté, nedajú sa poriadne nakalibrovať, 
veľakrát iba zdržujú čas a vyučujúci stihne prebrať aj o polovicu menej látky. Vhodnejšia alternatíva sú 
biele tabule, na ktoré sa píše fixkou. Trocha modernizácie by nezaškodilo. Ba nie, veľa modernizácie. 
Skoro nikde nie je interaktívna tabuľa, prezentovať sme museli na stene. Stále chýba lepšie vybavenie 
učební, už klasicky v akustike nevyhovuje S2 a S3. 
Učitelia majú k dispozícii 95 učení, vybavených 112 projektormi, z toho je 33 stabilných a 11 
interaktívnych tabúľ. Reálne požiadavky katedier na vybavenie učební technikou sú realizované. 
Nefunkčnosť ozvučenia v Š 2 a Š 3 je potrebné oznámiť OIT. 
 
11. Žiadalo by sa viac tlmočníckych kabínok ... 
Novovybudovaná učebňa pre simultánne tlmočenie s kapacitou 14 miest bude uvedená do prevádzky 
v októbri t. r. 
 
12. Nevýkonné PC. Zamurovanie zástrčiek je krok späť. Staré počítače, ktoré nefungujú, vypínajú sa. 
Nedostatok učební, stará technika. Zvýšiť počet zásuviek. 
Nie je možné paušalizovať, je nutné konkretizovať kde sú nevýkonné PC. Rekonštrukcia el. rozvodov 
na Gondovej i Štúrovej sa uskutočnila podľa príslušných noriem. Na základe našej požiadavky revízny 
technik rozhodol, kde môžu byť na chodbách týchto budov umiestnené zásuvky. Počas letných 
prázdnin boli inštalované. 
 
13. Chcelo by to jedno plátno na premietanie asi najlepšie do 239, pretože čítať prezentácie a 
prednášky z kúska steny, kúska rámu dverí nie je bohviečo. 
Stačí, aby vedúci katedry alebo učiteľ túto požiadavku predložil.  
 
14. Len by sa mohlo viac kúriť.  Občas nevyhovujúce teplotné podmienky 
Do učební a pracovní sa postupne počas posledných troch rokov v letných mesiacoch inštalujú 
termoregulátory. Ich výmena bude ukončená v lete 2015. 
 
15. Tento semester som nezaregistroval žiadne problémy vo vybavenosti miestností, v ktorých som 
absolvoval výučbu. Zo zimného semestra si však pamätám, že značne nevyhovujúce vybavenie (lavice, 
stoličky) sú v miestnostiach N424 a N427, takže ak sa odvtedy v nich nič nezmenilo, tu by som 
zlepšenie určite privítal. 
Súhlasím. Počas prázdnin bolo zrekonštruovaných päť učební. Viac, vzhľadom na vyťaženosť 
vysúťaženého dodávateľa (oprava fasád, havária kanalizácie, zatopenie), sa nám do začiatku zimného 
semestra nepodarilo zabezpečiť. Učebne N 424 a N 427 budú zrekonštruované v roku 2015. 
 
16. Celkom ma pobavila učebňa G7 (aspoň myslím, že je to 7)- ako stvorená na hodiny fonetiky. Na 
prízemí, smerom do ulice. Už električky robili hluk, teraz keď prebiehajú práce na Šafárikovom 
námestí ani nehovorím. 
Súhlasím. Budova bola postavená ako vojenská posádková správa, je pamiatkovo chránená, učebne 
boli zriadené v priestoroch,  ktoré schválil Krajský pamiatkový úrad a statik, t. j. v priestoroch, 
v ktorých bolo možné zväčšiť priestor odstránením priečok. 
 



17. Vybava velmi nie je nutna, snad iba znizit bordel v labakoch by bolo dost potrebne, nie je to vobec 
reprezentativne pre nasu katedru a znehodnocuje to experimenty. 
Z tohto textu nie je zrejmé o ktoré laboratórium sa jedná a o aký neporiadok ide. 
 
18. Zlé podmienky na štúdium... u nás na katedre (ani na fakulte) nie je žiadna študovňa ani veľa 
priestoru, kde sa dá študovať, niekedy je problém nájsť si miesto na prezretie kníh v knižnici...  
Študenti majú k dispozícii študovňu N 221 s kapacitou 64 miest, čitáreň N 301 s kapacitou 42 miest, 
slovanský a historický seminár s kapacitami po 34 miest a 33 čiastkových knižníc pri katedrách 
s kapacitou spolu 300miest. 
 
19. N 417 a N 418 nič moc. Stále niečo nefunguje z technologického hľadiska (kábel do 
dataprojektoru...) Lavice staré a stoličky strašne nepohodlné, ako z električky. 
Tieto učebne boli v čase prázdnin zrekonštruované, zmodernizované. 
 
20. Myslím že mi tam nič nechýba (možno tak občerstvenie ;-) ) Pán v bufete je niekedy hrubý a 
vyháňa študentov z bufetu, napriek tomu, že polovica miest je tam ešte voľných. 
V čase prázdnin nový nájomca bufet zrekonštruoval. Rekonštrukčné práce by mal ukončiť v októbri  t. 
r. a bufet sprevádzkovať v októbri 2014. 
 
21. S učebňami až taký problém nie je, ale je absurdné, aby študenti na chodbách sedávali na zemi, čo 
sa vidí dennodenne. Lavičky na chodby na Gondovej. Sedávame častokrát po zemi. 
V letnom semestri t. r. bolo zakúpených ďalších 30 ks lavičiek na chodby k pôvodným 100 ks. Nie je 
problém dokúpiť ďalšie.   
 
23. Spominana "oddychova miestnost" by sa urcite potesil oblube, co s atyka katedry mark. kom. 
mozno by fakt bodlo nejake technicke vybavenie, kedze naseobidva pocitace uz maju 750 rokov, stale 
su virusy tam lebo IT oddelenie to asi nevie cele precistit a nanovo tam pre istotu nahrat cely windows, 
pocitace mrznu, 15 minut cakme kym sapocitac zapne, dalsich 7 kym rozpozna USB, ked 
potrebujemeukazat nejake video na youtube, otvara a nacitava sa to 10 minut... a okrem toho by 
bolo super keby sa podarilo zriedit fotograficky atelier a aspon 3-4 pocitace kde by sa dala ucit a robit 
grafika. 
Oddychová miestnosť  pre študentov na Štúrovej ulici bola zriadená z učebne v roku 2012. Nákup 
dvoch PC pre katedru bol schválený.   
 
24. Poplatky za niektoré činnosti, aj keď viem, že sú určené celouniverzitne sú neskutočne prehnané, 
konkrétne:  
3.1. odpis vysokoškolského diplomu 33 €  
3.2. odpis vysvedčenia o štátnej skúške 33 €  
3.3. odpis dodatku k diplomu 33 €  
3.4. odpis diplomu vydaného po vykonaní rigoróznej skúšky 33 € 
Ďakujem, že podporujete mobilitu študentov na iné inštitúcie, zavádzaním takýchto nezmyselných 
poplatkov. Pritom AIS2 takýto výpis vyhotoví, vytlačí na A4 papier (náklady asi 0,10 €) a univerzita to 
potvrdí jednou pečiatkou. 
Ekvivalencia platby je úžasná. Úkonná platba 33 € za jeden odpis. Radosť robiť odpisy. 
Školné a poplatky na akademický rok určuje smernica rektora UK. 
 
26. Kava v automate na Gondovej je pluvanec do tvare brazilskych deti. 
Automaty na teplé nápoje v budovách fakulty prevádzkuje spoločnosť Caffé Espresso. Na Váš podnet 
bol na kvalitu nápojov prevádzkovateľ upozornený. 
27. Nebolo by od veci dohodnut sa s magistratom a spravit z priestoru medzi gondovou ulicou a 
parkoviskom nieco kulturnejsie :) Sedenie na muriku, kde 300 ludi fajci robotnicke cigarety, ktore 
potom hodi na zem, k dalsim odpadkom - to teda velmi kultivovane neposobi. Predstava zrusenej 
zamkovej dlazby, vysadenie travniku a osadenie laviciek pod stromy je urcite krajsia :) a chodnik 
predsa nikomu chybat nebude.. ved je aj na opacnej strane ulice. 



Chodník patrí do správy OÚ BA Staré Mesto, za pokus to stojí, podnet predložíme OÚ BA. 
 
28. Bolo by lepšie zriadiť aj jednu oznamovú tabuľu s informáciami zo všetkých katedier. Nakoľko je 
FiF UK rozdelená vo viacerých budovách, mnohé akcie (prednášky, tandemy) ostatným unikajú. 
K tomuto účelu boli zakúpené informačné panely, ktoré sú umiestnené v átriu. 

 
JUDr. Pavel Horváth, tajomník FiF UK 

 

Študijné oddelenie 
Opätovné zlepšenie percentuálneho hodnotenia, hoc i o desatinu percenta ma úprimne teší, aj keď, 
ako som uviedol v predchádzajúcom stanovisku, k obojstrannej spokojnosti máme ešte ďaleko, 
dúfam, že nie až tak veľmi. Na druhej strane ma mrzí nízka účasť študentov a teda málo využitá 
možnosť vyjadriť sa k záležitostiam, ktoré sa týkajú nás všetkých (13% z celkového počtu). Rovnako 
ma teší, že v rámci slovných hodnotení prevažujú pozitívne ohlasy na referentky (okrem jedného 
prípadu, s ktorým sa budeme snažiť o zlepšenie, podobne ako aj v prípade ostatných kritických 
pripomienok). Opätovne apelujem na adresnosť pripomienok, označenie napr. „moja referentka“ v 
anonymnom dotazníku neurčí, o ktorú kolegyňu ide. 
Čo sa týka pripomienky k byrokracii, fakulta je viazaná vyššími predpismi, ktoré musí rešpektovať. 
Poplatky za vydávanie potvrdení a dokladov sa riadia smernicou rektora UK, používanie indexu 
taktiež stanovuje univerzita, ako aj podmienky, za ktorých vyhotovuje absolventské doklady.   
 

Dano Madarás, vedúci študijného oddelenia 
 
 
Ústredná knižnica FiF UK 
Ústredná knižnica bola v študentskej ankete v zásade hodnotená pozitívne, vyjadrilo sa 319 
hlasujúcich, z toho bolo 84% hodnotení ako super alebo OK. 16% hodnotí knižnicu ako nič moc, resp. 
pýta sa aká knižnica? Všetky negatívne pripomienky boli v kolektíve knižničných zamestnancov 
podrobne prediskutované a boli prijaté opatrenia zamerané najmä na eliminovanie hlučnejších 
diskusií v priestoroch knižnice.  
Knižnici sa vytýka, že nezverejnila sľubovaný formulár, prostredníctvom ktorého je možné podávať 
návrhy na zakúpenie kníh – formulár bol zverejnený bezprostredne po uzavretí a vyhodnotení ankety 
za zimný semester 2013/14 – 4. apríla počas Týždňa slovenských knižníc; je na webovej stránke 
knižnice http://www.uniba.sk/index.php?id=1998, v pravom menu. Od apríla do júna 2014 bolo 
navrhnutých na zakúpenie 5 kníh, z toho sa už 3 knihy kúpili, 1 je objednaná a posledná nie je 
dostupná na knižnom trhu, takže zatiaľ sa ju nepodarilo zabezpečiť. 
Opakovane sa pripomienkuje málo kníh, málo exemplárov, nedostatok novej zahraničnej literatúry – 
najmä v súvislosti so zahraničnou literatúrou treba pripomenúť širokú ponuku e-kníh (viac ako 
150.000 titulov) a online časopisov (cca 84.000 titulov), ktoré sú prístupné celej akademickej obci zo 
stránky Externé informačné zdroje http://www.uniba.sk/index.php?id=2875.  Knižnica sa snaží 
propagovať tieto zdroje nielen medzi študentmi bakalárskeho a magisterského stupňa, ale najmä 
medzi doktorandmi, ktorí sa podieľajú i na výučbe -  treba aj tieto zdroje využívať, je to najnovšia 
literatúra zo všetkých vedných odborov. 
Vyslovuje sa nespokojnosť, že knižnica nedostatočne komunikuje s čitateľmi v oblasti dĺžky výpožičnej 
doby, upomienok  - od akademického roku 2013/14  knižničný systém automaticky zasiela avíza 
o blížiacom sa konci výpožičnej doby - v letnom semestri bolo celkom zaslaných 8.059 avíz, z toho 
5.106 študentom filozofickej fakulty; knižničný systém automaticky generuje i upomienky – zaslal 
3.439 upomienok, z toho 2.592 študentom filozofickej fakulty. Komunikácia smerom k študentom 
filozofickej fakulty v tejto štatistike jednoznačne víťazí, problémom zrejme bude nečítanie 
elektronickej pošty, ktorá je zasielaná prioritne na univerzitnú e-mail adresu (pracovníčky požičovne 
upozorňujú na požiadavku používať túto adresu a v požičovni ústrednej knižnice je aj písomné 
upozornenie). Na základe pripomienok z predchádzajúcej ankety k dlhej výpožičnej lehote bola 
upravená výpožičná lehota na 3 mesiace, ak si nikto knihu nežiada; v opačnom prípade dostane 
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čitateľ e-mail s požiadavkou na vrátenie knihy – v letnom semestri bolo zaslaných 200 výziev 168 
študentom, aby knihy skôr vrátili – väčšina výziev bola akceptovaná, knihy boli vrátené a následne 
požičané. O službách knižnice sme chceli informovať i na stretnutí študentov a Ústrednej knižnice FiF 
UK na pôde Študentskej časti Akademického senátu FiF UK počas Týždňa slovenských knižníc 
(2.4.2014), avšak napriek rozsiahlej propagácii tohto podujatia sa ho zúčastnilo len 5 študentov (z 
toho väčšinu tvorili organizátori stretnutia). Študenti majú možnosť komunikovať s knižnicou aj 
prostredníctvom e-mailu uk@fphil.uniba.sk alebo cez facebook. 
V akademickom roku 2014/15 chce Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK ponúknuť ďalšie 
zaujímavé služby: 
 –  technické vybavenie rozšíriť o skener, ktorý bude k dispozícii pri počítači na 3. poschodí (N301), 
 -  vďaka knižničnému grantu sa rozširuje možnosť vrátenia vypožičanej literatúry aj bez osobnej 
návštevy knižnice prostredníctvom biblioboxu, ktorý je umiestnený na prízemí na Gondovej ulici. 
 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 
 
Katedra andragogiky  
Katedra andragogiky na svojom zasadnutí dňa 22.09. 2014 vyhodnotila výsledky študentskej ankety 
za letný semester akademického roku 2013/2014. 
Členovia katedry konštatovali, že do ankety sa v letnom semestri zapojilo menej študentov ako 
v zimnom semestri, v jednotlivých predmetoch najčastejšie 1-2 študenti. I keď z uvedených dôvodov 
nemožno vyvodzovať žiadne závery, možno vcelku konštatovať, že v ankete prevládalo pozitívne 
hodnotenie a nevyskytli sa žiadne pripomienky k výučbe jednotlivých predmetov. 
Nízky počet študentov zapojených do ankety možno vysvetliť aj tým, že ako najúčinnejší spôsob 
riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa výučby sa dlhodobo javí priama komunikácia 
s vyučujúcimi, resp. so študijným poradcom a vedúcim katedry. Učitelia katedry sa v duchu 
vedeckých poznatkov z pedagogiky a andragogiky maximálne snažia posilňovať práve tento druh 
otvorenej komunikácie ako dialógu medzi študentmi a učiteľmi.  
 

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.,  vedúci katedry 
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky  
Súhlasíme s názormi študentov na ich neúmerné časove zaťaženie, je to čiastočne aj chyba 
nastavenia systému predmetov. V rámci nového programu, ktorý by mal vstúpiť do platnosti  po jeho 
schválení akreditačnou komisiou sa tento problém čiastočne rieši. Takisto sa čiastočne rieši aj 
praktickejšie zameranie štúdia tak, aby viac vyhovovalo odbornému zameraniu študentov. Napr. od 
ZS 2014/15 sme zaviedli nový predmet „Práca s nástrojmi CAT“. 
Literatúra je neoddeliteľnou súčasťou univerzitného štúdia jazyka, čítanie lit. diel je nevyhnutnou  
podmienkou na prácu s textom na seminári, na jeho interpretáciu a porozumenie. Porozumenie lit. 
textu je nevyhnutným predpokladom pre výkon profesie prekladateľa aj učiteľa. Študenti sa môžu 
aktívne zapojiť do výberu a rozsahu textov v spolupráci s učiteľom a takto riešiť problém náročnosti 
požiadaviek na získanie kreditov z literatúry, ale aj z iných predmetov, kde majú pocit neúmernosti 
požiadaviek zo strany pedagóga. 
Uvedené výhrady k spôsobu komunikácie so študentmi resp. k pracovnej disciplíne riešila ved. 
katedry osobným pohovorom s daným pedagógom. Ak sa podobný jav bude opakovať, bude sa riešiť 
disciplinárnym konaním. 

   PhDr. Mária Huttová, CSc.,  vedúca katedry 
 
 
Katedra archeológie  
Ak minulý semester hodnotilo nami ponúkané študijné programy spolu 11 študentov, v rámci letného 
semestra akademického roku 2013/2014 poskytlo spätnú väzbu len 8 študentov. Vzhľadom na to, že 
celofakultná účasť na ankete zodpovedala 13% študentov, dosiahnutá hodnota (9%) je 
podpriemernou. 
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Bakalársky program sa podujalo hodnotiť 6 študentov. Podľa ich hodnotenia, kvalita tohto študijného 
programu je vysoká. Jeho náročnosť je v priemere vnímaná skôr ako nadsadená. Atraktivita z pohľadu 
študentov je v rámci ponúkanej hodnotiacej škály skôr na strednej sledovanej úrovni. V rámci ankety 
neprispel ani jeden študent či študentka komentárom.  
Na hodnotení magisterského programu sa študenti tentoraz nezúčastnili. Potešiteľná je však 
skutočnosť, že azda po prvý krát, dostali sme takúto spätnú väzbu od doktorandov. Ich pohľad na 
celkovú kvalitu tohoto študijného programu, podobne ako jeho atraktivitu odráža jednoznačne 
spokojnosť - zodpovedá najvyšším ponúkaným hodnotám. Náročnosť je nimi hodnotená ako 
primeraná.  

prof. J. Bátora, DrSc., vedúci katedry 
                     Mgr. T. König, PhD., zástupca ved. katedry, Mgr. J. Mellnerová, PhD., študijná poradkyňa 

 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
Katedra archívnictva a PVH FiF UK sa výsledkami študentskej ankety za letný semester akademického 
roka 2013/2014 zaoberala na svojom pracovnom zasadnutí 22. 9. 2014.  V  ankete sa študenti 
vyjadrili iba k bakalárskemu študijnému programu  archívnictvo (magisterský študijný program nebol 
vôbec hodnotený) a posudzovali úroveň jednotlivých konkrétnych predmetov.  Poslucháči hodnotili 
tento študijný program  jednoznačne pozitívne – oceňovali predovšetkým ústretovosť učiteľov 
a zaujímavosť vyučovaných predmetov. Neobjavila sa požiadavka z predchádzajúcej ankety (ZS 
2013/2014) – sprísniť nároky na študentov – čo je, bezpochyby, výsledkom zvýšenia požiadaviek na 
študentov a dôsledného dodržiavania a uplatňovania kritérií hodnotenia učiteľmi katedry. 
V komentároch k realizácii konkrétnych odborných predmetov študenti kladne ocenili predovšetkým 
ich obsah a prístup pedagógov k poslucháčom. Vyskytli sa však aj ojedinelé pripomienky 
k vymedzeniu presných podmienok hodnotenia a ich dodržiavania – vedúci katedry požiadal učiteľov, 
aby vždy na začiatku semestra jasne stanovili konkrétne podmienky pre získanie kreditov 
a a dôsledne ich potom dodržiavali (výhrady sa týkali aj učiteľov z inej katedry – vedúci katedry 
KAPVH  bude o tom informovať vedúceho tohto pracoviska a požiada ho o nápravu). 
Ponosy poslucháčov, že učiteľ vyžaduje na skúške poznatky a informácie vo väčšom rozsahu, ako 
odzneli na prednáškach resp. že o niečom vyučujúci konkrétne neprednášal (Numizmatika 
a faleristika), nepovažuje katedra za celkom opodstatnené – študenti sú vždy upozornení na  
základnú literatúru k predmetu a aj na dôležitosť vlastného samostatného štúdia. Učitelia budú vždy 
na začiatku semestra študentov na túto skutočnosť upozorňovať.  
Výhrada k teoretickému zameraniu predmetu (Historická geografia) tkvie v neuvedomení si 
dôležitosti získania poznatkov o primárnych prameňoch a odbornej literatúre. 
Sťažnosť na neumožnenie napísania opravného testu z predmetu Nemčina 2 bude katedra riešiť 
s vedúcou Katedry jazykov FiF UK. 
Najzávažnejšia pripomienka bola k obsahu a realizácii predmetu  Stredoveké latinské texty 2. Vedúci 
katedry KAPVH FiF UK ho bude riešiť s vedúcou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK. 
Problémami výučby latinského jazyka sa vedúci oboch katedier zaoberali už po zimnom semestri 
2013/2014. Odvtedy sa situácia v mnohom značne zlepšila (dosvedčuje to aj druhé – pozitívne - 
hodnotenie už spomenutého kurzu), ale niektoré problémy zrejme pretrvávajú a tie bude treba – 
v spolupráci s uvedenou katedrou -  úplne eliminovať. 
Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK upozorňujú na skutočnosť, že malý počet študentov, ktorí 
sa zapojili do hodnotenia znižuje výpovednú hodnotu a niekedy aj kredibilitu celého procesu 
a spôsobuje problémy pri riešení pripomienok. Naďalej však považujú študentskú anketu za potrebný 
a užitočný podnet na zhodnotenie a skvalitnenie práce katedry, obsahu a realizácie jednotlivých 
kurzov i celého procesu výučby. 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., vedúci katedry 
  
Katedra dejín výtvarného umenia  
V rámci celej FiF UK sa ankety v LS 2013/2014 zúčastnilo 13% študentov, čo je o polovicu menej ako v 
ZS. Svoj podiel na tom nepochybne majú záverečné prace i kratší semester končiacich ročníkov, iste 
však nie len tie... Bohužiaľ v prípade študentov KDVU je tento pokles oveľa markantnejší než v 
celofakultnom priemere. Napriek tomu ďakujeme aj za tie dve hodnotenia bakalárskeho štúdia (bez 
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písomnych komentarov) a jedno hodnotenie študia magisterského. Všetky kvalitu a zaujímavosť 
oboch stupňov štúdia hodnotili pozitívne v nadpriemernej rovine. Na druhej strane však musíme opať 
objektívne konštatovať, že obzvlášť takýto nízky podiel zapojených študentov nie je dostatočne 
informatívny pre vyvodenie serióznejších celkových záverov. Sporná je tiež výpovedna hodnota 
bodovaní kurzov ak študent prizná svoju len zhruba 40% účasť na kurzoch. Uznávam, že z dôvodu 
mojej dlhodobej PN niektoré hodiny v úvode semestra vypadli, avšak do jeho záveru bolo potrebne 
učivo prebrané v zodpovedajúcom rozsahu zvlášť v nahradnych termínoch, o kurzoch kolegov bez 
podobnej mimoriadnej absencie ani nehovoriac. Rovnako prevažujúce čisto bodové hodnotenia bez 
konkrétkych „pre a proti” jednotlivých kurzov zo strany študentov možno len ťažko pretaviť do 
nimi/vami očakávaného zlepšenia.  
Dovolím si odcitovať jediný komentar tohoto semestra z časti názor na študijný program: 
„Štúdium dejín umenia nie je určené ľuďom, ktorí sa radi pozerajú na obrazy, ale ľuďom, ktorí chcú 
preniknúť do kuchyne umenia a tak by mali tento program aj vnímať. Nie je vždy jednoduché nájsť 
veci ktoré budú jednotlivca baviť, ale je to aj o tom, že každé umenie vyžaduje odlišný prístup a 
metódy. Vďaka bohu za tie semináre a kurzy, na ktorých sa môže otvorene diskutovať a tým pádom aj 
zdokonaľovať vo vlastných názoroch a prejave. Za atnosféru na hodinách môžu hlavne vyučujúci a ich 
osobnosť. Program nie je určený ľuďom, ktorí neradi píšu, lebo je hlavne o písomnom a hovorenom 
prejave, ktorý je nevyhnutný pre absolventa dejín umenia. Niekedy mám aj pocit, že celková kvalita 
výučby je postavená na kvantitatívnych učebných požiadavkách, ktoré majú študenta akoby 
imatrikulovať a odskúšať jeho pamäťové schopnosti (roky) aj keď učivo dva dni po skúške aj tak 
zabudne.” 
Sme veľmi radi za túto reakciu, aj za každého diskutujúceho študenta na kurzoch. Pokiaľ to len pôjde 
chceme zvyšovať mieru rozpráv v našej výučbe. Pre ich zmyslupnú realizáciu je však potrebný nemalý 
rozsah poznatkov študentov nie len z kurzu samotného, ale i  relevantných problematík z iných 
kurzov. To do istej miery vysvetľuje aj poukaz na náročné „kvantitatívne učebné požiadavky”, ktoré 
však čas a prax bezpochyby zúročia, občas i nečakane. 
Záverom spolu s kolegami dúfame, že podiel do ankety zapojených študentov, zvlášť s konkrétnymi 
komentármi, bude mať vzrastajúcu tendenciu. Získame tak možnosť cielenejšie skvalitňovať obsah 
našich kurzov v prospech aktuálnych potrieb našich študentov.  

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., vedúca katedry  
 

Katedra estetiky  
K študentskej ankete sa pravidelne vraciame na zasadnutiach katedry. Napriek tomu, že sa snažíme 
anketu propagovať medzi študentmi, prekvapil nás celkový počet zapojených študentov v letnom 
semestri (13%) ktorý bol o polovicu menší než v zimnom semestri (26%). Na katedre estetiky sa do 
ankety zapojilo 16 študentov na bakalárskom stupni štúdia (ZS 20) a 10 študentov na magisterskom 
stupni štúdia (LS 6). Podobne ako v minulom roku sa potvrdilo, že väčší záujem o anketu majú 
študenti bakalárskeho stupňa, čo môže byť prísľubom väčšieho zapojenia sa študentov do ankety 
v budúcnosti, ale aj s nádejou že sa výsledky ankety odrazia aj na skvalitnení ich štúdia na ďalšom 
stupni.  
Na bakalárskom stupni štúdia sa k jednotlivým predmetom vyjadrili študenti v počte od 1 do 12 
študentov. V priemere sa ku všetkým predmetom vyjadrilo 3,75 študentov. Na magisterskom stupni 
štúdia sa k jednotlivým predmetom vyjadrili študenti v počte od 1 do 2 študentov. V priemere sa ku 
všetkým predmetom vyjadrilo 1,9 študentov.  
Komentár: 
Niektoré výsledky z ankety je ťažké komentovať, pretože k väčšine predmetov sa vyjadril len jeden 
študent. Ťažké je zaujať aj stanovisko v prípade, že sa k predmetu vyjadrili dvaja študenti, ale 
hodnotenie bolo diametrálne odlišné. Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že pri hlasovaní 3 
a viac študentov bola väčšina predmetov hodnotená kladne (to znamená na stupnici 3 a vyššie). 
Študenti popri hodnoteniu jednotlivých predmetov ich úroveň komentovali len minimálne. 
Najčastejšie ocenili zaujímavosť predmetu, resp. prednášajúceho pedagóga. Na bakalárskom stupni 
štúdia boli dve kritické pripomienky z ktorých jedna súvisela s výhradou, že v predmety estetiky 
obsahujú veľmi veľa filozofie, druhá sa kriticky dotýkala mailovej komunikácie s vyučujúcimi 
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(nereagovanie na mail študentov).   Na magisterskom stupni bola vyslovená požiadavka väčšieho 
prepojenia teórie s praxou, aby sa študenti mohli lepšie uplatniť pri výbere svojho povolania. 
Z minulej ankety pokračuje požiadavka členov katedry, aby sa mohlo medzi vedením fakulty a 
vedúcimi katedier viac diskutovať o tom, čo je pri niektorých otázkach cieľom. Samozrejmé sú 
výsledky pri celkovom hodnotení, zaujímavosti obsahu alebo pri odporúčaní predmetu iným 
študentom. Tam by mala byť snaha dosiahnuť najvyššie hodnotenia. Ale ako je to s náročnosťou, 
alebo množstvom práce? Máme sa snažiť, aby sme boli extrémne nároční a aby sme dávali 
študentom „totálny zabijak“? Alebo sa máme pri tomto snažiť držať priemeru, teda okolo bodu 0? 
Súvisí „náročnosť“ práce s jej množstvom, alebo s „náročnosťou“ na pochopenie zadanej práce? 
Takisto skutočnosť, že hodnotenie ankety je až na konci semestra, neumožňuje členom katedry 
prebrať výsledky ankety v diskusii so študentmi ktorí sa do nej zapojili, pretože daný kurz už ukončil.  
Technická stránka ankety by mohla umožniť vedúcim katedry aby si niektoré štatistické údaje mohli 
vygenerovať v podobe prehľadne tabuľky. Pri snahe o vyhodnotenie výsledkov ankety totiž musíme 
v našom prípade otvoriť 29 dialógových okien (29 predmetov), alebo vytlačiť takmer 100 strán, aby 
sme mohli porovnávať jednotlivé dáta. Neprehľadný a zastaraný layout stránok vo virtuálnom 
webovom priestore patrí na našej Univerzite už asi k samozrejmostiam. 

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., vedúci katedry 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
Milé kolegyne, milí kolegovia študenti! 
Hoci je aj vo všednej reči známy biblický citát "Kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene..." (Mt 18, 
20), obávam sa, že v racionálnom a sekulárnom čase Vášho štúdia a zvlášť v dotazníkovom prieskume 
takýto počet  „ neplatí“... 
To je jedno z východísk, ktoré je potrebné povedať pri odpovedi na Vaše dobre mienené podnety. 
Teda predovšetkým ďakujeme tým dvom - trom, ktorí boli ochotní zamyslieť sa nad kurzom, kurzami, 
ktoré práve absolvovali, a vyjadriť svoj názor či už v bodovom , alebo slovnom hodnotení. Prosím Vás, 
do budúcnosti, získavajte ďalších hodnotiteľov, ubezpečte ich, ako aj ubezpečujem Vás, že nás Vaše 
názory a hodnotenia zaujímajú a že ich reflektujeme. 
Sme si vedomí  a mrzí nás technická nedokonalosť, problém hodnotiaceho systému, ktorý 
z hodnotenia vylučuje čerstvých absolventov bakalárskeho štúdia. Oni na krátky (obyčajne 
prázdninový) čas nie sú v systéme rozpoznateľní, aj keď už majú v rukách dekrét o prijatí na 
nadväzujúce magisterské štúdium. Pred štátnicami majú iné starosti, a po štátniciach, keď by svoje 
hodnotenie  vari aj radi dali, systém ich už nepozná a nepustí do hodnotiteľského prostredia. 
Napriek uvedeným okolnostiam, či práve preto, že ste ich prekonali, tešíme sa Vášmu hodnoteniu - 
úprimne sa priznám, čitateľnejšie je to kvalitatívne ako to bodové. Niektorým stupňom bodového 
hodnotenia (napr. „je to zabijak“) nerozumiem, či sú voči učiteľovi pochvalné, či hanlivé.  
Rada by som Vás všetkých, hodnotiacich aj  tých,  čo doteraz  váhali, ale v budúcnosti už budú patriť 
medzi hodnotiacich, že na Katedre etnológie a muzeológie pestujeme kolegiálne ovzdušie, kde 
učitelia a študenti nie sú na opačných stranách bariéry, ale sú na jednej lodi - so spoločným záujmom 
- študenti sa chcú učiť a učitelia ich chcú naučiť, odovzdať im to, čo sami nadobudli štúdiom, 
záujmom, vlastnou vedeckou prácou. Je to jedinečná situácia, jedinečný čas Vášho i nášho života. 
Navzájom sa počúvajme a rešpektujme - ako to vyplýva aj z výsledkov Vášho hodnotenia, v ktorom 
som nenašla žiadne extrémne prípady nedorozumenia, ktoré by bolo potrebné riešiť. 
Želám Vám, i nám, kolegom učiteľom i študentom šťastlivý NOVÝ školský rok! 
 
V Bratislave, na Michala (29. 9.) 2014                                    prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. 
         vedúca katedry 
  
 
Katedra filozofie a dejín filozofie  
Spätnú väzbu o kvalite výučby zo strany študentov a študentiek považujeme naďalej za veľmi dôležitú, 
aj keď pochybnosti niektorých učiteľov katedry o tom, či práve takáto študentská anketa je jej 
najvhodnejším nástrojom, sa celkom nerozplynuli. V stanovisku katedry k výsledkom ankety za zimný 
semester minulého AR som vyjadrila vieru, že nárast počtu študentov a študentiek, ktorí sa do ankety 
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zapojili ( 26%), je „aj výsledkom nášho úsilia o lepšie spropagovanie študentskej ankety, či už 
jednotlivými učiteľmi v priamom kontakte alebo aj na katedrovom profile na Facebooku“.  Vzhľadom 
na dosť výrazný pokles hodnotiacich (13%) môžem teraz len smutne skonštatovať, že táto 
optimistická viera nebola opodstatnená.  Najdôležitejšou úlohou a výzvou  pre budúcnosť ostáva pre 
nás dosiahnuť väčšiu popularitu ankety medzi samotnými študentmi a študentkami.  Budeme hľadať 
možnosti, ako sa niečo dozvedieť o príčinách nízkeho záujmu  študentov a ako ich záujem zvýšiť. 
Predpokladáme (na základe názorov hodnotiacich na samotnú študentskú anketu v časti Všeobecné 
otázky), že väčšina informovanosť študentov o tom, ako sa s výsledkami ankety ďalej pracuje a ako sa 
ich názory zohľadňujú,  by mohla prispieť k zvýšeniu ich účasti. V tomto stanovisku KFDF preto 
uvediem aj reakcie a  stanoviská učiteľov k niektorým konkrétnym pripomienkam k jednotlivým 
hodnoteným kurzom.  

Výsledky ankety sme prediskutovali na zasadnutí katedry dňa 29. 09. 2014. Teší nás, že 
celkové hodnotenia našich študijných programov sú vcelku pozitívne, bakalársky študijný program 
hodnotilo 6,  magisterský 5 študentov.  Na  slovnú  pripomienku týkajúcu sa nedostatočného 
priestoru na diskusiu niektorí učitelia reagovali zámerom zaviesť v priebehu semestra samostatnú 
hodinu na prediskutovanie rozličných názorových pozícií k hlavným témam  kurzu. Tiež chcem uviesť, 
že v rámci novoakreditovaného bakalárskeho programu budú zvýšené hodinové dotácie pre povinné 
kurzy, čím sa v budúcnosti  otvorí väčší priestor aj pre diskusiu.  Požiadavku zaviesť predmet 
orientovaný na východné filozofie žiaľ nemôžeme zrealizovať, keďže katedra nemá odborníka na 
východné filozofie (ani finančné prostriedky na zaplatenie externistu).  Pripomienka k magisterskému 
ŠP, poukazujúca na zameranosť na prácu s myšlienkami „veľkých autorov“  namiesto rozvíjania 
kreativity  študentov a študentiek v rámci viacerých kurzov  je pre nás dôležitým impulzom k hľadaniu 
nových foriem práce so študentmi, myslíme si, že PV a V kurzy by mali byť tým priestorom, kde sa 
pozornosť orientuje na vyjasňovanie alebo riešenie nejakého konkrétneho filozofického problému.  

Stanoviská k niektorým pripomienkam ku konkrétnym kurzom:  
Doc. Buraj: pripomienku k množstvu literatúry na seminári Vybrané otázky demokracie môžem 
akceptovať a v tomto zmysle asi aj upravím kurz.  
Mgr. Maco: Hodnotenie môjho predmetu ("Filozofický úvod do teórie množín") v ankete súhlasí s 
tým, čo som vypozoroval už počas kurzu: téma a stupeň náročnosti vyhovovali tým, ktorí mali 
primerané základy z bc. kurzov logiky a boli ochotní dopĺňať si počas semestra niektoré matematické 
poznatky.... Keďže som tento predmet učil prvýkrát, výsledky ankety mi pomohli potvrdiť si svoj 
dojem z hodín a v ďalšom semestri, keď budem tento kurz učiť, chcem podľa druhu prihlásených 
študentov viac zohľadniť zopakovanie elementárnych pojmov, aj na úkor toho, že možno preberiem 
menej plánovanej látky. S tým, že tento kurz je príliš špecializovaný (ako zaznelo v jednom komentári) 
sa dá ťažko niečo robiť, lebo je to naozaj špeciálna téma, ktorá si vyžaduje isté technické zručnosti, aj 
keď sa snažím držať iba pri základoch. 
Doc. Lalíková: Väčšie výhrady som nezaznamenala, zo svojej strany však budem opäť priebežne 
aktualizovať prácu s ďalšími textami (mimo oficiálnej ponuky), presne podľa "požiadaviek trhu", resp. 
podľa okruhu záujmu skupiny, ktorá bude kurzy navštevovať. 
Doc. Kalaš: Z desiatich zapísaných študentov sa k predmetu vyjadrili len dvaja napriek tomu, že som 
ich k účasti na ankete vyzýval. Predmet hodnotia na moje prekvapenie vo všetkých hodnotených 
aspektoch veľmi pozitívne.... Jediný negatívny hlas zaznel v písomnom hodnotení: „Chcelo by to viac 
dynamiky“. Chcem podotknúť, že vzhľadom na náročnosť práce – analýza hlavne Aristotelovej 
metafyziky – si neviem predstaviť iný prístup ako minuciózne filozoficko-filologické rozoberanie vety 
po vete Aristotelovho textu. 
Mgr. Škvrnda: Celkové hodnotenie predmetu „Antická filozofia“ spĺňa štandardné kritériá a predstavy 
študentov vo všetkých bodoch ankety. Fakt, že študenti môžu slobodne hodnotiť a vyjadrovať svoje 
názory o výučbe a vyučujúcich považujeme za významný. Veríme, že hlas študentov nepredstavuje 
nekonštruktívne a subjektívne domnienky, ale že má aj pozitívny vplyv na kvalitu pedagogickej 
činnosti. Z tohto dôvodu však považujeme za potrebné zamyslieť sa nad reštrukturalizáciou ankety 
v tom zmysle, aby v nej boli spojené bodové hodnotenia s komentármi. Ohodnotenie predmetu za 
„dobrý“ či „zlý“ (resp. „zaujímavý“ či „nezaujímavý“) predpokladá dôvody, ktoré ku konkrétnemu 
hodnoteniu študenta vedú. Ak pedagóg nemá prístup k zdôvodneniu jednotlivého hodnotenia, klesá 
výpovedná hodnota samotného hodnotenia. Takéto hodnotenie nemožno považovať ďalej za 



relevantné, pretože ak nepoznáme zdôvodnenie študentovho hodnotenia, nemôžeme poznať príčiny, 
ktoré ho k hodnoteniu viedli a ak nemôžeme poznať príčiny, nemôžeme ani pracovať na odstránení 
prípadného problému, ktorý študenta k dobrému či zlému hodnoteniu viedol. Študentská anketa tak 
stráca jeden zo svojich kardinálnych benefitov, ktorým je motivácia zlepšenia práce pedagógov na 
základe kritickej odozvy zo strany študentov. 
Dr. Korená: Na  jednej strane ma teší, že celkové hodnotenie ich kvality i mňa samej ako vyučujúcej sa 
stále pohybuje v intervale 4 – 5  (konkrétne v L.S. 2013-2014 priemerná hodnota kurzu „Dejiny 
filozofie 3“ predstavovala 4,29; kurzu „H. Arendtová: Pôvod totalitarizmu“- 4,5; kurzu „Aristoteles: 
Politika“- 4  a kurzu „Preklad filozofického textu 2“ - 5.)  Na druhej strane ma  znepokojuje a 
zarmucuje, že pribúda študentov (hlavne v bakalárskom štúdiu), ktorých obsah kurzu (povinného 
alebo povinne voliteľného) zjavne nezaujíma resp. nudí a ktorým sa stanovené požiadavky (ktoré ich 
starší kolegovia dokázali naplniť bez väčších ťažkostí) zdajú pomerne vysoké až nadsadené. Mrzí ma, 
že sa o výhradách podobného typu dozvedám až na základe anonymnej študentskej ankety, pretože 
na začiatku, v priebehu i na konci každého semestra  vyzývam svojich študentov, aby sa kriticky  
a otvorene vyjadrili k spôsobu realizácie môjho kurzu  a aby využívali konzultačné hodiny na 
predebatovanie toho, čomu na prednáške resp. na seminári nerozumeli, resp. toho, na čo nebol 
dostatočný čas. Malá časť z nich na moju výzvu reaguje, čo mi umožňuje získať potrebnú spätnú 
väzbu. Študentskú anketu teda pokladám skôr za doplnkový zdroj informácií umožňujúci overiť si, 
resp. korigovať  moje vlastné  sebahodnotenie ako učiteľa. 
Doc. Szapuová: pripomienku ohľadom potreby „prísnejšej ruky pri hodnotení práce študentov na 
hodinách“ akceptujem a vítam, v budúcnosti sa vynasnažím byť prísnejšia.  
Viacerí učitelia a učiteľky poukázali na nemožnosť vyvodzovať nejaké závery z jedného – dvoch 
hodnotení, obzvlášť v prípadoch, keď daný  kurz bol hodnotený bez  slovného komentára.  Privítali by 
sme, keby hodnotiaci študenti a študentky viac využívali možnosť slovného hodnotenia, ktoré má 
vyššiu výpovednú hodnotu než hodnotenie škálové. 

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. vedúca katedry 
 
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky  
Vzhľadom na malý počet získaných ohlasov na kurzy realizované na katedre germanistiky, 
nederlandistiky a škandinavistiky v letnom semestri 2013/14 je nemožné zaujať k reakciám študentov 
zásadný postoj. Zdá sa nám, že v princípe sa  ankety zúčastnia buď extrémne nespokojní alebo 
mimoriadne spokojní študenti. Ich hodnotenia však nemajú reprezentatívny charakter, a preto 
nedokážeme posúdiť ich závažnosť. Na jednej strane stoja vyjadrenia typu „Čím dlhšie študujem, tým 
sa mi tu viac páči“ (bpANNE) alebo „na germanistike bolo všetko ok“ (mpANNE) a na druhej strane 
konštatovanie, že nemecká katedra má „neporiadok v nárokoch na študentov, nelogické 
usporiadanie predmetov“ a neumožňuje študentom zlepšovanie sa v cudzom jazyku (bp ANNE). 
Celkové hodnotenie študijných tlmočnícko-prekladateľských programov nemčiny a švédčiny na našej 
katedre vyznieva pozitívne. Otázne však je, čo si myslí tá mlčiaca väčšina. K učiteľskému programu sa 
nedokážeme vyjadriť, pretože sa k nemu takmer vôbec nevyjadrujú ani jeho účastníci. Rovnaká 
situácia je aj v prípade štúdia nederlandistiky. 
Z ojedinelých kritických ohlasov sa opakujú niektoré postrehy podobne ako pri predchádzajúcich 
anketách. Študenti považujú štúdium literatúry za nepotrebné pre prekladateľsko-tlmočnícku prax. 
(Naopak niektorí študenti sú s kurzami literatúry veľmi spokojní.) K tomuto postoju môžeme len 
skonštatovať, že výuka literatúry tvorí pri štúdiu nemčiny OPT len dve hodiny týždennej výučby. Nie 
je správny údaj, že na zvládnutie bakalárskej štátnice treba mať prečítaných 60 diel. Popri rozvoji 
slovnej zásoby a oboznamovania sa s kultúrno-historickými reáliami rozvíja štúdium teoreticky 
ladených predmetov, kam patria aj dejiny literatúry, v omnoho väčšej miere než praktické disciplíny 
analytické zručnosti poslucháča a schopnosť komplexne a abstraktne uvažovať a formulovať 
problémy. Našim cieľom nie je pripraviť na trh len zručného „remeselníka“, ale komplexnú osobnosť. 
Remeselné zručnosti si možno osvojiť aj na prekladateľských kurzoch v Štátnej jazykovej škole. 
Kritika tohto typu sa objavuje aj vo vyjadreniach na adresu štúdia švédčiny, kde sa na magisterskom 
stupni v programe mpANSV objavilo želanie:  „uvítala by som menej literatúry .“  Presne opačný 
názor prezentuje rozsiahlejšia reakcia študenta, ktorý absolvoval predmet Severská literatúra 6 v 
treťom ročníku bakalárskeho stupňa: „Tento semester musím vyjadriť svoju nadpriemernú 
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spokojnosť so severskou literatúrou. Zatiaľ čo minulé semestre to bol predmet pomerne časovo 
náročný, keďže zahŕňal veľké množstvo čítania dlhých textov, tento semester sa okrem samotného 
jazyka (čítanie po švédsky, budovanie slovnej zásoby) zameriaval na stručné, no informatívne 
informácie o švédskej kultúre. Preto študenti, ktorí sa možno minulé semestre pýtali, načo im je 
užitočné čítať švédsku literatúru po slovensky, sa už tento semester nemali na čo sťažovať.“  
Rovnako ako aj minulý semester považujeme za neopodstatnenú výčitku, že neposkytujeme 
študentom dostatočné množstvo príležitosti na zlepšovanie vlastnej jazykovej kompetencie. Okrem 
rozsiahlej ponuky PV a V-predmetov ponúkala katedra v minulom semestri aj množstvo 
mimovyučovacích aktivít, ktoré organizovali naše lektorky. Tak práca v divadelnej skupine ako aj 
pravidelné filmové večery sa stretli s minimálnym ohlasom.  Rovnako s neprimerane malým ohlasom 
sa stretávajú rôzne štipendijné programy, ktoré katedra pre svojich študentov administruje.  
Za jedno z najdôležitejších pri zostavovaní študijných plánov považujeme aj my kritérium koherencie 
a nadväznosti vyučovacích predmetov, ktorého sa tradične dotýka niektoré zo študenstkých 
vyjadrení. Snažili sme sa ním riadiť aj pri príprave nových podkladov pre komplexnú akreditáciu 
v roku 2014  a dúfame, že nám naše úsilie prinesie želaný efekt, ktorý sa odrazí aj v reakciách 
študentov.  

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci katedry 
 
Katedra hudobnej vedy  
Je dobre, že na ankete sa tento raz zúčastnilo a vyjadrilo svoj názor viac študentov ŠP muzikológia, 
takže celkové výsledky získali na relevantnosti. Je povzbudzujúce, že hodnotenia mnohých kurzov sú 
veľmi pozitívne. V nejednom prípade pritom ide o objektívne náročný kurz (napr. z oblasti hudobnej 
teórie), takže príslušných respondentov nemožno upodozrievať, že kurz chvália, lebo bol nenáročný. 
Jedna členka pedagogického kolektívu si v snahe uviesť na pravú mieru niektoré komentáre vyskúšala 
aj možnosť, ktorú systém ankety dáva pedagógom, a to možnosť priamo reagovať na pripomienky 
študentov. Pravda, v takomto prípade vzniká nerovnovážny vzťah medzi pedagógom, ktorého meno 
je uvedené, a anonymným hodnotiteľom. 
V celkovom pohľade sú o niečo kritickejšie názory študentov na kurzy v rámci magisterského štúdia 
než na štúdium na bakalárskom stupni. Pripomienky k magisterskému programu hovoria o. i. o 
„opakovaní poznatkov z bakalárskeho stupňa bez pridanej hodnoty“ a o „nekoncepčnosti“ niektorých 
seminárov. Neberieme tieto pripomienky na ľahkú váhu. Zároveň si myslíme, že magisterskému 
štúdiu muzikológie prospeje a pridá na zmysluplnosti nový študijný plán, platný po akreditácii od 
akademického roku 2015/2016, ktorý okrem iného posilňuje kurzy smerujúce k praktickému 
uplatneniu študentov (manažment, dramaturgia atď.). 

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., vedúci katedry 
 
Katedra jazykov  
Výsledkami študentskej ankety za letný semester ak. r. 2013/2014 sme sa zaoberali priebežne počas 
prípravy analýzy SWOT v rámci katedry jazykov pre vedenie fakulty v júni 2014. Konštatovali sme, že 
z vyjadrení študentov, ktorí sa zúčastňovali na kurzoch poskytovaných našou katedrou a zúčastnili sa 
na ankete, vyplýva, že v porovnaní so študentskou anketou za zimný semester, nastala v ich radoch 
väčšia spokojnosť s výučbou. V prevažne kladnom hodnotení vyučovacieho procesu sa odrazilo úsilie 
pedagógov katedry napraviť nedostatky, na ktoré sa poukazovalo v študentskej ankete za zimný 
semester. Napriek tomu zostali niektoré kritické komentáre, ktoré sú značne rôznorodé a nie sú 
hromadné. Z tohto dôvodu zaujať k nim jednoznačnejší postoj je pomerne zložité. Týkajú sa 
komunikácie s niektorými učiteľmi, priebežného overovania vedomostí počas celého semestra, 
požiadaviek na väčšiu pestrosť učebných materiálov a činností, nespokojnosti so zaraďovaním výučby 
do časných ranných hodín, vysoký počet študentov v kurze a pod. Problémy sme priebežne 
prediskutovávali v rámci celkového hodnotenia práce našej katedry, ktoré si vyžiadala analýza SWOT, 
a naznačili sme možnosti nápravy v situáciách, ktoré môžeme pozitívne ovplyvniť našou vlastnou 
prácou. Niektoré problémy, na ktoré študenti poukazujú, nie sú v danom systéme riešiteľné (napr. iný 
typ cudzojazyčnej prípravy  než odborná jazyková prípravy; nároky na výkon a nutnosť 
„dobiehať“ učivo zo strednej školy).             
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Celkovo sa na ankete zúčastnil pomerne nízky počet študentov v pomere k celkovému počtu 
študentov, ktorí absolvujú cudzojazyčnú odbornú prípravu.   

PhDr. Svatava Šimková, PhD. , vedúca katedry 
 
Katedra klasickej a semitskej filológie  
Klasická sekcia 
Odbor klasické jazyky študuje málo študentov a z tohto celkovo nízkeho počtu sa ankety zúčastňuje 
z nich len malá časť. Štúdium celkovo na bc. úrovni hodnotili len dvaja respondenti, príťažlivosť štúdia 
hodnotili veľmi pozitívne, náročnosť štúdia jeden akurát, jeden ako nadsadenú. Mgr. úroveň hodnotil 
jeden respondent, pozitívne.  
Konkrétne predmety hodnotil najčastejšie len jeden respondent, občas dvaja. Niektoré predmety nie 
sú hodnotené vôbec, zvlášť predmety magisterského štúdia. Len tie, ktoré navštevujú aj študenti 
iných odborov, najmä archívnictva alebo filozofie, boli hodnotené viac. Najviac respondentov 
hodnotilo predmet Latinská morfológia 2 (7 študentov, 28%) a Repetitorium Latinum 2 (6 študentov, 
35%). Tam majú hodnotenia aj väčšiu výpovednú silu. V oboch týchto predmetoch prevažujú 
pozitívne hodnotenia, hoci náročnosť štúdia (v prípadne Latinskej morfológie) je tiež označená ako 
nadsadená a premet raz ako „totálny zabijak“. 
Hodnotenia v ankete sú kolísavé – od veľmi pozitívnych až po krajne negatívne, a to aj v prípade toho 
istého predmetu a vyučujúceho. Katedrové predmety navštevujú študenti iných odborov, či už ako 
povinné alebo výberové. Tí sa k ankete vyjadrujú, zdá sa, viac ako kmeňoví študenti. Pravdepodobne 
hlavne od nich sa častejšie objavujú kritické slová a označovanie predmetov ako zabijak. Taktiež sa 
stane, že predmet hodnotí len jeden respondent a to veľmi negatívne (Novolatinské texty 2), z čoho 
plynie, že respondent využil anketu ako nástroj svojich osobných antipatií. 
Ak aj niektorí študenti vyplnia anketu, bez toho, aby uviedli aj komentár, nemá anketa pre spätnú 
väzbu taký účinok ako v prípade pripojeného komentára. 
Naďalej platí, že na hodnotenie predmetu ako „totálny zabijak“ a náročnosť predmetu 
„nepochopiteľná“ v prípade kurzov venovaných gramatickým základom jazyka (Latinská morfológia 2,  
Grécky jazyk 2) nemôže katedra a vyučujúci reagovať zľavovaním v nárokoch. Zvlášť nemôže 
prihliadať na stanovisko študenta, ktorý absolvoval 30% seminárov. 
Aktivita členov katedry do budúcnosti bude smerovať ku kmeňovým študentom, o ktorých vyučujúci 
vedia, že sa im štúdium páči, lenže žiaľ, v ankete sa k nemu nevyjadrujú. 
Treba vyzdvihnúť hodnotenie predmetu Repetitorium Latinum 2, keďže anketu vyplnilo 35% 
študentov, čo je viac ako priemer fakulty (13%); všetci hodnotili predmet pozitívne. Táto anketa 
pomohla katedre zhodnotiť dôležitosť a užitočnosť tohto relatívne nového predmetu. Prináša aj  
slovný komentár. "Znovu, je to celkom podstatný predmet, aj keď je výberový. Tu aspoň čiastočne, 
teda viac, pochopím latinčinu, než keby som mala iba prednášku a potom sa doma musela učiť. 
Odporučila by som ho všetkým, ktorí si hovoria: Ja tomu učivu nerozumiem, ale, aby som mohol mať 
piatok voľný a budem sa učiť cestou domov (tí, ktorí pochádzajú odinakadiaľ ako z BA) a potom doma, 
tak si ten predmet nedám. Ja by som tento predmet dala, minimálne, ako povinne voliteľný. Mne 
veľmi pomohol. A som rada, že sme to nemali rozbité vďaka 100 doktorandom (ako predošlý 
semester) a že sme mali iba jednu vyučujúcu." 
Tento komentár objektívne hodnotí aj študentov a zachytáva kroky zo strany katedry, ktoré viedli 
k zmene v spôsobe výučby (v ZS sa vyučujúci striedali). 

Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 
Oddelenie semitskej filológie 
Semitská sekcia KKSF vníma pozitívne, že v letnom semestri akademického roka 2013/2014 dosiahol 
celkový počet hlasujúcich porovnateľnú úroveň s predošlým semestrom. I keď došlo k poklesu 
hlasujúcich na bakalárskom stupni (zo 40% na asi 20%), potešil nás zvýšený počet hodnotiacich na 
stupni magisterskom (z necelých 10% na približne 30%). 
Pokiaľ ide o bakalársky stupeň, i za tento semester jednoznačne prevládajú pozitívne hlasy. 
Hodnotených bolo 7 predmetov,  z ktorých každý získal v priemere 3-5* a vzhľadom na skutočnosť, že 
viacero predmetov bolo jednotlivými pedagógmi vyučovaných prvý krát, možno považovať i občasné 
hodnotenia na úrovni 3* za úspech.  
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Komentáru #237444 k predmetu Dejiny a kultúra Arabov 3 ohľadne potreby písania arabských mien 
na tabuľu nebude problém vyhovieť a študenti o to môžu požiadať kedykoľvek i priamo počas 
prednášky. 
Čo sa týka komentára #237490 k predmetu Literárny proseminár 2, týkajúceho sa vysokej náročnosti 
niektorých preberaných textov, tomu sa v prípade stredovekej arabskej literatúry nedá úplne vyhnúť, 
v istom ohľade však selekcia textov môže byť v budúcnosti upravená.  
Azda ešte povzbudivejšie pôsobia výsledky na magisterskom stupni, kde všetkých 7 hodnotených 
predmetov získalo v priemere 4-5*, a to napriek tomu, že pedagógovia museli pokryť pomerne široké 
spektrum predmetov, ktoré i v tomto prípade neraz vyučovali prvý raz. Slovné hodnotenia 
jednotlivých predmetov a pedagógov však, nazdávame sa, hovoria samé za seba. V budúcnosti 
samozrejme radi privítame i viac kritických postrehov a návrhov na zlepšenia. 
Z celkových hodnotení magisterského študijného programu pokladáme (odhliadnuc od 
expresívnejšieho vyjadrenia) za hodnú pozornosti a relevantnú i tú časť komentára #221208, ktorá sa 
týka programu arabský jazyk a kultúra. 
Výsledky študentskej ankety ako celku považujeme za dôkaz úspešného napredovania 
prebiehajúceho procesu generačnej výmeny na pracovisku a jeho potenciálu na ďalší rast. 

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., Mgr. Jozef Vrabček 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 
Študijné odbory: moIS + boIS informačné štúdiá 
Hodnotenie celého moIS programu je 3,8.   
Osvedčil sa aj nový voliteľný predmet Techniky rýchleho čítania, vyučovaný prostredníctvom Grantu 
Husovej nadácie, ktorý vyučoval Doc. R. Papík z Karlovej univerzity  Prahe. Predmet získal hodnotenie 
4,12 (jediné záporné hodnotenie súviselo s technickým problémom pri zobrazovaní stránky predmetu 
v prehliadači.  
Žiaľ, hodnotilo málo študentov, chceli sme získať viac odpovedí a z nich viac podnetov. 
Hodnotenie celého boIS programu je až 4,23, je to odbor s „akurátnou“ náročnosťou.  
Prvé ročníky sú príliš knižničné (zmena nastane v súvislosti s novou akreditáciou už od r. 2015). V ZS 
býva pravidelne horší výber voliteľných predmetov!  
Ku kritike odbornej praxe sa vyjadrila aj Dr. Gondová, riaditeľka Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty 
UK. Katedra sa s jej odpoveďou stotožňuje, prax hodnotíme takto: Viacerí študenti praxovali aj v 
iných knižniciach, nielen v Ústrednej knižnici (je možnosť si dohodnúť knižnicu a komunikovať o tom 
s katedrou). Študenti počas praxe robili činnosti ako revízia, vyraďovanie, sťahovanie fondu, 
retrospektívna katalogizácia, overovanie literatúry z informačných listov v online katalógu a pod., 
ktoré sú riadnou súčasťou odbornej prace v každej knižnici. Obsah praxe sa zrodil a inovuje sa 
v koordinácii a kooperácii medzi katedrou a knižnicou, zahŕňa činnosti nadväzujúce na výučbu.  
Žiaľ, hodnotilo málo študentov, chceli sme získať viac odpovedí a z nich viac podnetov. 
Najvyššie a najnižšie hodnotenie predmetov v boIS a moIS  
(berieme do úvahy iba predmety, ktoré hodnotili 3 alebo viacerí študenti) 
Hodnotenie menej ako 3,5: Klasifikácia a indexovanie 3,25 (riešenie: viac praktických úloh), 
Organizácia informácií v elektronickom prostredí 3,4 (riešenie: zlepšiť organizáciu a štruktúru 
predmetu) 
Hodnotenie viac ako 4,5: Informačná a mediálna gramotnosť, Spracovanie a ochrana kultúrneho 
dedičstva, Informačná architektúra, Metodológia tvorby a hodnotenia multimédií, Reklamné 
informácie v sociálnej komunikácii, Teória informačných systémov, Umelecká literatúra na digitálnom 
médiu 

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., vedúci katedry 
 
  
Katedra kulturológie  
Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí sa zapojili do študentskej ankety, pretože ich 
názory a pripomienky ako aj prejavená spokojnosť/ nespokojnosť nám pomáhajú skvalitňovať študijný 
program. Žiadosti o zlepšenie väzby medzi teoretickou rovinou a potrebami praxe nás viedli k 
zavedeniu viacerých nových predmetov pre Bc. aj Mgr. stupeň, medzi nimi si pozitívnu odozvu získal 
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najmä Seminár odborníkov. V novom akademickom roku 2014/2015 sme v podobnom duchu pripravili 
Dobrovoľníctvo v kultúre, v rámci ktorého majú študenti možnosť získať kredity za dobrovoľnícke 
aktivity v kultúrnej sfére. 
Viaceré výhrady smerovali k množstvu povinností: v hodnoteniach sa vyskytla kritika "veľa 
povinností" ale aj stanovisko "málo povinností". Neustále sa snažíme, aby sme zohľadnili náročnosť 
predmetov a množstvo povinností, ktoré má študent splniť počas semestra a prípadne aj počas 
skúškového obdobia. Aj z tohto dôvodu sme realizáciu niektorých kurzov prispôsobili požiadavkám 
študentov: predmet Praktikum sme presunuli do druhého Bc. ročníka. Výhrady k rozloženiu množstva 
povinností a prípadnými nejasne stanovenými kritériami hodnotenia riešime s jednotlivými 
pedagógmi. 
Ďakujeme aj za pripomienky, smerujúce k spôsobu komunikácie so študentmi. Riešime ich 
individuálne s pedagógom/ pedagógmi nielen ako odpoveď na anketu, ale aj na pravidelných 
zasadaniach katedry. V prípade vážnych problémov sa študenti môžu obrátiť nielen na študijného 
poradcu, ale aj na svojich ročníkových pedagógov. 
Dúfame, že v budúcom roku sa do ankety zapojí viac študentov a budeme sa snažiť študentov k účasti 
na ankete aj naďalej motivovať.  

PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry  
 
Katedra logiky a metodológie vied  
Milí študenti, sme radi, že niektorí z Vás sa aj v ostatnom akademickom roku zapojili do hodnotenia 
predmetov, ktoré ponúkame. Ceníme si aj vyjadrenie Vášho názoru na tie aspekty výučby, ktoré 
nepovažujete za ideálne. Určite by sme v tejto súvislosti privítali, ak by ste nám svoje konštruktívne 
pripomienky adresovali už na začiatku, resp. v priebehu semestra, a tým prispeli aktívne k celkovému 
profilu predmetu. Ďakujeme Vám aj za všetky povzbudivé hodnotenia a vyzývame aj tých študentov, 
ktorí sa do ankety nezapojili, aby tak v budúcnosti urobili, a tým prispeli k zvýšenej „váhe“ 
hodnotenia. 

doc. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci katedry 
 
Katedra maďarského jazyka a literatúry  
V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým našim študentom, ktorí sa do ankety zapojili a vyjadrili 
svoj názor týkajúci sa vyučovacieho procesu na Katedre maďarského jazyka a literatúry FiF UK. Je 
nám však ľúto, že ich počet bol veľmi nízky, a to napriek tomu, že vedúca katedry mailom vyzvala 
študentov všetkých štyroch študijných programov, aby sa ankety zúčastnili. Bodové hodnotenia 
študentov vo všeobecnosti považujeme za pozitívne, chýbali však slovné hodnotenia, na ktoré by 
jednotliví vyučujúci mohli adekvátne reagovať.  

S výsledkami ankety sa oboznámili všetci vyučujúci katedry. Ich reakcie sú nasledovné:  
prof. Lanstyák: K mojím predmetom sa vyjadril iba jeden študent, preto sa výsledky nijakým 

spôsobom nedajú zovšeobecniť a tak sa k nim ani nevyjadrujem. 
prof. Mészáros: Jeho predmety neboli hodnotené. 
doc. Csehy: Z mojich predmetov boli hodnotené dva, Kapitoly z dejín modernej poézie 

a Dejiny maďarskej literatúry 2. Hodnotenia boli pozitívne, ale počet zúčastnených študentov bol 
príliš malý na to, aby sa z toho dali vyvodiť definitívne závery o kvalite výučby. 

doc. Misadová: Z mojich predmetov boli hodnotené len dva (Morfológia, Syntax), a to 
maximálne dvoma študentmi – jeden z nich ich pokladá za „totálny zabijak“, druhému sa požiadavky 
zdajú „akurát“. Nemyslím si, že by moje nároky boli prehnané, skôr mám také skúsenosti, že úroveň 
študentov z roka na rok klesá, a je samozrejmé, že tí slabší aj objektívne požiadavky pokladajú za 
nadsadené. Som však rada, že aj oni by moje predmety odporučili ostatným študentom.  

doc. Polgár: Žiaľ, ankety sa zúčastnilo veľmi málo študentov. Z mojich predmetov bol 
hodnotený iba jeden, a to Dejiny maďarskej literatúry 6. Hodnotenie je vcelku pozitívne, síce 
preberaná látka bola podľa študentov nadsadená, ale kedže predmet považovali za zaujímavý, mali aj 
dostatočnú motiváciu, čo sa odzrkadlilo aj na výborne absolvovaných skúškach. 
 Mgr. Drábeková, PhD.: Zdá sa mi férové, keď hodnotiaci študenti - ako je to v jedinom 
prípade (pri spoločnom predmete Človek a jeho svety v literatúrach severu a juhu - dramatická 
tvorba autorov 20 storočia) uvedú aj v poznámkach, prečo daný predmet takto hodnotili. Náš 
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spoločný romanisticko-švédsko-fínsky seminár je už od začiatku veľmi populárny a pozitívne ohlasy 
naň nachádzame aj po rokoch na internete.  

Fakt, že sa napríklad na predmete Kultúrnopolitické reálie zúčastňujú aj veľmi aktívni  
študenti z iných odborov, hovorí sám za seba. Škoda, že sa nevyjadrili viacerí. Predmet  
sa snažím robiť interaktívne, hodnotiacemu študentovi možno prekážal fakt, že musel  
aktívne pracovať počas celého semestra. 

Kapitoly z literatúry 20. storočia &#8211; tu platí to isté, čo pri Kultúrnopolitických  
reáliách až na tú &#8222;interaktivitu&#8220;. Keďže študenti 2. ročníka fínčiny ešte nie  
sú schopní čítať literatúru vo fínčine, sme odkázaní na diela preložené do slovenčiny a  
češtiny (resp. v prípade maďarských študentov aj maďarčiny), ktoré nemusia byť čitateľsky  
tie najzaujímavejšie. 

Snažím sa ich teda učiť tematicky resp. žánrovo podľa relevantných tém vo fínskej  
literatúre (vojnová literatúra, lit. pre deti a mládež, feministická literatúra). Pričom  
diela fínskej klasiky boli preložené už pred rokmi a čítajú sa pre mladého čitateľa,  
ktorý na to nie je zvyknutý, zrejme ťažko. Sú to ale základné diela fínskej literatúry, s ktorými sa musia 
zoznámiť. Snažím sa študentom dávať diela čítať na každý druhý týždeň, ale bez čítania a poznania 
diel sa o literatúre diskutovať nedá. 

Myslím si, že účasť na týchto anketách nie je reprezentatívna a môže sa stať, že na  
hodnotenie u anonymných hodnotiacich študentov nemusia vplývať len študijné veci . Osobne som 
mala aj pozitívne ohlasy od študentov, ktorí sa veľmi aktívne zapájali na  
hodinách. Bola by som vďačná za konkrétne pripomienky študentov, neraz som sa ich pýtala, čo by 
navrhovali pri jednotlivých predmetoch zlepšiť, ale nikto sa nevyjadril. 

PhDr. Dušíková, PhD.: K výsledkom nemám pripomienky. 
 Mgr. Hizsnyaiová, PhD.: K mojím predmetom sa nikto nevyjadril. 
 

            doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry                                                                                                         
 
Katedra marketingovej komunikácie  
Na základe porovnania ankety z posledných dvoch semestrov na našej katedre si dovolím vysloviť 
spokojnosť s reagenciou poslucháčov - osobitne k hodnoteniu študijného programu MK. Napriek 
tomu, že počet odpovedí serióznu analýzu opäť viac-menej vylučuje.  
K pozitívnym hodnoteniam by bolo asi trápne sa vyjadriť, no som naozaj rád, že máme na katedre 
pedagógov, ktorých naši študenti vedia oceniť. Týka sa predovšetkým P. Uličného, M. Banyára, V. 
Konečnej, E. Vopálenskej, ale aj našich doktorandov.  
Negatívne pripomienky sa týkajú predovšetkým minimálnej účasti na prednáškach P. Šestáka a L. 
Kubínskej. Prvý prípad, riešim novým vyučujúcim predmetu, P. Šesták ukončil úväzok na našej fakulte 
k 1. 9. 2014. Dokorandka L. Kubínska je po individuálnom pohovore pripravená k serióznej účasti na 
problémovom predmete. Inak je hodnotená na druhom predmete Formy a prostriedky propagácie 2 
veľmi dobre. Čiastkové nezrovnalosti na predmetoch Štylistika a História reklamy 1 vyriešime na 
zasadnutí katedry.                         

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc., vedúci katedry 
 
Katedra pedagogiky 
Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa študentskej ankety zúčastnili a vyjadrili svoj názor na študijné 
programy a výučbu katedry pedagogiky. Napriek tomu, že výsledky ankety nie sú reprezentatívne, sú 
pre nás podnetnou spätnou väzbou. Väčšina názorov je pozitívna, z pripomienok za akceptovateľné 
považujeme požiadavku na zvýšenie kreditovej dotácie predmetov študijného programu 
jednoodborovej pedagogiky na magisterskom stupni štúdia (moPE) Pedagogická diagnostika 2 
a Základy školskej legislatívy. 

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD., vedúca katedry 
  
Katedra politológie 
Výsledky ankety dostali k dispozícii všetci pedagógovia, ktorí viedli v LS 2013/14 kurzy  v rámci Bc. a 
Mgr. programu. Špecifické výhrady k obsahu jednotlivých kurzov (prepojenie s praxou, "atraktívnosť" 
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kurzov) boli prediskutované s jednotlivými vyučujúcimi v rámci individuálnych stretnutí počas LS 
2013/14.  
V súvislosti s výsledkami všeobecného hodnotenia Bc. a Mgr. programu politológie je možné 
reagovať iba na písomne formulované výhrady: 

 väčšie prepojenie štúdia s praxou  
o  Minulý rok sme pilotne spustili projekt Výskumných stáží v rámci ktorých cca. 20 

študentov absolvovalo odborné stáže vo verejných a mimovládnych organizáciách. 
Osobitne v LS však bol problém obsadiť miesta, ktoré boli k dispozícii. Celkovo je 
pilotný projekt možné hodnotiť ako úspešný, množstvo študentov pokračuje v 
spolupráci s týmito organizáciami aj v tomto roku. Projekt výskumných stáží bude v 
ponuke kurzov naďalej zachovaný, pričom tento rok spoluprácu s vybranými MVO 
dopĺňajú stáže, ktoré si študenti dohodli individuálne.   

 skladba a ponuka kurzov 
o Za posledný rok došlo k výraznej personálnej obnove Katedry čo vedie, a bude viesť k 

posilneniu niektorých oblastí výučby (medzinárodné vzťahy, kvalitatívne a 
kvantitatívne metódy). V tomto ak. roku sa zvýšil počet kurzov ponúkaný v anglickom 
jazyku a zachovali sa kurzy ponúkané externými vyučujúcimi, ktoré dopĺňajú kurzy 
vedené internými zamestnancami. Kompletnú revíziu skladby a obsahu kurzov 
umožní až úspešné ukončenie akreditácie odboru ku ktorému dochádza v tomto roku.  

 ŠVOK 
o Výhrada smerovala k neuskutočneniu katedrového kola Študentskej vedeckej 

odbornej konferencie z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených. Výhradu 
akceptujeme. V tomto roku budeme o možnosti ŠVOK informovať študentov v rámci 
kurzov v predstihu. Okrem seminárnych/záverečných prác sa budú môcť ŠVOK 
zúčastniť aj práce, ktoré budú výsledkom spolupráce medzi pedagógmi a študentami 
v rámci novovytvoreného kurzu Tútoriál 1 a 2. 

doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry  
  
Katedra porovnávacej religionistiky 
Študentskej ankety sa v letnom semestri zúčastnilo málo študentov (priemerne dvaja študenti na 
jeden kurz, čo je asi 13% z priemerného počtu prihlásených). Najviac študentov (18 zo 156 
prihlásených) hodnotilo kurz Náboženské predstavy o konci sveta, ktorý katedra ponúka ako fakultný. 
Študenti sa vyjadrili k deviatim bakalárskym predmetom a k šiestim magisterským, čo je na počet 
kurzov, ktoré katedra v letnom semestri ponúkla, pomerne málo. Aj keď pedagógovia katedry 
pripomínajú študentom možnosť hodnotiť kurzy v ankete, počet zapojených nie je uspokojivý. 
Dôvodom tejto malej účasti a malého počtu hodnotených kurzov v letnom semestri môže byť aj 
skutočnosť, že veľká časť študentov posledného ročníka oboch cyklov uzatvára semester už v apríli.  
Tí, ktorí sa ankety zúčastnili, hodnotili kurzy poväčšine pozitívne, čo je potešiteľné. Žiadny 
z hodnotených kurzov nebol hodnotený podpriemerne alebo vyslovene negatívne. V niektorých 
kurzoch boli hodnotenia extrémne rozdielne: z dvoch hodnotiacich jeden hodnotil kurz maximálnym 
počtom bodov, zatiaľ čo druhý minimálnym. Svoje stanovisko ani jeden nevysvetlil slovne.  
Okrem malého počtu hodnotiacich celkovo sťažuje spätnú väzbu aj to, že študenti kurzy iba obodujú 
a v slovnom vyjadrení svoje bodovanie bližšie nevysvetlia, a to ani v prípade pozitívneho ani v prípade 
negatívneho názoru. Pedagóg si tak nevie utvoriť názor, v čom by mal kurz upraviť a vylepšiť, alebo 
v ktorých oblastiach kurz zmeniť.  
Aj keď anketa za letný semester 2013/2014 hodnotí kurzy našej katedry väčšinou pozitívne, menšia 
účasť študentov je pre pedagógov katedry podnetom viac motivovať účastníkov kurzov k hodnoteniu 
a tiež k slovnému vyjadreniu, ktoré pedagógom najviac pomôže pri zvyšovaní kvality výučby. 

 
PhDr. Roman Kečka, PhD., študijný poradca katedry  

 
Katedra psychológie  
Vedenie Katedry psychológie sa zaoberalo na svojom zasadaní 26.9.2014 hodnotením študentskej 
ankety. Aj napriek faktu, že značné percento výpovedí nie je dostatočne štatisticky reprezentačné, 
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členovia vedenia sa dohodli riešiť markantnejšie problémy pozvaním si niektorých kritizovaných 
učiteľov na spoločnú diskusiu. V prípade pretrvávajúcich a dokázateľne objektívnych  kritík zo strany 
študentov, vedúci katedry bude musieť po diskusii následne vyvodiť  opatrenia na elimináciu 
študentmi spomínaných nedostatkov. V porovnaní s predchádzajúcim semestrom a školským rokom, 
však takéto  prípady v tomto semestri  sa vyskytujú  len veľmi zriedkavo. Toto zistenie   je 
jednoznačne potešujúcim  faktom! 
Oceňujeme viacero konštruktívnych pohľadov, kritík, návrhov zo strany študentov.  Vychádzajúc 
z nich, považujeme za potrebné riešiť všeobecné otázky týkajúce sa výučby (napr. požiadavka na 
sociálno-psychologický výcvik už v prvom ročníku,  väčšie prepojenie s praxou, otázka pohovorov na 
Mgr. štúdium, veľa teoretických prístupov a mnoho ďalších otázok )  formou spoločného diskusného 
fóra, na ktorom by sa vedúci katedry, vedúci štyroch oddelení a študijný poradca stretli so študentmi 
katedry. Predpokladáme, že na takomto podujatí dôjde k objasneniu niektorých študentských otázok 
a stretnutie dá predpoklady pre prehĺbenie kolegiálnej a akademickej spolupráce medzi učiteľmi 
katedry a jej študentmi.  

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., vedúci katedry 
   
Katedra romanistiky  
Po prezretí výsledkov ankety učitelia katedry konštatujú, že počet zúčastnených a komentárov k 
jednotlivým predmetom je stále príliš nízky na to, aby sme ich výsledky považovali za relevantné. 
Väčšina účastníkov ankety sa obmedzuje na hodnotenie v rámci konkrétnej stupnice. Z toho vyplýva,  
že pozitívne hodnotenia nás prirodzene tešia, ale pri negatívnych sme skôr v rozpakoch, keďže 
napríklad z troch hodnotiacich dvaja reagujú pozitívne, ale jeden celkom negatívne, keď daný 
predmet  (Propedeutika prekladu) považuje za  „zbytočný predmet“. Bez slovného komentára je ale 
ťažké brániť sa.  Študijné programy sa však pripravujú uvážene, zohľadňujú  charakter univerzitného 
štúdia, ale aj potreby profilu absolventa a jeho pripravenosť pre prax a z toho vyplýva aj prítomnosť 
na prvý pohľad nezaujímavých či neatraktívnych predmetov v ŠP. Tie sú ale v konečnom dôsledkom 
potrebnou prípravou pre ďalšie rozvíjanie prekladateľských zručností a ako také sú nevyhnutné pre 
systematickú prípravu budúceho prekladateľa. 
Niektoré praktické predmety ( Ústny prejav, Písomný prejav – v španielčine) sú hodnotené negatívne, 
ako nezaujímavé z hľadiska témy,  resp. bez syláb.  Lektorka španielčiny sa každý rok na začiatku 
semestra pýta na konkrétne témy, ktoré študenti považujú za zaujímave a potrebné, ale táto otázka 
ostáva vždy bez odpovede.  Lektorka teda sama vyberie témy, ktoré ona považuje za vhodné a 
zodpovedajúce úrovni študentov. Ak ale študenti v prvom týždni, keď sa majú dozvedieť čo najviac 
informácií o danom predmete, chýbajú a konzultácie s vyučujúcou  nepovažujú za potrebné, je možné, 
že nároky na tieto praktické a na prvý pohľad ľahké predmety – prezentácie, pravidelné domáce úlohy, 
priebežné ústne a písomné previerky -   im pripadajú prehnané a potom sa neoprávnene sťažujú.   
Viaceré komentáre sa dožadovali väčšej interaktívnosti napríklad pri podávaní literárnych faktov.  
Konkrétni učitelia sa pousilujú, aby študentom v tejto veci vyhoveli a podávanie istých faktov a 
informácií zatraktívnili či v únosnej miere prispôsobili požiadavkám študentov. 
Pripomienky typu „málo kreditov  za povinné predmety“, „veľa predmetov navzájom sa opakujúcich 
na spoločnom základe, príp. na obidvoch odboroch“ sú už irelevantné, pretože pri príprave 
akreditačných materiálov sme už tieto ponosy odstránili. 
Kritiku v súvislosti s prílišným teoretizovaním namiesto dôrazu na prax (literatúra, čítanie, reálie a 
kultúra, translatologické predmety) prijímame len čiastočne, keďže na univerzite sa musí aj 
teoretizovať. 
Komentáre, ktoré kritizujú nejasne formulované požiadavky na získanie kreditov, sú podľa dotknutých 
učiteľov (francúzština a španielčina) opodstatnené. Konkrétni učitelia im budú venovať viac 
pozornosti a na začiatku semestra ich spolu so sylabami podrobne prejdú so študentmi a odstránia 
prípadne nejasnosti. 
Posledná negatívna pripomienka sa týka množstva požadovanej práce v pomere ku kreditovej dotácii. 
Išlo o predmet Teória literatúry, avšak kritika nezodpovedala skutočnosti. Podľa vyjadrenia príslušnej 
vyučujúcej študenti neboli nadmieru zaťažovaní, nakoľko učivo vychádzalo z predpokladu toho, čo už 
skupina prebrala na spoločnom základe. Zdá sa, že takýto postoj vyplýva skôr z celkového postoja k 
predmetu ako takému a z (ne)schopnosti zamýšľať sa nad tým, čo sa na seminári hovorí. Ak je postoj 
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negatívny, respondent neabstrahuje od svojich pocitov a záujmov, t.j. ak ho predmet nebaví, 
neodporúča to iným, ak ho  baví, odporúča ho. 
Do tejto skupiny komentárov  patrí aj „tézy sa líšili od preberaného“. Ak sa líšili, tak len preto, že 
vyučujúca (Teória literatúry) upustila od počiatočných požiadaviek  vzhľadom na skúsenosť z priebehu 
semestra. Počas neho vyčlenila istú látku na domáce štúdium majúc na mysli fakt, že vysokoškolský 
študent musí zvládnuť aj domáce individuálne štúdium. 
Záver: výsledky ankety učitelia  Katedry romanistiky berú na vedomie, aj keď nie vždy s nimi súhlasia. 
Kvalita učiteľov sa nedá hodnotiť len podľa dojmov jednotlivcov,  navyše sa v hodnoteniach vyskytujú 
disproporcie (napríklad náročnosť látky dvaja považujú za nadsadenú, traja  za primeranú a jeden za 
triviálnu). V odôvodnených prípadoch, ako to vyplýva z predchádzajúceho textu,  zlepšíme 
komunikáciu so študentmi a zoberieme do úvahy ich pripomienky. Očakávame však, že do ankety sa 
ich v budúcnosti zapojí podstatne viac študentov a že  budú  aj počas semestra  aktívne vstupovať do 
dialógu s jednotlivými učiteľmi, budú využívať konzultačné hodiny,  budú  klásť otázky a dožadovať sa 
nápravy, ak niečo nebude  v súlade s  požiadavkami vytýčenými na začiatku semestra.   
 

doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., vedúca katedry 
 
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií   
Pedagógovia katedry hodnotia anketu vo všeobecnosti ako podnetnú. Bohužiaľ, počet hodnotení 
študijných programov a jednotlivých predmetov je stále nedostatočný na to, aby sa dala anketa 
považovať za reprezentatívnu vzorku.  
Vo väčšine prípadov sú hodnotenia programov realizovaných na katedre skôr pozitívne. Kritické hlasy 
sú veľmi výnimočné, čo nás teší.  
Konkrétne pripomienky zdôrazňujú potrebu viac sa zamerať na prax, viac sa orientovať na jazyk, 
zvýšiť počet hodín praktického ruského jazyka, nevenovať sa oblastiam mimo východnej Európy. 
Podobné návrhy sme zapracovali do novej verzie programu Ruské a východoeurópske štúdiá 
a Prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktoré sú predložené na akreditáciu. Týka sa to výučby praktického 
jazyka, ako aj presunu teoretických filologických disciplín, ktoré boli dlhé desaťročia v ročníkoch dnes 
označovaných ako magisterské, do vyššieho stupňa štúdia (PhD.).  
Pokiaľ ide o hodnotenie jednotlivých predmetov, zaznela zaujímavá pripomienka na zladenie pomeru 
medzi časom, ktorý sa venuje prezentáciám študentov a tradičnou prednáškovou formou. Tu sa 
učiteľ dostáva do dilemy, do akej miery nahradiť vlastný monológ študentskými vystúpeniami na 
zvolenú tému. Isté je, že poslucháči musia mať adekvátny časový rozsah a príležitosť musia dostať 
všetci. Domnievame sa, že otvorenie priestoru pre vlastnú prácu študentov, po ktorej študenti volali 
v predchádzajúcich anketách, je plne v súlade s kreditovým systémom štúdia, ktorý predpokladá 
výrazný podiel samostatnej práce študenta.  
V prípade kurzov základov ruštiny pre študentov iných programov sa v niekoľkých prípadoch vyskytli 
hlasy, volajúce po väčšej náročnosti. Táto požiadavka je namieste, no zároveň platí, že ak je úroveň 
znalosti jazyka u poslucháčov veľmi rozdielna, sotva sa dá urobiť kompromis, ktorý uspokojí každého. 
Odporúčame preto študentom, ktorí nie sú začiatočníci, aby si nevyberali kurzy určené začiatočníkom. 
 

doc. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra slovanských filológií  
Priebeh vyučovacieho procesu na kurzoch zabezpečovaných Katedrou slovanských filológií v letnom 
semestri 2013/2014 hodnotilo v študentskej ankete približne o polovicu menej študentov ako 
v zimnom semestri akad. roku 2013/2014. Väčšina hodnotení nepoukazuje na závažné problémy. 
Učitelia Katedry slovanských filológií pokladali za relevantné opakujúce sa kritické reakcie študentov 
(hoci iba ojedinelé) na prácu lektora bulharského jazyka. Práve na základe týchto podnetov sa daná 
situácia operatívne riešila v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V akad. 
roku 2014/2015 prišiel nový lektor s praktickými skúsenosťami s vyučovaním bulharčiny ako cudzieho 
jazyka, teda s odborným zameraním,  ktoré predchádzajúcim lektorom chýbalo.  

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=krjl
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=ksf


Učitelia Katedry slovanských filológií pokladajú názory študentov prezentované prostredníctvom 
anonymnej ankety za dôležitý a účinný nástroj pri skvalitňovaní vzdelávania. V rámci jednotlivých 
kurzov, ktoré vedú, by však uvítali vyššiu účasť študentov v ankete. Väčším prínosom by boli aj slovné 
(konkrétne a adresné) komentáre, ktoré vo viacerých  anketových odpovediach úplne absentujú. 
 

   doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry  
 
Katedra slovenských dejín  
Vedúci katedry,  prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., vyjadrenie neposkytol.  
 
Katedra slovenského jazyka  
KSJ nenašla v ohlasoch študentov v ankete za LS 2013/2014 žiadny závažný podnet na riešenie na 
pracovisku. Viaceré podnety sú rozporuplné a nelogické (jeden príklad za všetky: anonymná 
hodnotiteľka zo skupiny 4 frekventantiek kurzu, kde bolo najlepšie hodnotenie C, sa vyjadrila, že 
obsah kurzu bol „triviálny“ – kladiem si otázku, prečo nikto z frekventantiek nemal z triviálnej látky 
vynikajúce hodnotenie). V súvise s tým opakovane pripomínam, že študenti by nemali mať možnosť 
vypĺňať anketu po uzavretí ich hodnotenia, teda cez skúškové obdobie. K ostatným nedostatkom 
ankety sa nebudem vyjadrovať: jednak si to vedenie fakulty neželá, jednak sú moje pripomienky 
jasne sformulované v predošlých dvoch vyjadreniach (pozri naposledy: 
http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fifuk/aktualne/novinky/2014/4/Stanovisk
o_ZS20132014_16042014.pdf). Naďalej ponúkam konštruktívnu pomoc sociolingvistiek z KSJ pri 
tvorbe vlastnej korektnej ankety v presvedčení, že národná filozofická fakulta je schopná vytvoriť si 
kvalitnú vlastnú anketu a nepoužívať amatérsky výtvor študentského vývojového tímu. (Pravda, ak na 
UK nie je záujem o kompetentných informatikov z FMFI UK – porov. 
http://novotny.blog.sme.sk/c/364129/ako-sme-nevyrobili-novy-web-uk.html – prečo by som si mala  
navrávať, že na jednej z jej fakúlt je záujem o kompetentných tvorcov ankiet?).  

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca katedry 
 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy    
Na ankete sa zúčastnilo 13 percent študentov. 
Hodnotenie programov a kurzov  realizovaných na KSLLV i pedagógov bolo celkovo priaznivé. 
Všetkým pripomienkam a komentárom venujeme pozornosť. 

1. Hodnotenie študijných programov, na ktorých participuje aj KSLLV:   

 Programy študenti hodnotili ako kvalitné a zaujímavé. Sporadicky sa objavili názory 
o priveľkej náročnosti.  

Stupeň náročnosti chce KSLLV udržať . 

 Programy sú členené na priveľa kurzov. Niektoré povinné kurzy by mali mať viac kreditov. 
S týmto názorom súhlasím. V programoch pripravovaných pre novú akreditáciu sa zredukovalo 
množstvo kurzov a ak to bolo vzhľadom na štruktúru programu možné, zvýšil sa počet kreditov. 

 Obhajoby Bc záverečných prác na KSJ a KSLLV prebiehajú odlišne.  
Forma a priebeh obhajoby sa odvíja od legislatívnych usmernení, obsahovej náplne disciplíny i od 
vnútornej diskusie v rámci katedry. Ciele a hodnotenie obhajoby sú však na oboch katedrách 
identické. Obhajoba, rovnako ako štátnice, je vždy verejná . Obhajoby formou spoločnej prezentácie 
sa na KSLLV uskutočňovali pred niekoľkými rokmi, túto formu sme následne prehodnotili ako menej 
vhodnú. V novej akreditácii sa s obhajobami Bc prác neráta, takže KSLLV nebude v budúcom 
akademickom roku (poslednom, v ktorom sa obhajoby uskutočnia) formu obhajob meniť. 

 Programy OPT sú málo zamerané na praktické zručnosti. Slovakistické disciplíny v týchto 
programoch nie sú dostatočne špecifikované. 

Podoba programov a jednotlivých kurzov OPT sa priebežne prispôsobuje požiadavkám praxe 
a zohľadňuje do istej miery názory študentov. Odbor nemožno vnímať iba praxeologicky (na úrovni 
svojho druhu jazykovej školy): štúdium prebieha na univerzite a vyžaduje primerané teoretické 
parametre. Celková  štruktúra a podoba programu OPT sa v záujme homogénnosti neutvára na 
úrovni katedry.  V novej akreditácii sa snažíme o profilovanie programov (slovenčina ako odbor, ako 
učiteľské a tlmočnícko-prekladateľské štúdium).  

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=ksd
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=ksj
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http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/fifuk/aktualne/novinky/2014/4/Stanovisko_ZS20132014_16042014.pd
http://novotny.blog.sme.sk/c/364129/ako-sme-nevyrobili-novy-web-uk.html
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2. Hodnotenie jednotlivých predmetov: 
KSLLV realizovala v LS viac než 20 kurzov. Celkové hodnotenie bolo priaznivé. Len ojedinele bol 
rovnaký kurz v jednoodborovom programe hodnotený inak ako napr. v učiteľskom. Rovnako 
ojedinele sa v hodnotiacej škále objavili  extrémne postoje (súčasne extrémna spokojnosť i extrémna 
nespokojnosť). Najčastejšie sa vyskytujúce pripomienky: 

 Kurzy z dejín literatúry sú náročné, obsahujú veľké množstvo materiálu, je málo času na 
prečítanie textov. Bolo by vhodné mať viac priestoru pre súčasnú slovenskú literatúru. 

Ide o ťažiskové disciplíny štúdia. Náplň kurzov sa priebežne aktualizuje. V novej akreditácii sú kurzy 
z dejín literatúry rozložené do viacerých semestrov a majú aj vyšší počet kreditov. Súčasná slovenská 
literatúra sa realizuje ako PV a V kurz, ktorý si študent – ak má záujem – môže zapísať viackrát, alebo 
nájsť iné možnosti oboznámiť sa so súčasnou tvorbou i mimo fakulty. V novej akreditácii bude 
súčasná slovenská literatúra aj P kurzom. 

 (pri niektorých kurzoch) Vhodná by bola iná sekundárna literatúra alebo viac sekundárnej 
literatúry. 

Výber sekundárnej literatúry je v kompetencii vedúceho kurzu. Permanentná aktualizácia literatúry 
k predmetu prebieha. Iniciatíva študentov je vítaná – návrhy môžu odznieť na začiatku semestra pri 
zverejnení aktuálneho programu alebo môžu prísť počas jednotlivých seminárov.  „Fixácia“ niečoho 
„záväzného“ a „večne platného“ v programe či informačnom liste nie je dobrým ani reálnym riešením. 
Na druhej strane potreba zvládnuť niektoré elementárne veci (napr. zo všeobecnej poetiky) vedie 
k odporúčaniu osvedčených prác.  

 Kurzy zo svetovej literatúry sa venujú jednej národnej literatúre. 
Ide o PV a V kurzy, v ktorých sa mení vyučujúci a modifikuje sa aj obsahová náplň. KSLLV vedome 
rezignovala na koncept „svetovej“ literatúry a ponúka výberové pohľady na niektoré javy jednotlivých 
národných literatúr. Program kurzu na začiatku semestra definuje náplň semestra. Študenti majú 
možnosť navštevovať kurzy poskytované inými katedrami (anglistiky, romanistiky, rusistiky a pod.) 
Vzhľadom na limitovaný priestor jedného semestra bol rozsah rozboru španielskych textov v jednom 
z kurzov orientovaných na svetovú literatúru primeraný. Pri preberaní jednotlivých vývinových fáz sa 
uvádzali aj reprezentatívne diela v iných literatúrach. Povinnosťou študenta bolo napísať aj 
interpretáciu jednej básne. Zavedenie čitateľského zápisníka malo predísť tomu, aby sa o literatúre 
hovorilo bez poznania literatúry.  

 Kurz dejín slovenskej literatúry a prekladu v OPT programe je kompendiom na úrovni 
maturity. 

Tento kurz je cielene koncipovaný ako prehľadový. V novej akreditácii nie je zaradený. 

 Kurz Historická poetika 2 nebol homogénny a jeho náplň bola odlišná od informačného listu. 
S názorom súhlasím, prednášková a seminárna časť boli relatívne samostatné a výsledné hodnotenie 
bolo spojením týchto dvoch častí.  Obsahová náplň však bola zvolená cielene s ohľadom na problémy 
historickej poetiky. Informačný list predmetu poskytuje len rámcovú informáciu, konkrétna realizácia 
kurzu sa aktualizuje každý akademický rok a oznámili sme ju v programe kurzu na začiatku semestra. 
V novom akademickom roku bude prednášková a seminárna časť zjednotená a kurz povedie len 
jeden vyučujúci.  Kurz si netreba zamieňať s bežným literárnohistorickým výkladom.  Informácie (napr. 
o tvorbe básnikov) poskytujú aj iné kurzy na katedre. 

doc. Dagmar Kročanová, PhD, vedúca katedry 
 
Katedra sociológie 
Do študentskej ankety sa v LS 2013/2014 zapojilo 11 študentov bakalárskeho štúdia a traja študenti 
magisterského štúdia sociológie. To je asi 10% študentov – výsledky ankety teda možno chápať len 
ako orientačné.  
Väčšina študentov bakalárskeho štúdia hodnotila študijný program sociológie iba prostredníctvom 
stupníc ankety. Hodnotilo ho prevažne ako zaujímavý, jeho úroveň ako dobrú a náročnosť ako 
„akurátnu“. Rozsiahlejšie slovné hodnotenie na záver svojho štúdia na katedre napísal jeden študent. 
Vyjadril sa k úrovni i náročnosti výučby aj ku kvalite učenia niektorých pedagógov katedry. Vcelku 
možno konštatovať, že uviedol skutočnosti, s ktorými sme sa v študentských hodnoteniach stretli už v 
minulosti. Ako reakciu na ne možno uviesť, že priebežne pracujeme na skvalitňovaní práce katedry i 
práce jednotlivých jej členov.  

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=ksoc


Aj študenti magisterského štúdia hodnotili študijný program sociológie ako vcelku zaujímavý a 
kvalitný, avšak trochu viac náročný. (Do magisterského štúdia k nám totiž nastupujú aj absolventi 
bakalárskeho štúdia sociológie z iných slovenských, čiže vidieckych univerzít.) Dvaja študenti pridali k 
hodnoteniu katedry prostredníctvom stupníc aj slovné vyjadrenia. Jedna osoba sa pritom nevyjadrila 
zrozumiteľne a jedna požadovala viac praxe. To je tiež stále sa opakujúce študentské volanie. 
Snažíme sa študentom zabezpečiť prax vo výskumných agentúrach (teraz je to TNS Slovakia) a 
zadávame im seminárne práce, ktoré ich nútia kontaktovať sa s praxou (napríklad s aktívnymi 
manažérmi rôznych organizácií a so sociológmi z praxe). Študenti však majú k tej vytúženej praxi 
vzťah podobný vzťahu k práci, ktorý kedysi vyjadril spisovateľ J. K. Jerome slovami: „Mňa práca 
fascinuje – ja sa na ňu vydržím pozerať celé hodiny“.  
Vcelku teda možno hodnotiť užitočnosť študentskej ankety pre katedru podobne ako v minulých 
semestroch a akademických rokoch. Jej zmysel pritom nespochybňujeme a jej úlohu nepodceňujeme. 
Rovnako však študentskú anketu nemôžeme ani preceňovať.  

prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci katedry 
 
  
Katedra všeobecných dejín  
Katedra všeobecných dejín vníma pozitívne študentské pripomienky ku kvalite a náplni vyučovacie 
procesu. S rozčarovaním ale sledujeme pokles záujmu študentov o vyjadrenie svojich názorov k 
celkovému hodnoteniu študijného programu a aj jednotlivých kurzov. K celkovej kvalite bakalárskeho 
študijného programu histórie sa vyjadrilo len desať študentov, k magisterskému študijnému 
programu dokonca len traja študenti. Ani záujem študentov učiteľských kombinácií nebol väčší.  
 Napriek nízkemu záujmu študentov o anketu katedra na svojom zasadnutí prebrala jej 
výsledky. V prípade celkového hodnotenia študijného odboru sa opätovne objavila kritika slabej 
prepojenosti s praxou. Otázka aktívnej spolupráce s rôznymi inštitúciami (múzeami, archívmi a HÚ 
SAV) bude v blízkej budúcnosti riešená na zasadnutiach katedry a odborovej komisie. Predstavy 
študentov o možnosti „odbornej“ praxe v HÚ SAV budeme musieť vydiskutovať ešte na 
proseminároch v prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Najväčším problémom je podľa študentov nízka 
kreditová dotácia nosných predmetov študijného programu, tento problém by sa mal vyriešiť po 
úspešnej akreditácii odboru. Študenti sa na bakalárskom aj magisterskom stupni v prípade 
jednoodborového aj učiteľského štúdia opätovne sťažujú na veľký počet povinných predmetov. Aj 
v tomto prípade by sa mala situácia vyriešiť po úspešnej akreditácii. Naopak pozitívne študenti 
hodnotia možnosť voľby z veľkého počtu predmetov. Tu by sme radi pokračovali vo vytváraní 
pestrého študijného programu, ale požiadavky na rozšírenie záujmu o krajiny Ďalekého východu a 
Latinskej Ameriky nemôžeme vzhľadom na personálne zloženie katedry realizovať. Študent si môže 
svoje požiadavky realizovať na iných katedrách Filozofickej fakulty UK. Kritické pripomienky na adresu 
nerealizovania programu Erasmus s partnerským pracoviskom na Karlovej univerzite v Prahe sú 
oprávnené. V dôsledku zlej kooperácie pri podpise zmluvy na úrovni fakulty došlo k neskorému 
odoslaniu zmluvy a preto sa výmena nemohla realizovať.   
 Malý počet študentov hodnotil aj náročnosť a zaujímavosť jednotlivých ponúkaných 
predmetov. Napriek tomu bude katedra ich kritické postrehy a pripomienky na adresu jednotlivých 
kurzov a pedagógov riešiť v rámci svojich zasadnutí.  

Mgr. Eva Škorvanková, PhD., tajomníčka katedry 
   

Katedra východoázijských štúdií  
Všeobecné postrehy: veľmi nízka účasť študentov  
• Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 2 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 0 
• Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 6 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku):  4 
Stanovisko ku komentárom študentov k študijnému programu: 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kvd
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kjkva


#235328: ŠVOK katedra realizuje spravidla v akademických rokoch, kedy študenti pracujú na 
bakalárskych alebo diplomových prácach. Komentár nekonkretizuje, aké „problémy“ so systémom 
AIS sa vyskytli. 
#241916: V budúcom semestri sa bude vyučovať predmet Japonské obchodné a rokovacie zvyklosti a 
Cvičenia z obchodnej japončiny.  
#245483: V budúcom semestri sa bude vyučovať predmet Japonské obchodné a rokovacie zvyklosti a 
Cvičenia z obchodnej japončiny. Tvrdenie, že nejaký doktorand bol na katedre „zdiskreditovaný 
a odstránený“ je absolútne nepravdivé a neopodstatnené. 
#245785: Komentár neobsahuje konkrétne údaje. 
 
Stanovisko ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým kurzom: 
Teória japonského jazyka (#235326, #241905, #245773): V budúcnosti bude kurz rozdelený na viac 
semestrov. 
• Kórejské štúdiá: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku):  0 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 0 

 
prof. Mgr. Jana Benická, PhD., vedúca katedry 

 
 
Katedra žurnalistiky  
Výsledky študentskej ankety za akademický rok 2013/2014 berú všetci členovia katedry na vedomie, 
hoci počet zúčastnených študentov na ankete (v priemere 3 – 4 názory na jeden predmet) 
nevypovedá o reprezentatívnosti tohto prieskumu, ani o validite získaných údajov. Mrzí nás, že 
niektoré kritické názory a výhrady študentov sa netýkajú reálnej organizácie či obsahu výučby, ale, 
vyplývajú z nepochopenia samotnej podstaty a poslania vysokoškolského štúdia 
v spoločenskovedných odboroch, žurnalistiku nevynímajúc. Rovnako tak vo svojich názoroch 
a postojoch študenti nezohľadňujú niektoré systémové obmedzenia vysokoškolského štúdia ako 
napríklad rozpočtové limity jednotlivých pracovísk, nevyhnutnosť zastúpenia aj teoretickej zložky vo 
výučbe, vysoký počet študentov pripadajúcich na jedného pedagóga, vysokú administratívnu záťaž 
kladenú na pedagogických i vedeckých pracovníkov či dlhodobo zlý spoločenský status učiteľskej 
profesie ako takej. 

Za všetky konštruktívne podnety sú pedagógovia vďační, pretože pomáhajú skvalitňovať ich 
výučbu. Viaceré sú predmetom pravidelných zasadnutí katedry, kde sa nimi pedagogický zbor 
seriózne zaoberá. Ceníme si aj pochvalné vyjadrenia. Sú povzbudením do našej ďalšej práce. 

 
doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD., vedúca katedry, pedagogický kolektív katedry 
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