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

za zimný semester akademického roku 2013/2014 
 
Vážené študentky, vážení študenti,  
na úvod sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do ankety zapojili, bolo vás presne 1079, čo 
predstavuje 26% z celkového počtu študentov FiF UK. Oproti predchádzajúcim dvom anketám sa 
počet tých, ktorí sa zapojili do ankety, zvýšil o 100%. To nás teší, i keď si uvedomujeme, že 
reprezentatívnosť ankety je ešte stále pomerne nízka, keďže takmer tri štvrtiny študentiek 
a študentov sa do nej nezapojili. Navyše tento priemerný údaj (26%) znamená aj to, že v prípade 
niektorých študijných programov sa do ankety stále zapája minimálny počet študentov. Výpovednú 
hodnotu pre jednotlivé študijné programy a kurzy – ako to konštatujú aj vedúci katedier vo svojich 
stanoviskách, ktoré nájdete nižšie – by výrazne zvýšilo pripojené slovné hodnotenie, ktoré by 
napomohlo adresnejšiemu riešeniu konkrétnych nedostatkov. Prosím vás preto, aby ste si našli čas aj 
na tieto komentáre. Aj pri tejto príležitosti opätovne zdôrazňujeme, že anketa je anonymná a žiaden 
pedagóg či zamestnanec FiF UK nemá možnosť zistiť, kto je autorom konkrétneho hodnotenia či 
komentára. 
Filozofická fakulta, rovnako ako všetky fakulty Univerzity Komenského a verejné vysoké školy 
v Slovenskej republike, v súčasnosti pripravuje podklady na komplexnú akreditáciu, ktorá prebehne 
od júna 2014 do leta 2015. Príprava podkladov (vrátane študijných plánov a skladby predmetov 
jednotlivých študijných programov) je pre fakultu a jej katedry príležitosťou reagovať aj na vaše 
pripomienky (či už vyjadrené v ankete alebo v osobnej komunikácii s pedagógmi) a spraviť isté 
modifikácie, ktoré však musia byť v súlade s platnou legislatívou a personálnymi kapacitami fakulty. 
Čas, ktorý strávite vypĺňaním ankety, prináša konkrétne výsledky, i keď pochopiteľne nemožno 
očakávať, že všetky vaše námietky vedenie fakulty a vedúci katedier automaticky budú akceptovať. 
Vedeniu fakulty však naďalej záleží na spätnej väzbe, ktorá je predpokladom zlepšovania 
vyučovacieho procesu a celkového prostredia Filozofickej fakulty UK. 
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. 
Teší nás, že celkové hodnotenie fakulty sa oproti minulej ankete (jún 2013) zlepšilo, oceňujete 
pestrosť študijných programov, zlepšovanie technickej vybavenosti učební i keď zároveň sa vo vašich 
komentároch opakovane objavila aj kritika zlého technického vybavenia konkrétnych učební. Vedenie 
má záujem postupne (v rámci finančných možností) kupovať ďalšie dataprojektory a notebooky 
používané pri výučbe, dôležité je, aby sme mali impulz od katedier, preto vaše pripomienky treba 
v prvom rade adresovať konkrétnym prednášajúcim a tí ich prostredníctvom vedúcich katedier môžu 
prezentovať vedeniu fakulty. 
Pomaly si nachádzate cestu aj do átria a ocenili ste organizáciu Dies academicus v októbri minulého 
roku. V tejto tradícii chceme pokračovať na jeseň a v átriu FiF UK aj v Moyzesovej sieni sa budú konať 
viaceré podujatia už v máji, keď bude Univerzita Komenského oslavovať 95. výročie svojho založenia. 
Pri využívaní átria čakáme aj na nápady a aktivitu študentov, napríklad prostredníctvom Študentskej 
časti Akademického senátu. 
Naďalej upozorňujete na informovanosť o študijných záležitostiach a slabú kooperáciu medzi 
katedrami. Týmto pripomienkam sa budeme venovať a hľadať možnosti nápravy. V ankete spomínate 
aj to, že niektoré predmety ste nemohli hodnotiť, lebo neboli v ponuke. V prípade, že sa to stane aj 
v najbližšej ankete (po skončení letného semestra, koniec mája – jún 2014), napíšte o tom 
prodekanovi Slobodníkovi (slobodnik@fphil.uniba.sk ; uveďte konkrétny študijný program, stupeň 
a názov predmetu) a ten zabezpečí u technického správcu ankety nápravu. 
Informovanosť o akciách (prednáškach, diskusiách, workshopoch, ...) na fakulte sa usilujeme 
zlepšovať pomocou komunikácie cez Facebook fakulty, táto forma sa nám zdá najrýchlejšia 
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a najpohodlnejšia. Pridajte si FiF UK na Facebooku medzi priateľov a tieto informácie sa dostanú aj 
k vám. Myšlienka vytvorenia vytvorenie voľnočasovej študentskej miestnosti sa vo vašich návrhoch 
objavuje opakovane, vedenie fakulty sa bude usilovať vyriešiť ju, jedným z limitujúcich faktorov je 
nedostatok priestoru v budove na Gondovej. 
 
Vážené študentky, vážení študenti,  
vaše návrhy i kritické pripomienky sú pre nás dôležitými impulzmi pri úvahách o ďalšom rozvoji 
fakulty. Aj vzhľadom na výrazne väčší počet študentiek a študentov, ktorí sa do ankety zapojili, máme 
pocit, že túto formu prezentovania vlastného názoru pokladáte za prínosnú a budeme v nej 
pokračovať. Najbližšie sa anketa uskutoční opäť po skončení výučbovej časti letného semestra. Platí, 
že vaše pripomienky radi privítame aj neanonymnou formou (napríklad mailom) počas celého 
akademického roka.  
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 
Ďakujeme za reakcie študentov na činnosť AS FiF UK. Napriek tomu, že pripomienky sa týkali najmä 
študentskej časti senátu, rád by som v tejto reakcii hovoril v mene AS FiF UK ako celku. Obidve časti 
AS majú problém dostatočne spropagovať svoju činnosť a najmä jasne demonštrovať svoj význam 
v akademickom živote. Študentská časť sa za ostatný rok usilovala zviditeľniť svoje aktivity a napriek 
kritike slabej propagácie volieb či samotnej činnosti senátu zintenzívnila svoju prácu.  
Budeme sa preto spolu pokúšať poskytnúť študentom priestor relevantne sa vyjadrovať k otázkam 
chodu fakulty, k organizácii akcií a podujatí, k samotného štúdiu. Komunikovaním svojich názorov sa 
mnohé problémy, s ktorými sa študenti stretávajú dostali až na diskusiu v senáte a vo vedení a fakulty 
a boli podniknuté kroky na ich riešenie. 
Študentská časť by mala viac priestoru venovať propagácii svojej existencie a činnosti na formálnych 
i neformálnych fakultných fórach, na dni otvorených dverí, na zápise a pod. Tretina hlasov AS FiF UK 
patrí práve zástupcom študentov, takže rozhodovacia sila o fakultných záležitostiach je významná. 
Určite je dôležité, aby študenti mali právo spolurozhodovať o svojej fakulte. 
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD., predseda AS FiF UK 
 
tajomník FiF UK 
Vyjadrenie k pripomienkam 
1. Chýba mydlo, toaletný papier, utierky, uzamykanie kabiniek, kvalita panských záchodov, teplá 

voda, sušiče, toalety na 5. poschodí v dezolátnom stave, nefunkčné umývadlá, hygiena toaliet 
V budovách v správe fakulty na Gondovej 2 a Štúrovej 9 je upratovanie a vybavenie toaliet 

hygienickými potrebami počas dňa kontrolované a pravidelne dopĺňané. Pripomienky sa zrejme 
týkajú toaliet v budovách na Šafárikovom nám. a na Múzejnej ulici, ktoré sú v správe odd. 
prevádzky univerzity. Fakulta tieto pripomienky, so žiadosťou o nápravu, predloží kvestorke UK. 
Pripomienky by mali byť konkrétnejšie (napr.: v budove, na poschodí a pod.) 

2. Špina na chodbách a schodoch 
Pripomienka nie je adresná. O ktorú zo štyroch budov v ktorých fakulta zabezpečuje výučbu sa táto 

pripomienka týka?  Pokiaľ ide o budovy na Gondovej a Štúrovej v novembri 2013 podpísala fakulta 
čiastkovú zmluvu na upratovanie so spoločnosťou vysúťaženou univerzitou. Pre nespokojnosť 
s kvalitou poskytovaných služieb sa uskutočnilo s touto spoločnosťou niekoľko rokovaní, zatiaľ bez 
želateľného výsledku. Vedenie fakulty zvažuje ukončiť tento zmluvný vzťah a upratovanie riešiť 
vlastnými upratovačkami. 

3. Nefunkčné zariadenia v učebniach 



Prípadnú nefunkčnosť zariadenia v učebni by mal vyučujúci oznámiť na oddelenie informačných 
technológií, ktoré chybu operatívne odstráni, resp. jej odstránenie zabezpečí.   

4. Trávenie času medzi prednáškami, zriadiť študovňu, miesto pre samoštúdium 
Na štúdium sú k dispozícii priestory ústrednej knižnice (študovňa, čitáreň) s kapacitou 104 miest a 15 

čiastkových knižníc/seminárov pri katedrách. V letných mesiacoch je prístupný  priestor v átriu. 
V budove na Štúrovej 9 bola na tento účel zriadená z učebne študovňa. Predmetnou požiadavkou 
sa na najbližšom zasadnutí bude zaoberať vedenie fakulty. 

5. Okná sa nedajú otvoriť – zatvoriť 
V rokoch 2010 až 2012 boli všetky okná v budove na Štúrovej 9 opravené a opatrené náterom. 

V budove na Gondovej 2 práce na oprave okien pokračujú, v roku 2013 bolo opravených 
a natretých 42 okien. 

6. G 316 kabínky nefungujú, učitelia nevedia nastaviť 
Problém pretrváva a spočíva v nesprávnom používaní tohto zariadenia. Na nastavenia, opravy 

a výmenu príslušenstva (najmä poškodených slúchadiel) fakulta vynakladá ročne niekoľko stoviek 
eur. 

7. Priestory v zime prekúrené 
Od roku 2012 sú v letných mesiacoch na radiátoroch menené termoregulátory; výmena bude 

pokračovať aj v letnom mesiaci tohto roku.  
8. Problém s fixkami a s kriedou 
Zásoby fixiek a kried sú na vrátniciach jednotlivých budov vrátane budovy na Šafárikovom námestí 

„novej budovy“. Ak sa zásoby minú vrátnik informuje oddelenie prevádzky fakulty, ktoré tieto 
zásoby doplní. 

9. Viac lavičiek na chodby  
V ostatných rokoch sme na chodby budov v správe fakulty kúpili 100 ks lavičiek, ďalších 30 ks bolo na 

základe tejto pripomienky už objednaných.  
10. Odstránenie zásuviek na katedre žurnalistiky v budove na Štúrovej 9 
Kompletná rekonštrukcia el. zásuvkových a svetelných rozvodov bola realizovaná v rokoch 2010 až 

2012, a to na základe požiadavky a za účasti technika katedry. Ako sme už informovali 
v predchádzajúcej študentskej ankete,  „po kladnom stanovisku revízneho technika bude 
rozšírenie el. zásuviek zahrnuté do plánu akcií na rok 2014“.  

11. G 243 potrebuje rekonštrukciu 
Prekladateľsko-tlmočnícke zariadenie do G 234 bolo zakúpené v roku 2008. Požiadavka zo strany 

katedier, ktoré používajú toto zariadenie, nebola predložená. 
12. Na chodbách je zima 
Podľa hygienických noriem teplota na chodbách v školských budovách má byť 15°C. Priemerná 

teplota na chodbách budov v správe fakulty bola cca 18 až 20°C. 
13. N 414 nové lavice a v každej triede projektor 
Pri rekonštrukcií učební v budove na Múzejnej ulici RUK túto učebňu vynechal. Požiadavku na jej 

rekonštrukciu fakulta predloží kvestorke UK na realizáciu po skončení semestra. 
14. Viac projektorov, nie interaktívnych tabúľ,  chýbajú tlmočnícke kabínky, dataprojektor do všetkých 

učební  
Požiadavky na vybavenie učební príslušnou technikou predkladajú katedry, o požiadavkách rokuje 

kolégium dekana a v konečnom dôsledku o týchto požiadavkách, na návrh dekana, rozhoduje 
Akademický senát fakulty. Všetky opodstatnené požiadavky katedier sú plnené. 

15. Šatne so skrinkami, presunúť zo Šafárikovho námestia 
Problémom nie je kúpa skriniek ale ich umiestnenie a zabezpečenie ochrany.  V budovách v správe 

fakulty (Gondova, Štúrova) nie je pre umiestnenie šatní so skrinkami vyhovujúci priestor, a to tak 
z hľadiska predpisov o požiarnej ochrane, ako i z hľadiska ochrany majetku. 

16. G 123 muzeálne lavice 
Sú to lavice z roku 1919, majú svoju historickú hodnotu a snahou fakulty je tieto nevyradiť ale aspoň 

v jednej učebni zachovať.  
17. Viac kopírovacích zariadení 



Prebieha rokovanie s potenciálnymi prevádzkovateľmi kopírovacích služieb. Ich podmienkou je aby 
kopírka/y bola/i pod stálym dozorom (napr. vrátnika). Preto kopírky môžu byť umiestnené iba pri 
vrátniciach.  

18. N 418 opadnutá omietka  
Učebňa je vymaľovaná. Pôvodný školský nábytok plánujeme počas prázdnin odstrániť a nahradiť 

novým. 
 

JUDr. Pavel Horváth, tajomník FiF UK 
 
Študijné oddelenie 
V porovnaní s predchádzajúcou anketou sa v hodnotení študentov obraz študijného oddelenia trochu 
vylepšil, čo nás úprimne teší, aj keď k úplnej spokojnosti (na oboch stranách) máme ešte ďaleko. 
K uvádzanej neprítomnosti referentiek si dovolím poukázať na skutočnosť, že táto je z veľkej časti 
zapríčinená najmä chorobnosťou, žiaľ, túto skutočnosť nemáme ako ovplyvniť. Byť doma na PN-ke, 
resp. absolvovanie rôznych vyšetrení nie je pre nikoho príjemná skutočnosť. V prípade neprítomnosti 
referentky ju vie zastúpiť ktorákoľvek iná kolegyňa. Čo sa týka rozsahu úradných hodín, ako bolo 
uvedené v predchádzajúcom stanovisku, so štúdiom je spojená rozsiahla administratívna agenda 
(vypracovávanie rôznych výkazov, príprava udalostí spojených so štúdiom a dokladov pre študentov), 
na ktorú je potrebný priestor využívaný referentkami práve mimo úradných hodín.  
Konkrétne nezhody s referentkami, pokiaľ boli bezprostredne komunikované s vedúcim oddelenia, sa 
vo väčšine prípadov podarilo vyriešiť priamo na mieste.  
Pre lepšie vyhodnocovanie ankety v budúcnosti a vzhľadom na skutočnosť, že anketa je anonymná, 
by bolo vhodné, aby študenti pri vypĺňaní ankety, pokiaľ nevedia meno (svojej) referentky, napísali 
k vyjadreniu aspoň začiatočné písmeno svojho priezviska (alebo interval písmen, ktoré referentka 
spravuje), vtedy bude každá pripomienka adresná. Taktiež by bolo vhodné, aby sa v ankete hodnotilo 
obdobie, ktoré anketa pokrýva (napr. vyjadrenie na adresu kolegu, ktorý už dva roky nepôsobí na 
fakulte nemá pre anketu za zimný semester 2013/2014 žiadnu výpovednú hodnotu), lepšie sa potom 
dajú vyhodnotiť posuny, ktoré nastanú oproti predchádzajúcim obdobiam. 
 

Dano Madarás, vedúci študijného oddelenia 
 
 
Ústredná knižnica FiF UK 
Na základe pripomienok k dlhej výpožičnej lehote, sme ju zo semestra upravili na 3 mesiace a navyše 
zaviedli spôsob výziev. Výzva ide v prípade, ak sú požičané všetky exempláre knihy a o výpožičku má 
záujem ďalší študent; vtedy systém automaticky pošle výzvu čitateľovi, ktorý má prvý knihu vrátiť, pri 
čom je garantovaná mesačná výpožičná doba. K tomuto bola pripomienka, tak sme to trochu 
podrobnejšie analyzovali: počas zimného semestra bolo zaslaných 355 výziev, 344 kníh bolo na 
základe výziev vrátených (11 výziev je aktuálnych z marca 2014, zatiaľ sa knihy nevrátili) a z nich bolo 
293 nich požičaných, 51 kníh bolo nevyzdvihnutých. Počet využitých výziev jednoznačne hovorí v 
prospech tejto novej služby. Cieľom skrátenia výpožičnej doby a zavedenia výziev bolo zvýšenie 
využitia knižničného fondu, zabezpečenie „obrátkovosti“, keďže nie je dostatok exemplárov 
jednotlivých titulov pre všetkých študentov.  
V súvislosti s výpožičkami máme však iný problém - pomerne veľa študentov si pošle žiadanky na 
knihy, knižnica knihy pripraví a študent si po nepríde. Je to až 15% žiadaniek (takmer 3700 žiadaniek 
bolo zbytočne vytlačených a 3700 kníh vyhľadaných v sklade, pripravených v požičovni - následne 
vrátených naspäť do skladu, čo znamená zbytočne materiálové náklady a zbytočne vynaloženú prácu 
zamestnancov knižnice. V novom výpožičnom poriadku bola upravená výška sankčných poplatkov, 
viacerí študenti upozorňovali, že sú vysoké, preto sa zaviedla nová služba - avíza o blížiacom sa 
ukončení výpožičnej lehoty, ktoré sa posielajú na univerzitnú e-mailovú adresu. Problémom je však, 
že študenti tieto e-maily nečítajú.  
Málo nových kníh, málo exemplárov – súvisí to s financiami, ale aj s určitou našou 
neinformovanosťou, čo študenti potrebujú, chýba väčšia spolupráca s katedrami, nevieme aká 
literatúra sa vyžaduje, preto plánujeme analyzovať informačné listy jednotlivých predmetov a 



overovať, či máme dané tituly vo fonde. Pokiaľ povinná literatúra vo fonde nebude a bude dostupná 
na knižnom trhu a bude dostatok finančných prostriedkov, knihy doplníme. Dlhšiu dobu pravidelne 
sledujeme rezervácie, najviac žiadané tituly dokupujeme. Na základe pripomienky, že chýba možnosť 
podania žiadosti o zakúpenie knihy pripravíme formulár, ktorý dáme na web-stránku. Takéto návrhy 
boli knižnici zasielané aj doteraz na knižničnú e-mailovú adresu, niekoľko kníh bolo aj kúpených.  
Viaceré pripomienky sa týkali otváracích hodín - v pondelok a v stredu bola knižnica  
otvorená od 10.00 hod., v piatok do 14.00 hod. - upravili sme to, v stredu začíname od 9.00; v 
pondelok doobeda a v piatok je minimálna návštevnosť, predĺženie otváracích hodín by bolo 
neefektívne a znamenalo by nárast počtu zamestnancov. 
Niektorí študenti sa sťažovali na neinformovanosť - na každom prváckom zápise dostanú  
základné informácie o knižnici, knižničných službách; na základe úspešnej grantovej žiadosti knižnica 
v tomto roku kúpi bibliobox (box, kde bude možné vrátiť knihu bez návštevy knižnice), ktorý bude 
umiestnený vo vestibule hlavnej budovy na Gondovej ul. Na bibliobox je možné nalepiť rôzne 
informácie, využijeme to na propagáciu knižnice. 

 
PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 

 
Katedra andragogiky  
V stanovisku katedry o zmysle študentskej ankety vychádzame z predchádzajúceho stanoviska k 
výsledkom ankety za akademický rok 2012/2013. 
V zimnom semestri akademického roku 2013/2014 študovalo v bakalárskom študijnom programe 
andragogika 106 študentov, v magisterskom študijnom programe 38 študentov, spolu 144 študentov. 
I keď v porovnaní s minulým akademickým rokom, kedy študovalo spolu 75 študentov, došlo 
prakticky k zdvojnásobeniu celkového počtu študentov, neprejavilo sa  to výraznejšie na zapojení sa 
do ankety - v priemere 1-3 študenti, niektoré kurzy neboli hodnotené vôbec. Vo vzťahu k vyššiemu 
celkovému počtu študentov ako v minulom akademickom roku je účasť študentov v ankete ešte 
nižšia. Výsledky ankety preto nemožno považovať za vierohodné - aj preto, že pri niektorých kurzoch 
sa stretli úplne protichodné hodnotenia.  
Po oboznámení sa s konkrétnymi hodnoteniami a po diskusii  s učiteľmi katedry sme dospeli k názoru, 
že kritické hodnotenia majú často silný subjektívny charakter, vyjadrujú sa väčšinou nespokojní 
študenti, pričom je otázne či študent prejavuje svoj pozitívny/negatívny vzťah k učiteľovi, alebo k 
predmetu, ktorý zabezpečuje. Tieto závery korešpondujú aj s vyjadreniami  študentov, ktorých sme 
oboznámili s výsledkami ankety. Oslovení študenti vyjadrili so štúdium spokojnosť a necítili preto 
potrebu zapojiť sa do ankety. V niektorých prípadoch sa v ankete vyskytli aj odôvodnené kritické 
informácie, o ktorých katedra vie a na ich riešenie prijala opatrenie ešte pred zverejnením výsledkov 
ankety. 
Okrem nízkej výpovednej hodnoty výsledkov ankety sa učitelia katedry zhodli v názore, že anketa nie 
je hlavným motivujúcim prvkom zvyšovania kvality vlastnej pedagogickej práce. Práve naopak, aj 
ojedinelý výskyt negatívnych a neodôvodených hodnotení môže znechutiť a vyvolať pocit, že učiteľ je 
vydierateľný a dostáva sa z pozície hodnotiaceho do pozície hodnoteného. 
 

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.,  vedúci katedry 
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky  
Hodnotenia nepoukazujú na závažne problémy v práci katedry. Relevantné kritické ohlasy budú 
učitelia katedry rešpektovať vo svojej ďalšej práci. 
Problémy, na ktoré študenti poukázali súvisia najmä s obsahom študijných programov. Katedra 
v súvislosti s akreditáciou urobila zmeny v študijných programoch, ktoré v budúcnosti budú smerovať 
k praktickejšiemu zameraniu výučby a užšiemu prepojeniu teórie s praxou: zvýši sa kreditová dotácia 
na jednotlivé predmety, zníži sa počet predmetov, ap. 
 

   PhDr. Mária Huttová, CSc.,  vedúca katedry 
 
 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kand
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=397


Katedra archeológie  
Členovia našej katedry veľmi kladne hodnotia narastajúci záujem študentov vyjadriť svoje názory a 
postrehy prostredníctvom tejto ankety. Minulý rok sme mali spätnú väzbu na celý študijný program 
od dvoch študentov, tento rok ich bolo spolu už 11. Berieme to ako prejav prehĺbenia vzájomnej 
dôvery, ale aj záujmu o štúdium. 
Bakalársky program sa podujalo hodnotiť 5, respektíve 6 študentov (nie všetci zodpovedali všetky tri 
otázky). Aj keď stále nemožno hovoriť o reprezentatívnej vzorke, výsledky ich hodnotenia tohto 
program sú pozitívne. Týka sa to ako kvality programu, tak aj jeho atraktivity z pohľadu študentov. 
Jeho náročnosť je v priemere vnímaná ako nadsadená. V rámci ankety prispel jeden študent či 
študentka prvého ročníka aj obsiahlejším komentárom s najmä kritickým obsahom. Námietka, že na 
bakalárskom stupni je pozornosť sústredená len na územie Slovenska však rozhodne nie je 
opodstatnená. Vlastivedný rozmer náplne bakalárskeho štúdia sleduje totiž uvážený koncepčný 
zámer - poskytnúť vzdelanie umožňujúce uplatnenie na domácej pôde. Zložitejší, európsky záber 
študovaných tém je naopak dominujúci na magisterskom stupni štúdia. Požiadavka lepšieho 
priestorového vybavenia je však, priznávame, na mieste. Naša katedra už roky pociťuje potrebu 
disponovať miestnosťou, keramickým laboratóriom, kde by bolo možné pracovať s trojrozmernými 
predmetmi. 
Na hodnotení magisterského programu sa zúčastnilo 5 študentov. Ich pohľad na celkovú kvalitu tohto 
študijného programu odráža skôr spokojnosť - zodpovedá mierne nadpriemernej hodnote v rámci 
ponúkanej hodnotiacej škály. Náročnosť je nimi hodnotená ako primeraná až nadsadená. Hodnoty 
odrážajúce atraktivitu programu sú jednoznačne nadpriemerné. V takomto duchu sa nesú aj dva z 
troch komentárov. Požiadavka predostretá v treťom, dopyt po výraznejšom zastúpení problematiky 
antického Grécka a Rímu, je však ťažko realizovateľná. Klasická archeológia je totiž v dnešnej dobe už 
samostatným odborom a na Slovensku sa mu venuje iné univerzitné pracovisko. 
 

prof. J. Bátora, DrSc., vedúci katedry 
Mgr. T. König, PhD., študijný poradca katedry 

 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
Katedra archívnictva a PVH FiF UK sa výsledkami študentskej ankety za zimný semester 
akademického roka 2013/2014 zaoberala na svojom informačnom stretnutí 31. 3. 2014. Študenti 
v ankete jednoznačne pozitívne hodnotili študijný program  archívnictvo – predovšetkým prístup 
učiteľov a aj obsah vyučovaných odborných predmetov. Vo viacerých hodnoteniach sa objavila 
požiadavka sprísnenia nárokov na poslucháčov – niektorí nemajú o štúdium záujem, čo potom brzdí 
proces výučby a neprispieva to ani k rozvoju odboru. Učitelia katedry konštatovali oprávnenosť tejto 
pripomienky a dohodli sa na zvýšení nárokov na študentov a na dôslednom dodržiavaní a uplatňovaní 
kritérií hodnotenia.  
Pri hodnotení jednotlivých odborných predmetov študenti ocenili predovšetkým kvalitu výkladu a 
spôsobu prezentácie. Objavili sa aj ojedinelé názory o prílišnom teoretickom zameraní predmetov, 
požadovanie väčšej orientácie na prax – katedra je presvedčená, že odborné predmety sa vyučujú 
predovšetkým so zameraním na prax – študenti absolvujú počas štúdia viactýždňovú povinnú 
odbornú archívnu  a diplomovú prax v archívoch a zúčastňujú sa aj odborných exkurzií. Osvojenie si 
teoretických základov odboru je však nevyhnutným predpokladom pre budúce úspešné uplatnenie sa 
v praxi. Katedra bude aj naďalej prehlbovať prepojenie s praxou. Tento trend potvrdzuje aj zapájanie 
externých učiteľov – odborníkov z archívov – do výučby. Vedúci katedry požiadal učiteľov, aby vždy 
jednoznačne definovali podmienky hodnotenia a dôsledne ich potom dodržiavali (ojedinele sa totiž 
pri niektorých predmetoch objavili rozporné hodnotenia informovanosti študentov). Konkrétne 
drobné pripomienky k obsahu niektorých kurzov vedúci katedry prediskutuje s vyučujúcimi.  
Študenti mali námietky k spôsobu výučby maďarského jazyka (Maďarčina 1) – katedra požiadala 
vedúceho a študijnú poradkyňu, aby celú záležitosť vyriešili na stretnutí s vedením Katedry 
Maďarského jazyka a literatúry FiF UK.  Najzásadnejšie a najzávažnejšie výhrady boli k predmetu  
Novolatinské texty 1. Problém s výučbou tohto predmetu sa riešil na stretnutí vedúceho a študijnej 
poradkyne KAPVH s vedúcou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK a s vyučujúcou tohto kurzu. 
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Na tomto stretnutí vedúca katedry aj vyučujúca prisľúbili nápravu a odstránenie kritizovaných 
nedostatkov. 
Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK opätovne poukázali na malý počet študentov, ktorí sa 
zapojili do hodnotenia, čo, prirodzene, znižuje výpovednú hodnotu a niekedy aj kredibilitu celého 
procesu. Napriek tomu považujú toto hodnotenie za vítaný impulz pre zamyslenie sa nad prácou 
katedry, študijným programom a aj procesom výučby. 
 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., vedúci katedry 
  
Katedra dejín výtvarného umenia  
Katedra dejín umenia víta možnosť 1. krát operatívnejšie hodnotiť kvalitatívnu úroveň jednotlivých 
našich kurzov z dejín umenia. Rovnako sa veľmi tešíme síce pomaly ale predsa vzrastajúcemu záujmu 
študentov, ktorý v fakultnom hodnotení dosiahol celkovo úroveň 26% aktívne zúčastnených. So 
záujmom sme si preštudovali a následné prediskutovali hodnotenia nami realizovaných študijných 
programov aj jednotlivých kurzov. Sme radi a súčasne sa cítime poctení, že vo všeobecnosti 
považujete nami realizované študijné programy za vysoko kvalitné, zaujímavé a tiež náročné. Patrí to 
k našim cieľom a veríme, že s vašou pomocou  našu výučbu ešte skvalitníme. Aj touto cestou teda 
ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa do danej ankety zapojili a pomáhajú nám zlepšovať našu 
prácu. 
Na druhej strane však musíme objektívne konštatovať, že podiel zapojených študentov pohybujúci sa  
po prepočte u niektorých kurzov maximálne okolo hranice 20%, je naďalej nízky a nie je dostatočne 
informatívny pre vyvodenie serióznejších celkových záverov. Niektoré, len bodové hodnotenia je 
vzhľadom na ich značný rozptyl ťažké vyhodnotiť inak, ako spôsobom, že chyba nastala niekde 
v prijatí odovzdanej informácie na druhej strane (za všetky napr. Seminár z dejín umenia antiky pri 
otázke o jasnosti stanovených požiadaviek a spôsobe hodnotenia sú 2 hlasy, z ktorých jeden je 
v kategórii „určite áno“ a druhý „skôr nie“) No aj napriek tomu nám najmä konkrétnejšie slovné 
hodnotenia  umožňujú cielenejšie reagovať a v prípade opodstatnených požiadaviek aj modifikovať 
obsah kurzu, či skladbu programu. Uvítali by sme, keby anketa priniesla viac takýchto 
verbalizovaných hodnotení a dala nám tak väčšiu spätnú väzbu – napr. čo študentom chýbalo, čo 
malo najlepší ohlas, či mali dostatok študijných materiálov, etc. 
Z tých málo slovných hodnotení, ktoré tentokrát smerovali k našim programom a kurzom je zrejme, 
že sa  naďalej opakujú nie celkom naplnené očakávania o poskytnutí väčšieho rozsahu súvislostí 
(„prehľad filozofie, histórie, kultúry, spoločnosti... v daných obdobiach“) a jazykových zdatností. Ako 
už v minulosti odznelo musíme opäť pripomenúť, že vzhľadom na rozsah Bc. štúdia  sa s nimi počíta 
hlavne v študentom voliteľných predmetoch. A to tak z ponuky katedry ako i mimo nej, kde si študent 
môže a predpokladá sa že aj bude podľa vlastnej špecifickej orientácie voliť individualizovanú skladbu 
predmetov. Každopádne ale v tejto súvislosti v celo-fakultnej ponuke dochádza ku skvalitneniu 
spracovaním integrácie štúdia na úrovní spoločného základu. Výber z voliteľných kurzov platí aj pre 
jazyky, tu  sa totiž potreby ďalších jazykov rôznia podľa zamerania napr. na tzv. staré alebo súčasné 
umenie. Okrem toho náš  študent, podľa profilu uchádzača by mal prichádzať so znalosťou dvoch 
cudzích jazykov, v ktorých sa zdokonalí a podľa potreby a zamerania k ním volí ďalší/ďalšie.  
Zopakovala sa aj požiadavka na väčší podiel praxe bez bližšej špecifikácie. Aj táto je však zvlášť v Bc. 
štúdiu limitovaná jeho rozsahom a povinným obsahom, priamo zahŕňajúcim aj kurzy praktického 
charakteru (proseminár, analýza diela I – III., Základy galerijnej a muzeálnej praxe, kurzy ku 
kurátorstvu ...). V minulom akademickom roku sa predsa odrazila v zaradení voliteľného kurzu Úvodu 
do reštaurovania hnuteľných pamiatok, ktorý je v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení 
plánovaný aj na nasledujúci rok. V tomto roku bola v prospech praxe upravená napr. aj náplň kurzu 
Výtvarné techniky. Treba tiež dodať, že okrem prakticky orientovaných kurzov majú naviac študenti v 
osnovách povinnu prax v teréne počas odbornýchj exkurzii, ako aj povinnosť absolvovať počas štúdia 
odbornú prax v umenovednej inštitúcii. Nemožno tiež zabúdať, že na zmysluplné realizovanie 
odbornej praxe či už formou výučby počas kurzov alebo samostatne treba mať istú mieru 
teoretických znalosti.  
Na záver, zmienime výhradu, voči menej operatívnemu využívaniu mailovej komunikácie. 
Pripomienka sa týkala najmä oznamovania prípadnej neprítomnosti pedagóga touto formou. 
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Neprítomnosť pedagóga je zvyčajne oznamovaná dostatočne vopred rôznymi formami a študent 
aktívne zapojený do výučby o nej vie. Občas sa stanú prípady, kedy tomu nie je tak, budeme pracovať 
na ich odstránení. Ani z našej strany nemožno však predvídať všetko. Rovnako ani očakávať, že 
napr. v prípade náhlej zmeny zdravotného stavu sa dotyčná osoba okrem oznámenia 
zamestnávateľovi a sekretariátu katedry bude obratom venovať mailom pre jednotlivých študentov, 
či ročníky. Tu treba podotknúť, že uvedená pripomienka ma dve strany. Pravdou je i to, že neraz 
prostredníctvom mailu riešime problémy študentov aj mimo svojho pracovného času či cez víkendy 
a študenti tiež  nevyužívajú dostatočne školské adresy, čo by nám pri konkrétnom aj výberovom 
predmete umožnilo poslať im  jeden hromadný mail, na čo nie vždy „suplujúca“ ročníková adresa 
napr. na gmaile stačí.  
Ešte raz ďakujeme za konštruktívne pripomienky  a veríme, že ich bude čoraz viac.  
 

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., vedúca katedry  
 

Katedra estetiky  
V akademickom rok 2012/2013 sa do študentskej ankety na Katedre estetiky zapojilo len šesť 
študentov čo predstavovalo 4,2 % z celkového počtu študentov katedry . Po zimnom semestri 
akademického roku 2013/2014 sa do ankety zapojilo 20 študentov, čo predstavuje 14,49 % z 
celkového počtu študentov katedry. Z tohto počtu bakalársky študijný program hodnotilo celkom 20 
študentov (6: 2012/2013; 14: 2013/2014) a magisterský študijný program 6 študentov (0: 2012/2013; 
6: 2013/2014). Z tejto jednoduchej štatistiky vyplýva pozitívne zistenie, že do ankety sa na rozdiel od 
minulého roku zapojilo o 10,29% študentov viac, ako v minulom akademickom roku. Zároveň vidíme, 
že väčší záujem o anketu majú študenti bakalárskeho stupňa, čo môže byť prísľubom väčšieho 
zapojenia sa študentov do ankety v budúcnosti.   
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 (najviac ich bolo 5) bola väčšina predmetov hodnotená nasledovným počtom bodov: 
celkové hodnotenie predmetu (3,5 – 5); náročnosť (0 – 1); zaujímavosť obsahu (3,5 – 5); odporúčanie 
predmetu ostatným študentom (0 – 2). Množstvo práce sa vo väčšine pohybovalo okolo bodového 
hodnotenia 0. Čo sa týka komentárov študentov, bolo ich pomerne málo. Obyčajne išlo o pozitívne 
hodnotenie predmetu, v jednom prípade boli dva dlhšie komentáre, pričom jeden ocenil predmet, 
vyučujúceho aj perspektívu využitia skúseností do budúcnosti a druhý zasa prezentoval nespokojnosť 
s vyučujúcim, obsahom preberaného učiva a slabého využitia pre budúcnosť. 
K problematike realizácie študentskej ankety sme sa zaoberali viackrát na zasadnutiach katedry. 
Katedra sa zhoduje v názore, že podobná anketa je pre skvalitnenie vyučovacieho procesu na katedre 
potrebná. Problémom stále zostáva relevantnosť reprezentatívnej vzorky zapojených študentov, kedy 
sa zaoberáme názorom cca 4 – 14% študentov a nepoznáme názor  96 – 86% študentov. Takisto by 
bolo prehľadnejšie zjednotiť stupnicu hodnotenia bodmi 1 – 5 vo všetkých anketových otázkach, na 
rozdiel od hodnotení typu: „nepochopiteľná,“ „triviálna,“ „totálny zabijak,“ „akurát,“ „aká 
práca,“ a pod. Takéto hodnotenie má pejoratívny nádych a môže zvádzať (aj respondenta v ankete) 
k rôznym interpretáciám.  
Ďalej by 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? Prečo je otázka: Aké bolo množstvo práce vzhľadom na počet 
kreditov, spájaná s počtom kreditov? Niektoré predmety majú menšiu dotáciu, ale nemalo by sa to 
odraziť v množstve práce len vo vzťahu ku kreditom, tak ako by sme vo vzťahu k počtu kreditov 
nemali vzťahovať celkové hodnotenie, alebo zaujímavosť obsahu. 
To, že hodnotenie ankety je až na konci semestra, nám neumožňuje výsledky ankety prebrať 
v diskusii so študentmi ktorí sa do nej zapojili, pretože daný kurz už ukončil. Katedra preto zvažuje 
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možnosť výsledky prebrať na začiatku, resp. v priebehu semestra (napr. v polovici, aby sa dokonca 
semestra mohli prijať aspoň niektoré opatrenia pre zlepšenie kvality kurzu) so študentmi ktorí si daný 
predmet zapísali pre nastávajúci semester. 

 
doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., vedúci katedry 

 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
Som rada, že sa počet účastníkov ankety zvýšil na 26% z celkového počtu poslucháčov našej fakulty. 
Stále sú, domnievam sa, rezervy v angažovaní sa študentov za zvyšovanie kvality výučby, ako aj 
rezervy zo strany propagácie ankety. Táto by sa mohla napr. stať v čase, keď je aktuálna – 
v skúškovom období – prvým „vyskakovacím“ oknom AIS-u alebo fakultnej stránky. 
Keď pred dvoma rokmi sa podujali hodnotiť celý boET program dva hlasy, teraz ich bolo 7. Keďže je 
celkový počet momentálne aktívne zapísaných študentov na boET 38, predstavuje to menej ako 
celofakultné percento záujmu o hodnotenie.  Mrzí ma, že sme nedostali spätnú väzbu od študentov 
magisterského štúdia. 
Tam, kde aspoň 25% poslucháčov kurzy hodnotilo, považujem za podnetné pripomienky na oboch 
stranách spektra.  Neteší nás však ani prílišná chvála, ktorá môže signalizovať aj nízku náročnosť 
koncepcie kurzu. Toto si učitelia katedry uvedomujú a na spoločných zasadnutiach, spolu so 
zástupcami študentov uvedené otázky operatívne riešime. 
Z mojich kurzov považujem za relevantné hodnotenie kurzu Etnické teórie, ktorý hodnotilo 40% 
poslucháčov, ktorí kurz absolvovali. Hodnotili ho v tvare Gaussovej krivky normálneho rozdelenia  od 
„totálny zabijak“ až po „jeden z najdôležitejších predmetov v odbore“, čo ma veľmi potešilo 
a povzbudilo k ďalšiemu rozmýšľaniu o efektívnych metódach výučby, ako aj uvedomenia si toho, že 
prísnymi kritériami nič neprehrám. 
Na margo slovných hodnotení programu boET ešte dve poznámky: 

- Nevýhodou etnológie je veľa predmetov za málo kreditov 
Uvedenú skutočnosť si uvedomujeme a zohľadnili sme ju pri najbližšej možnosti zasiahnuť do 
systému, pri príprave terajšieho akreditačného spisu 

- Niektoré povinné predmety v treťom semestri mi prišli obsahovo až nadbytočné, tiež 
povinnosti v niektorých predmetoch by boli lepšie, keby sa inak mali spĺňať. Ale celkovo je 
odbor skvelý, s množstvom spoločných aktivít a tradícií, ktoré sa posúvajú každým ročníkom 
ďalej. 

Uvedenému komentáru presne nerozumiem, ale na som presvedčená, že povinné predmety nie sú 
„obsahovo nadbytočné“. Avšak stojí za úvahu, aby sme hľadali na naplnenie cieľov kurzov 
alternatívne, rôznorodé zadania.  
O to viac ma teší, že hodnotiteľ oceňuje odbor etnológia ako „skvelý“ a chváli atmosféru na katedre – 
to je aj ocenenie našich snáh vytvárať ovzdušie kolegiálnych akademických vzťahov a podporovať 
študentské iniciatívy. 
 

    prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., vedúca katedry 
 
Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo  
Reakcie študentov muzeológie na študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo a na jednotlivé 
realizované kurzy považujeme za dôležitú súčasť života nášho odboru. Naši študenti majú možnosť 
anonymného vyjadrenia aj cez našu odborovú webovú stránku www.muzeologia.sk. Zároveň 
vedieme ako pedagógovia priamy a otvorený dialóg so študentmi počas celého roku. Z tohto hľadiska 
výsledky hodnotenia nie sú pre nás žiadnym  prekvapením. Potešilo nás pozitívne hodnotenie. Žiaľ, 
tejto fakultnej ankety sa zúčastnil nízky počet študentov, ktorý nemožno považovať 
za reprezentatívnu vzorku.  
 

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.  
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Katedra filozofie a dejín filozofie  
Po oboznámení sa s výsledkami ankety chcem predovšetkým pozitívne oceniť vzrastajúci záujem 
študentova študentiek  o túto formu hodnotenia štúdia, a chcem veriť, že táto pozitívna zmena je aj 
výsledkom nášho úsilia o lepšie spropagovanie študentskej ankety, či už jednotlivými učiteľmi 
v priamom kontakte alebo aj na katedrovom profile na Facebooku. Jednotliví učitelia a učiteľky 
katedry sa dôkladne oboznámili s výsledkami ankety, následne sme tieto výsledky prediskutovali na 
zasadnutí katedry dňa 24. 3. 2014.  Teší nás, že    celkové hodnotenia našich študijných programov, 
kurzov aj vyučujúcich sú vo veľkej miere  pozitívne, aj keď v niektorých slovných vyjadreniach sú 
formulované aj kritické názory (pri hodnotení ŠP filozofia na bakalárskom stupni).  Chápem to ako 
signál upozorňujúci na potrebu klásť zvýšený dôraz na spätnú väzbu od študentov aj počas priebehu 
kurzov.  
 V komentároch k bakalárskemu študijnému programu sa ukázala potreba zavedenia kurzov 
orientovaných na kultiváciu analytických, interpretačných a argumentačných zručností, k čomu sme 
už  pristúpili  v rámci inovácie študijného programu pri príprave komplexnej akreditácie. Teší ma, že 
názory (hodnotiacich) študentov a študentiek sa v tomto bode úplne zhodujú s názorom katedry. 
Osobitne si vážim hodnotenia, v ktorých hodnotitelia poukazujú na niektoré problémy (ako napr. 
nedostatok textových seminárov ku kurzom z dejín filozofie, skutočnosť, že v študijnom programe sa 
nerealizuje kurz z orientálnej filozofie) a/alebo formulujú návrhy (napr.  predpísať približnú osnovu 
referátu,) ako aj hodnotenie študenta s uverejneným plným menom. Tieto hodnotenia, ako aj 
pripomienky k niektorým  kurzov,  poukazujú podľa môjho názoru na potrebu zintenzívniť otvorený 
dialóg  a spätnú väzbu medzi učiteľmi a študentmi. Na zasadnutí katedry sme preto  prijali záver, že 
v blízkej budúcnosti zorganizujeme stretnutie učiteľov a študentov katedry, na ktorom by sme chceli 
názory pripomienky študentov a študentiek prediskutovať.  

Pri porovnaní výsledkov aktuálneho hodnotenia  s výsledkami z ostatnej ankety sa ukazuje 
pozitívna zmena nielen čo sa týka počtu hlasov, ale aj priemerných hodnôt.  Čo sa týka  hodnotenia 
jednotlivých predmetov a vyučujúcich, tieto sa pohybujú na veľmi širokej škále, zaujímavé sú 
protikladné hodnotenia toho istého predmetu alebo toho istého vyučujúceho alebo vyučujúcej, aké 
sa vyskytli vo viacerých prípadoch, čo môže svedčiť aj o veľkej variabilite  očakávaní a predstáv našich 
študentov a študentiek o obsahu aj forme štúdia v rámci jednotlivých kurzov. Podobne, isté 
disproporcie v hodnoteniach niektorých kurzov – či už v rámci jednotlivých položiek alebo medzi 
položkami – vnímam ako námet do otvorenej  diskusie.  Predpokladám, že  plánované stretnutie so 
študentmi a študentkami poskytne priestor aj pre prediskutovanie týchto otázok.  
 

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 je nemožné zaujať k reakciám študentov zásadný postoj. Kritické 
hlasy sa  štatisticky javia ako ojedinelé, v podstate by sme teda nemali dôvod sa nimi zaoberať.  

Väčšina získaných hodnotení, prevažne pozitívnych, sa obmedzuje na hodnotiacu škálu. Jej 
výpovedná hodnota je však bez bližšieho slovného komentára len ťažko odhadnuteľná. Typickým 
príkladom je hodnotenie nárokov kladených v danom predmete na študentov. Kým z pohľadu 
učiteľov je vysoká náročnosť pozitívnym kritériom, z pohľadu študentov môže ísť aj o negatívny jav. 
Najmä pri negatívnych hodnoteniach by sme privítali, keby študenti svoje výhrady formulovali aj 
slovne.  

Jednou z opakovaných tém v rámci evaluácie prekladateľsko-tlmočníckych programov je 
prepojenie teórie a praxe. Uvedomujeme si potrebu modernizovať spôsob výučby napr. zavedením 
práce s prekladateľským softvérom, na čo nás niektoré študentské ohlasy upozorňujú. Hneď ako nám 
fakulta poskytne dostatok prostriedkov na zakúpenie týchto softvérov a dostaneme k dispozícii 
miestnosť vybavenú dostatočným počtom počítačom, môžeme tento typ kurzu začať realizovať. 

Za neopodstatnenú považujeme kritiku, podľa ktorej študenti nemajú dosť príležitosti rozvíjať 
svoje jazykové kompetencie v nemčine (ich aktuálna jazyková úroveň vraj v niektorých prípadoch 
klesla oproti ich stredoškolským vedomostiam). Okrem veľkej palety predmetov realizovaných 
výlučne v nemeckom jazyku ponúkame každý školský rok semestrálne pobyty na niekoľkých 
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rakúskych a nemeckých univerzitách v rámci programu ERAZMUS, o ktorý je, žiaľ, minimálny záujem. 
Rovnako pomerne malý záujem je o jazykové letné kurzy DAAD či semestrálne pobyty v rámci Akcie 
Rakúsko-Slovensko, ktoré sú finančne veľmi dobre dotované. Z nášho pohľadu prejavujú študenti 
nedostatočnú aktivitu v snahe získať čo najlepšie jazykové zručnosti a poznatky o cieľovej kultúre. 

Z pohľadu priorít jednotlivých študijných programov považujeme za problematické 
študentské hodnotenia, ktoré majú odporúčať či neodporúčať absolvovanie kurzu. Absolvovanie 
kurzu vyplýva z predmetovej štruktúry programu, zakotvenej v akreditačnom spise a je podložené 
odbornou autoritou vyučujúcich, ktorá sa evaluuje inými prostriedkami než študentskou anketou. 
Tento spôsob odporúčania či neodporúčania kurzu degraduje študentskú anketu na hodnotenie a la 
Amazon – knihu odporúčam alebo neodporúčam.  

Rovnako problematická ja štylistická a komunikatívna úroveň niektorých otázok ankety. 
Označenie kurzu ako „totálny zabijak“ (prečo nie rovno masaker?) je štylisticky neadekvátne 
a navádza k subštandardnému spôsobu hodnotenia. Pokiaľ máme aj v budúcnosti využívať nástroj 
študentskej evaluácie ako nástroj zlepšovania kvality vyučovania, mali by sme prediskutovať 
zmysluplnosť jednotlivých otázok. 
  

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci katedry 
 
Katedra hudobnej vedy  
Pokiaľ ide o reakcie na kurzy realizované na našej katedre, je škoda, že sa i tentokrát zapojilo málo 
študentov – väčšinou dvaja–traja. 
Odpovede v niektorých prípadoch potvrdzujú to, čo je aj názorom katedry a čo sa premietlo do 
návrhu študijného plánu ku komplexnej akreditácii 2014. Ide najmä o potrebu väčšieho odlíšenia 
bakalárskeho a magisterského štúdia, zatraktívnenie magisterského štúdia, zamedzenie opakovania 
bakalárskeho učiva na magisterskom stupni a posilnenie praktickejšie zameraných kurzov. 
Zároveň vítame veľmi pozitívne, v podstate najpozitívnejšie hodnotenie mladých pedagógov, 
z ktorých jeden je novoprijatý (Dr. Ladič) a druhý sa vrátil na katedru po zahraničnom pobyte (Dr. 
Žabka), čo vnímame ako potvrdenie správnosti našej „personálnej politiky“. 
 

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., vedúci katedry 
 
Katedra jazykov  
Študentskou anketou za zimný semester akad. r. 2013/2014 sme sa zaoberali dňa 13.3.2014 na 
zasadnutí sekcie anglického jazyka a individuálne s niektorými jednotlivými učiteľmi  s výsledkom, 
s ktorým by sme Vás radi oboznámili. 
Vyjadrenia študentov sa týkali odbornej angličtiny 1 a 3, angličtiny pre historikov,  odbornej nemčiny 
1 a 3,  nemčiny pre historikov a archivárov 1 a 3,  nemčiny pre SEŠ, anglických reálií v angličtine pre 
sinológov, posluchu textov v angličtine pre japonológov, tvorivého písania pre študentov učiteľstva, 
tvorivého písania pre študentov japonológie, španielskeho jazyka a ruštiny pre študentov histórie. Z 
celkového počtu študentov, ktorí si zapísali tieto kurzy, sa k jednotlivým položkám dotazníka vyjadrila 
iba necelá pätina študentov. Komentáre týkajúce sa odporúčania alebo neodporúčania kurzov 
poskytlo ešte menej študentov.   
Z odpovedí na jednotlivé otázky dotazníka, pokiaľ možno výsledky pokladať za smerodajné, vyplýva, 
že kurzy a jednotliví učitelia sú v podstate kladne hodnotené. Kritické ohlasy sú veľmi rôznorodé. 
Rovnako ako v predchádzajúcej ankete sa ich najviac týka predovšetkým  

1. vysokého počtu študentov v jednotlivých skupinách, ktoré bránia individuálnemu prístupu vo 
výučbe k jednotlivcom   

2. zvýšenia počtu hodín výučby cudzieho jazyka  
3. rozšírenia výučby cudzieho jazyka na celé bakalárske štúdium  
4. otázky uprednostnenia konverzácie v cudzom jazyku pred odbornou jazykovou prípravou 
5. výhrad k zostavovaniu skupín na základe študijného programu, ktoré nezohľadňuje jazykovú 

úroveň jednotlivcov  
6. zostavovania skupín z viacerých študijných odborov   
7. nevhodného prístupu učiteľov k študentom   

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


Niekoľko poznámok k pripomienkam študentov: 
Ad 1) Vysoké počty študentov v skupinách netešia ani nás učiteľov, avšak ide o problém, ktorý 

vzhľadom na personálne obsadenie katedry nie je momentálne riešiteľný.   
Ad  2)  Zvýšiť počet hodín cudzieho jazyka pri celkovej zaťaženosti učiteľov (pedagogická a vedecko-

výskumná činnosť ) nie je reálne; v prípade, ak by výrazne klesli počty študentov prijímaných 
na FiF FUK, otvoril by sa priestor na ponuku špecializovaných  voliteľných  kurzov zameraných 
na parciálne problémy odbornej jazykovej komunikácie. 

Ad 3) Odpoveď v bode 2.   
Ad 4) Konverzáciu v cudzom jazyku riešia inštitúcie iného zameranie (štátna jazyková škola, akadémie 

vzdelávania a množstvo súkromných zariadení, kde si možno zapísať kurzy podľa vlastného 
záujmu v rámci všeobecnej jazykovej prípravy od začiatočníckej úrovne). Katedra jazykov 
ponúka kurzy zamerané na všeobecnú odbornú komunikáciu, ktorá zohľadňuje základy 
odborného vyjadrovania v študijných programoch, prípadne skupinách príbuzných, 
predovšetkým nefilologických študijných programov, ktoré ponúka FiF UK.    

Ad 5) V rámci odbornej jazykovej prípravy sú študenti homogenizovaní do skupín na základe ich 
študijného programu (s dôvodmi takejto organizácie výučby oboznamujeme  študentov na  
začiatku kurzu). Pripomíname, že je to preto, aby si ozrejmili, ktoré zo známych jazykových 
prostriedkov sa využívajú na štylizáciu rozličných vecných textov, ktoré môžu byť z hľadiska 
jazykových prostriedkov značne odlišné, a  s ktorými informačnými zdrojmi sa môžu 
najčastejšie stretnúť v rámci svojho štúdia.  V tejto súvislosti pripomíname, že nemožno 
zamieňať odbornú jazykovú prípravu s výučbou niektorého z kurzov konkrétneho študijného 
programu v cudzom jazyku. Zdôrazňujeme, že za východiskovú úroveň odbornej jazykovej 
prípravy sa pokladá úroveň B1 podľa SERR. Ako učitelia sa často stretávame s javom, že 
mnohí študenti, ktorí maturovali z cudzieho jazyka, alebo sa ho učili 4 roky na strednej škole, 
nedokážu zostaviť jednoduchú vetu v prítomnom čase! To, čo sa niekomu môže javiť ako 
triviálna záležitosť, sa inému javí ako náročný, až neriešiteľný problém.    

Ad 6) Študijné skupiny zostavené zo študentov viacerých programov zohľadňujú podľa možnosti 
príbuznosť jednotlivých študijných programov. Za daného stavu (ekonomické a ďalšie kritériá), 
nie je možné zostaviť krúžok so 6 študentmi z jedného odboru.   

Ad 7) Poznatky z ankety možno doplniť takto: ak vznikne nejaký problém s pochopením učiva, možno 
využiť konzultácie s príslušným pedagógom. Ak vzniknú problémy iného charakteru, aj  pre tie 
možno nájsť riešenie cestou vzájomnej komunikácie medzi „stranami“ zúčastnenými na 
vyučovacom procese, prípadne obrátením sa na študijnú poradkyňu alebo vedúcu katedry.   

Na záver možno konštatovať, že anketa priniesla staronové problémy. Rôznorodosť komentárov 
naznačuje, že sa do ankety opätovne zapojili dve skupiny respondentov. Na jednej strane sú to 
študenti, ktorých odborná jazyková príprava v podstate uspokojuje a na druhej sa nachádzajú tí, ktorí 
v nej nevidia  spôsob ako upevniť a rozšíriť svoju komunikačnú spôsobilosť. Nazdávame sa, že túto 
časť respondentov možno rozdeliť do dvoch podskupín: na tých, ktorých jazykové vedomosti vysoko 
prevyšujú ostatných študentov v krúžku a ktorí pracujú s cudzojazyčnou literatúrou vrátane odbornej 
úplne bežne a z vlastného záujmu; druhú tvoria  zrejme tí študenti, ktorí z rozličných  dôvodov  
nemajú potrebné jazykové vedomosti a jazykovej príprave musia venovať oveľa viac času ako 
príprave na iné kurzy, t.j. samoštúdiom  „dobiehať“ základné učivo, ktoré si mali osvojiť na strednej 
škole. 
Vzhľadom na charakter odbornej jazykovej prípravy a rôznorodosť predstáv a záujmov študentov 
v oblasti vlastnej jazykovej prípravy predpokladáme, že s obdobnými reakciami sa budeme stretávať 
aj v budúcnosti.   
 

PhDr. Svatava Šimková, PhD. , vedúca katedry 
 
Katedra klasickej a semitskej filológie  
Študijný program Klasické jazyky zaznamenal v ZS prudký nárast hodnotení (zo 4 hodnotených 
predmetov na 28). Takmer každý predmet sa stal hodnotenia študentov. Prevažuje pozitívne 
hodnotenie, hoci nájdeme aj označenie negatív a kritiku. 
Konkréta: 
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Celkového hodnotenia študijného programu sa zúčastnilo 7 študentov, pričom globálne hodnotia 
kvalitu študijného programu 4 z piatich hviezdičiek, náročnosť štúdia za veľkú a zaujímavosť obsahu 
štúdia 4,3 hviezdičkami. V mgr. hodnotení boli výsledky takmer totožné.  
(komentáre: „štúdium je zaujímavé a vyučujúci sú veľmi ústretoví, no je veľmi náročné vzhľadom na 
čas a vynaloženú námahu“. 
„malý výber predmetov, prístup učiteľov super, no niekedy „nanucovanie“ nepovinných predmetov“.) 
Veľmi pozitívne je hodnotená Lat. morfológia I (12 hlasov), kde sa vyzdvihuje úroveň, zaujímavosť 
premetu a primeraná náročnosť a množstvo práce, sú hodnotené aj: Lat. syntax I, Lat. štylistika I, Lat. 
seminár – Ovídius, Antická mytológia. Vysoko hodnotený je Úvod do štúdia KF (5 a 4*), ale náročnosť 
je hodnotená ako vysoká a takisto aj množstvo vyžadovanej práce. S počtom 5* a 3,5* sú Základy 
antickej metriky a Topografia antického sveta, kde je náročnosť označená ako skôr nízka. Lat. 
vzdelávanie  a Ant. Gr. náboženstvo majú 4 a 3* a akurátnu náročnosť a množstvo práce. Všetky 
predmety sa skôr odporúčajú aj iným študentom. 
S počtom 3 hviezdičiek sú: Lat. proseminár a potom Repetitorium latinum I a III, kde sa ale 
upozorňuje na veľmi malé množstvo vyžadovanej práce. Lat. stredoveké texty majú 2*, vysokú 
náročnosť, veľké množstvo práce a neodporúčajú sa, hlasoval tu ale iba jeden študent. 
Novogrécky jazyk V, VI majú po 5* a sú označené ako nenáročné, Novogr. I má 2-3* a hodnotí sa ako 
mierne ťažká ale s malým množstvom vyžadovanej práce. 
Veľmi úspešné sú: IE kultúra a archeológia: 5 a 5*, akurátna náročnosť a množstvo práce, ako aj Jazyk 
a kultúra Keltov I, so 4* sú Anatólske kultúry a civilizácie, kde je náročnosť vysoká, ale množstvo 
práce akurátne. 
Starogrécke predmety sú oceňované menej pre svoju náročnosť: Gr. jazyk I: 2-3*, ktorý sa pociťuje 
ako nepochopiteľný a treba na ňom vynakladať veľké množstvo námahy (hodnotil ale iba jeden 
študent), Gr. jazyk III s 3* - veľmi náročný, veľké množstvo práce a neodporúča sa. Tu môže byť 
príčinou prítomnosť študentov filozofie, ktorí majú tento predmet povinný, ale v komentári čítame: 
„Grécky jazyk 1,2,3,4 je absolútne nepotrebný v rámci študovania filozofie a je nezaujímavý“. 
Syntax II a Gr. seminár – Homér sú hodnotené pozitívne: 5 a 4* s akurátnym množstvom práce a pri 
Homérovi veľkou náročnosťou. Repetitorium graecum III má 4,5 a 2* a opäť sa spomína malé 
množstvo vyžadovanej práce. 
 
Študenti sú teda prevažne so štúdiom spokojní, vyjadrujú sa pozitívne ku kvalite vyučovania, prístupu 
učiteľov a náročnosti. Napriek tomu, že štúdium klasických jazykov je ťažké (ako to vidíme aj 
v komentároch študentov z iných odborov, ktorým najväčšie problémy robí práve povinná latinčina), 
študenti klasických jazykov sú si vedomí nutnosti zvýšených nárokov na nich kladených a chcú 
pracovať a pokračovať v získavaní nových poznatkov s jasnou predstavou o tom, čo im toto štúdium 
dáva.   
 

Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 
 
Oddelenie semitskej filológie 
Semitská sekcia KKSF vníma pozitívne, že aj v prvom semestri tohto akademického roka sa celkový 
počet hlasujúcich študentov o niečo zvýšil a veľmi nás teší, že veľká väčšina predmetov je opäť 
hodnotená pozitívne. 
Nedostatok hlasujúcich pretrváva na magisterskom stupni, kde počet hodnotení, žiaľ, stále 
neposkytuje relevantnú spätnú väzbu pre vyučujúcich (päť predmetov hodnotil iba jeden študent z 
jedenástich, len v prípade predmetu Konzekutívne a simultánne tlmočenie 1 boli hodnotiaci dvaja).  
Pokiaľ ide o bakalársky stupeň, v priemere hlasovalo približne 40 % študentov a jednoznačne 
prevládajú pozitívne hodnotenia (všetkých osem hodnotených predmetov získalo v priemere 3-5*). 
Najlepšie hodnotené sú Jazykové cvičenia 3, Jazykový proseminár 1, Arabská gramatika 3, ale aj 
Arabská literatúra 1. Pri predmete Dejiny a kultúra Arabov, kde mali niektorí študenti pocit nižšieho 
zaťaženia vzhľadom na udelený počet kreditov nebude problém nároky navýšiť. Potešilo nás aj 
ohodnotenie pedagóga pri predmete Arabská gramatika 2. 
Čo sa týka magisterského stupňa, ako bolo spomenuté, počet hlasujúcich, žiaľ, neumožňuje 
konkrétnejšie zhodnotenie výsledkov. Pokiaľ ide o (spravidla jediné) negatívne hodnotenie celkovej 



kvality pri niektorých predmetoch, hlasujúci nepripojil žiaden komentár, ktorým by svoj názor 
zdôvodnil. Nezostáva nám preto nič iné, než domnievať sa, že ide skôr o výraz nespokojnosti s 
konečnou známkou za daný predmet. S komentárom k predmetu Konzekutívne a simultánne 
tlmočenie 1 ohľadne potreby väčšieho zamerania na konverzáciu už v nižších ročníkoch štúdia sa 
stotožňujeme.  
V neposlednom rade, pozitívne je hodnotený (1 hlas) aj celofakultný výberový predmet Perzský jazyk 
pre začiatočníkov 1, ktorý zabezpečuje Dr. Azam Estaji pôsobiaca na našom pracovisku. 
Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa ankety zúčastnili, veríme, že počet hlasujúcich sa (najmä na 
mgr. stupni) v nasledujúcom semestri opäť zvýši a ocenili by sme, keby v budúcnosti čoraz viac 
hodnotení, či už pozitívnych, alebo kritických, bolo sprevádzaných príslušným komentárom, ktorý by 
vyučujúcemu umožnil reagovať, resp. pristúpiť k vylepšeniam v rámci výučbového procesu. 
 

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD., Mgr. Jaroslav Drobný, Mgr. Jozef Vrabček 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 
K bakalárskemu odboru sa vyjadrilo 18-19 študentov:  

 V tzv. celkovom hodnotení 5 hviezdičiek mu udelili piati a 4 hviezdičky deviati. 

 Náročnosť je podľa 10 z 15 študentov „akurátna“. 

 Náplň je zaujímavá na 5/5 hviezdičiek pre štyroch, 4/5 hviezdičiek pre šiestich a 3/5 
hviezdičiek pre šiestich.  

Z verbálnych hodnotení vyplýva potreba modernizácie odboru: „Príliš zamerané na knihovedu. Málo 
praktických predmetov.“ 
 „Určite by som prijala viac moderných predmetov (práca s grafikou, photoshop a pod.) väčšie 
zamerania na multimédiá.. Prilákalo by to viac študentov, pretože tých historicky zameraných 
predmetov je dosť veľa.“ 
Dobré hodnotenie získali najmä predmety Informačné a komunikačné technológie (Ing. M. Ondrišová, 
PhD.), Spracovanie informácií v kultúre (Mgr. L. Lichnerová, PhD.). 
K magisterskému odboru sa vyjadrilo 8 študentov: 

 V tzv. celkovom hodnotení 3 hviezdičky mu udelili štyria a 4 hviezdičky traja. 

 Náročnosť je podľa 6 z 8 študentov „akurátna“. 

 Náplň je zaujímavá na 3/5 hviezdičiek pre štyroch, 4/5 hviezdičiek dvoch.  
Z verbálnych hodnotení vyplýva potreba modernizácie odboru: „Na základe informácií získaných z 
prvých troch rokoch štúdia na KKIV FiF UK v BA považujem program za perspektívny a konečne som 
získal pochopenie pre jeho širokospektrálnu tematickú rôznorodosť od databáz a informačných 
systémov až po čitateľstvo.“  
„Informačná veda ide rýchlo dopredu a preto neustále učenie sa čo bolo je zbytočné. Tak isto ako aj o 
zastaralých knižniciach.“ 
Dobré hodnotenie získali najmä predmety Informačné správanie (Prof. PhDr. J. Steinerová, PhD.), 
Databázové systémy a dátové modely (Ing. M. Ondrišová, PhD.). 
Záver: Študenti bakalárskeho aj magisterského programu očakávajú väčšiu informatizáciu odboru na 
úkor „knihovníckych“ predmetov. V tejto oblasti sú teda rezervy, ktoré naplní novoakreditovaný 
študijný program. 

 
doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD., vedúci katedry 

 
  
Katedra kulturológie  
Študentská anketa, v ktorej bol hodnotený ZS 2013/14 bola i napriek nášmu upozorneniu poslucháčov 
pomerne skromná a možno konštatovať, že  práve preto majú jej výsledky relatívne malú výpovednú 
hodnotu. Prevažujú pozitívne hodnotenia, ale objavujú sa i pripomienky a viac či menej vážne 
výhrady. K väčšine z nich jednotliví pedagógovia zaujali stanovisko, ktoré je zverejnené priamo pri 
ankete. Katedra kulturológie má  záujem o poskytovanie kvalitného vzdelania v odbore, a preto sa 
pravidelne  zaoberá organizáciou a obsahom štúdia, ktoré zabezpečuje. Priebežne riešime 
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individuálne študijné problémy poslucháčov a hľadáme vzájomne prijateľné riešenia. Anketa katedre 
poskytla cenné doplňujúce informácie, ktoré sme prebrali tak na zasadnutí katedry, ako aj 
individuálne s pedagógmi, k práci ktorých boli v ankete vznesené výhrady. 
Pokiaľ ide o niektoré kritické pripomienky študentov, snažíme sa ich chápať ako dobrú spätnú väzbu, v 
niektorých prípadoch je však zjavná motivácia vyvolaná frustráciou z neúspechu študenta pri 
konečnom hodnotení. Zároveň treba brať do úvahy aj skutočnosť, že ak študenti v ankete vyhodnotia 
predmet ako neuspokojivý, pričom počet študentov, ktorí predmet takto hodnotili je veľmi malý,  
môže to súvisieť s  náročnosťou predmetu. 
Napriek tomu sme sa na zasadaní katedry i v individuálnych konzultáciách s jednotlivými pedagógmi 
zhodli na požiadavke, aby učitelia  zohľadnili  odôvodnené pripomienky študentov k realizácii 
predmetu. Hoci hodnotenia boli poväčšine pozitívne, predsa konštatujeme, že sa vyskytuje – a zjavne 
nielen na našej katedre - nekontrolovateľná a nezhodnotiteľná miera osobného negatívneho vzťahu 
niektorých študentov k vyučujúcemu bez šance pedagóga na priamu komunikáciu a vyjasnenie 
problému. Pripomienky k hodnoteniu výučby realizovanej doktorandmi sa tiež priebežne riešia. 
Doktorandom rozhodne nemožno uprieť snahu, negatívne reakcie (stále zriedkavejšie) sú skôr 
dôsledkom ich pedagogickej neskúsenosti. Riešime ich individuálne osobným pohovorom 
a odporúčaním častejšie konzultovať s prednášajúcim. 
Najčastejšie sa objavuje požiadavka väčšieho prepojenia s praxou. Katedra ponúkla okrem povinného 
predmetu zameraného na odbornú prax, pri realizácii ktorého študentom pomáhame, hoci to nie je 
jeho cieľom  - predpokladáme totiž pomerne vysokú mieru samostatnosti  pri hľadaní a oslovení 
konkrétnej inštitúcie – i ďalšie predmety (napr. Seminár odborníkov ), kde sa študentom 
sprostredkúva práve kontakt s odborníkmi z praxe, pravidelné workshopy s úspešnými absolventmi 
katedry a v spolupráci s Kulturologickým združením prednášky odborníkov z rôznych oblastí 
kultúrneho života. Ako následne študenti tieto kontakty zužitkujú nie je v našich silách ovplyvniť. 
Zodpovednosť za uplatnenie sa  v reálnom živote však vidíme aj na  samotných študentoch. Zatiaľ sa 
jednoznačne ukazuje, že aktívny  študent je aj  úspešným absolventom, adekvátne úspešným i v 
pracovnom uplatnení. 
 

prof. PhDr. Viera Gažová, CSc., vedúca katedry  
 
Katedra logiky a metodológie vied  
Vítame mierne zvýšený záujem študentov o anketu, čomu zrejme pomohlo, že hodnotenie sa 
vzťahuje na predchádzajúci semester, nie na celý akademický rok. Pri niektorých predmetoch (hoci 
výnimočne) to je dokonca 50% účasť, čo už má výpovednú hodnotu. Tam bolo hodnotenie predmetu 
i vyučujúceho jednoznačne pozitívne.  
Žiaľ, pri mnohých predmetoch išlo opäť o podprahovú účasť študentov napriek naším opakovaným 
výzvam, a tam nemôžeme považovať jej výsledky za vierohodné, hoci sú v drvivej väčšine kladné. 
Ojedinelé negatívne hodnotenia pripisujeme skutočnosti, že sa zväčšuje rozdiel medzi štandardnými 
požiadavkami na výučbu na úrovni najnovších vedeckých poznatkov na jednej strane a schopnosťami 
nemalej časti prijatých študentov túto úroveň dosiahnuť na strane druhej.  
Odporúčanie: 
Veľmi by sme ocenili, keby sa stalo štandardným uvádzanie  aspoň stručného komentára zo strany 
študentov, aby bolo zrejmé, čo tie body v hodnotení predstavujú z ich pohľadu. Možno by stála za 
úvahu nejaká dodatočná forma motivácie pre študentov, aby považovali účasť v ankete aj za 
príťažlivú – napríklad žrebovanie troch účastníkov, ktorí by dostali špeciálne štipendium a pod.  
Považujeme za trvalú úlohu aj učiteľov aj vedenia fakulty propagovanie ankety medzi študentmi 
a zdôrazňovanie, že z toho môžu v konečnom dôsledku profitovať práve oni, a to v postupnom 
skvalitňovaní výučby. 
 

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 
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nám však ľúto, že ich počet bol veľmi nízky (1, 2, max. 3 osoby), a to napriek tomu, že vedúca katedry 
začiatkom januára emailom oslovila všetkých študentov katedry, aby sa ankety zúčastnili. Bodové 
hodnotenia študentov vo všeobecnosti považujeme za dobré, chýbali však slovné hodnotenia, na 
ktoré by bolo možné adekvátne reagovať.  

S názormi týkajúcimi sa vyučovania konkrétnych predmetov boli oboznámení všetci vyučujúci 
katedry. Traja z nich písomné vyjadrenie nepredložili, reakcie ostatných členov katedry na výsledky 
ankety sú nasledovné:  

A) prof. Mészáros: 
V mojom prípade išlo o tri predmety: Aplikovaná logika (1 hodnotiaci), Svetová literatúra (3 
hodnotiaci), Teória literatúry (1 hodnotiaci). V dvoch predmetoch som dostal 5 hviezdičiek, teda 
maximum a v jednom predmete 4 hviezdičky. V tomto prípade asi zavážilo to, že podľa jedného 
hodnotenia bola teoretická úroveň prednášok nadštandardná. Z tohto hodnotenia môžem odvodiť 
poučenie, že v odôvodnených prípadoch musím priblížiť úroveň prednášky teoretickej pripravenosti 
poslucháčov.  

B) prof. Lanstyák: 
1. Pokiaľ nevieme, akí študenti (nie "ktorí", ale "akí") odpovedajú, nevieme odpovede interpretovať. 
Nie je jedno, či považuje učivo za nadsadené študent, ktorý je slabý alebo ktorý je výborný. Množstvo 
učiva neustále klesá, študenti sú čoraz slabší a zrejme preto zostávajú odpovede, že sú nároky 
"nadsadené". 
2. Potreba vedieť niečo o študentoch, ktorí odpovedali, je tým väčšia, že všade je odpoveď iba dvoch 
študentov, z čoho sa žiaden štatistický priemer nedá vypočítať. 

C) doc. Csehy: 
Ľutujem, že do ankety sa zapojilo tak málo študentov, a preto z hodnotenia jednotlivých predmetov 
nemôžeme vyvodiť objektívne závery. Som rád, že moje predmety boli hodnotené kladne, musím 
však dodať, že úroveň jednotlivých stredných škôl je veľmi odlišná, kvôli čomu sa len ťažko vytvárajú 
jednotné teoretické východiská a postupy výučby.  Ja zvyčajne na poslednej vyučovacej hodine 
semestra venujem čas aj hodnoteniu mojich predmetov, formou voľného dialógu preberiem so 
študentmi tak požiadavky, ako aj postupy. Takýto prístup je podľa mňa veľmi výhodný pre získanie 
informácií od všetkých študentov. 

D) doc. Polgár: 
Žiaľ ankety sa zúčastnilo veľmi málo študentov, preto ich názory nemajú všeobecnú výpovednú 
hodnotu. Predpokladám, že moje predmety (Textový seminár a Maďarská literatúra 20. storočia) 
považovali za náročné tí študenti, ktorí nemajú adekvátne vedomosti z teórie či z dejín maďarskej 
literatúry.  
 E) doc. Misadová 
Moje predmety hodnotili dvaja študenti – 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. Pripomienky študentov k mojim predmetom si však rada vypočujem počas 
celého akademického roka. 
 

            doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry                                                                                                         
 
Katedra marketingovej komunikácie  
S celkovým hodnotením kvality študijného programu (2 št. – 3 z 5 *, 2 št. 4 z 5 a až 4 št. 5 z 5*) sme 
v podstate spokojní, teraz sme v rámci akreditácie urobili korekcie v programe a veríme, že nové 
disciplíny, resp. zrušenie starých prispeje k zvýšeniu spokojnosti študentov i pedagógov. 
Náročnosť hodnotia z deviatich študentov šiesti poslucháči ako primeranú a traja ako menej náročnú. 
V prípade, že traja študenti  nie sú mimoriadne talentovaní (ale naši sú pri serióznom výbere na 
prijímacích pohovoroch všetci), tak by sme mali náročnosť zrejme o pár stupňov zvýšiť. No to 
nezistíme, keďže v ankete sú študenti anonymní, na rozdiel od pedagógov. 
No a k zaujímavému názoru študenta, že UK brzdí rozvoj katedry by sa mala vyjadriť azda skôr UK. 
Zaujímavosť študijného programu potvrdzujú odpovede ankety, aj pridaný názor poslucháča  
(validitu a reliabilitu opäť aj tento rok značne skresľuje počet odpovedí – 8, resp. 9). 
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Ešte menej pripomienok je k jednotlivým predmetom, preto sa zameriame len na tie kde je väčší 
počet odpovedí, resp. sú vážnejšieho kritického charakteru: 

- Kritické pripomienky sa týkajú napríklad náročnosti predmetu História reklamy, no inak ho 
študenti zle nehodnotia. Ich počet (4) však môže skresliť aj tento parameter.   

- Formy a prostriedky propagácie 3, resp. Komunikácia s verejnosťou sú podrobené čiastočnej 
kritike kvôli nezaujímavosti, kvalite atď. no hodnotí ich len jeden poslucháč... Okrem toho 
chyba nebude v pedagógovi, keďže títo istí učitelia dosiahli skvelé hodnotenie v predmetoch 
(Komunikácia v osobnom styku, resp. Reklamné agentúry...)  Riešenie nájdeme v koncepcii 
predmetov.  

- Za zaujímavé považujeme aj hodnotenie „Pravopisného praktika“, hoci ho hodnotili len 4 
študenti. Na jednej strane sa niekomu zdá predmet „totálny zabijak“, no na druhej ho 
hodnotia ako vhodný a užitočný. 

- Najviac poslucháčov reagovalo logicky na celo-fakultný predmet Základy reklamy. Reagencia 
je však dosť rozporuplná. Od kritických poznámok až po výsostne pozitívne, ktoré výrazne 
prevažujú. Pripomienku, že sa uskutočnil len 3, či 4 x dáme v budúcnosti do poriadku.  

- Ostatné naše predmety aj ich pedagógovia sú hodnotení výrazne pozitívne, čo nás 
pochopiteľne teší. 

- V magisterskom štúdiu hodnotil anketu iba jeden poslucháč a výrazne pozitívne.  
Ako som uviedol počet odpovedí nám ku komplexnejšiemu hodnoteniu veľmi nepomôže, no sme 
vďační všetkým poslucháčom, ktorí sa ankety zúčastnili a ďakujeme za ich výrazne prevažujúce 
pochvalné hodnotenia.  
 

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc., vedúci katedry 
 
Katedra pedagogiky 
Výsledky študentskej ankety v študijných programoch katedry pedagogiky  považujeme za spätnú 
väzbu, ktorá je pre nás podnetom pre zvyšovanie kvality programov, ako aj výučby  jednotlivých 
učebných predmetov. Teší nás predovšetkým pozitívne hodnotenie magisterského programu 
jednoodborovej pedagogiky. V bakalárskom študijnom programe jednoodborovej pedagogiky sa 
študenti vyjadrili za vyššiu kreditovú dotáciu povinných  predmetov a zaradenie do výučby viac 
voliteľných predmetov.  Čo sa týka otázky vyššej kreditovej dotácie,  je riešená v rámci komplexnej 
akreditácie vo  všetkých študijných programoch, ktoré zabezpečujeme. Požiadavkou rozšírenia 
ponuky povinne voliteľných predmetov sa budeme zaoberať. Pripomienky študentov k pedagogicko-
psychologickému a spoločensko-vednému základu učiteľského štúdia tiež akceptujeme. 
 

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD., vedúca katedry 
  
Katedra politológie 
Výsledky ankety dostali k dispozícii všetci pedagógovia, ktorí viedli v ZS 2013/14 kurzy  v rámci Bc. a 
Mgr. programu. Špecifické výhrady k obsahu jednotlivých kurzov (prepojenie s praxou, spôsob 
hodnotenia, oneskorené zapisovanie výsledkov, nejasný spôsob hodnotenia niektorých súčastí kurzu) 
budú 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 (v rámci výučby, rozšírením ponuky stáží, rozšírením 
ponuky kurzov od externistov) 

o  Je našou dlhodobou snahou posilniť prepojenie akademického štúdia s praxou v 
odbore a príbuzných oblastiach. V rámci výučby sa pokúsime s ohľadom na budúci ak. 
rok koordinovať prípravu obsahu kurzov takým spôsobom, aby došlo v čo v najväčšej 
miere k prepojeniu teoretických a praktických vedomostí a zručností.  

o Odborné stáže, ktoré boli premiérovo spustené v ak. roku 2013/14 v obmedzenej 
miere by sme chceli do budúcnosti posilniť. Doterajšie skúsenosti ale naznačujú, že sa 
o stáž uchádzal iba obmedzený počet študentov (cca. 1/6 z tých, ktorí sa mohli) a 
semestrová stáž bola z hľadiska potrieb spolupraujúcich organizácií vnímaná ako 
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krátka (osobitne vzhľadom na vyčlenený počet hodín zodpovedajúci kreditovej 
hodnote.  

o Ponuka kurzov od externých pedagógov vychádza z personálnych a finančných 
obmedzení, ktoré musíme v súčasnej situácii iba akceptovať. Znamená to, že na 
ohodnotenie externistov máme iba obmedzené finančné zdroje a súčasne musíme 
počítať s tým, že aj dlhšie plánované kurzy sa nemusia uskutočniť vzhľadom na iné 
pracovné záväzky externistov (v LS sme takto museli suspendovať 2 kurzy).  

 skladba a ponuka kurzov 
o Za posledné dva roky došlo na Katedre k relatívne výraznej obmene interných 

vyučujúcich, práve s cieľom posilniť niektoré oblasti výučby, napríklad medzinárodné 
vzťahy a kvantitatívne metódy. V budúcom ak. roku budú ponúknuté v rámci 
študijného programu nové kurzy práve v týchto oblastiach. 

 
 doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry  

  
Katedra porovnávacej religionistiky 
Členovia Katedry porovnávacej religionistiky vítajú možnosť hodnotenia výučby študentmi. Ich názory 
vyučujúcim umožnia získavať spätnú väzbu na ich pedagogické úsilie, upravovať či vylepšovať 
výučbovú činnosť. Hodnotenia kurzov, ponúkaných katedrou, sú vo výraznej väčšine pozitívne, čo 
pedagógov teší. Menej pozitívne reakcie a niekoľko negatívnych postrehov sú impulzom 
k premysleniu obsahu alebo formy príslušného kurzu. Slabšie hodnotenia sa týkajú najmä kurzov, 
ktoré vyučovali viacerí pedagógovia, príp. na ktorých sa v časti výučby zúčastňovali doktorandi.  
Pedagógom by pomohlo rozšíriť anketu o otázky, ktoré by napr. zisťovali dostupnosť odporúčanej 
literatúry vo fakultnej alebo univerzitnej knižnici. Naopak otázka o zaujímavosti obsahu predmetu je 
príliš všeobecná, bez bližšej špecifikácie, čím sa nehodí do akademického prostredia.  
Hlavným problémom študentskej ankety je nízka účasť. K niektorým kurzom sa vyjadril jediný študent. 
Maximálna účasť na ankete sa pri jednotlivých kurzoch pohybovala na úrovni okolo 20%, čím vzniká 
otázka relevancie hodnotení a ich aplikovateľnosti pri výučbe. Fakulta by mala nájsť spôsob, ako 
študentov motivovať k vyššej účasti.  
 

PhDr. Roman Kečka, PhD., študijný poradca katedry 
 
Katedra psychológie  
Vedenie katedry sa zaoberalo výsledkami študentskej ankety. Pozitívne bol hodnotený väčší počet 
zapojených študentov do nej. No aj napriek faktu, že počet reagujúcich študentov je vyšší, nedá sa 
hovoriť o reprezentatívnej vzorke. Vedenie navrhuje, aby tieto hodnotenia sa konali vždy v jeden 
stanovený týždeň (posledný v semestri - tzv. zápočtový), kedy bude elektronicky systém otvorený. 
Vedúci katedier by mali pár dni pred týmto týždňom  osobne osloviť každý ročník študentov, 
s požiadavkou aby v záujme zlepšenia kvality výučby vyplnili študentskú anketu.  
Vedenie katedry je tiež toho názoru, že toto hodnotenie by sa malo fokusovať len na spomínaný 
týždeň a nemalo by byť možné, ho uskutočňovať počas skúšobného obdobia, alebo po ňom. 
V súvislosti s hodnoteniami učiteľov zo strany študentov, sme sa rozhodli riešiť výrazne negatívne 
hodnotenia osobným pohovorom vedúceho oddelenia (katedra má štyri oddelenia). V prípade 
opakujúcich sa negatívnych hodnotení aj za prítomnosti vedúceho katedry. 
 

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., vedúci katedry 
   
Katedra romanistiky  
1. Hoci percento účastníkov ankety mierne vzrástlo, stále ho považujeme za príliš malé na to, 
aby sme názory študentov na jednotlivé predmety, ich obsah, kvalitu, náročnosť atď., ako aj  na 
vyučujúcich považovali za seriózny väčšinový názor, na ktorý by sa dalo rovnako seriózne reagovať. Iba  
v jednom prípade (z piatich jazykov, ktoré sa na našej katedre študujú) sa stalo (Fonetika francúzštiny), 
že reagovali všetci  študenti, ktorí si konkrétny predmet zapísali. Naopak, pomer medzi respondentmi  
a zapísanými na predmet bol skôr nepomerom (2/5, 5/22, 4/11, 2/7...).  Mnohokrát reagoval iba jediný 
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študent a aj to len označením hodnotenia na stupnici kvality, ale už nie aj slovne, čo by bola pre nás 
relevantná odozva. Zaujímavé boli prípady, keď reagovali síce 2-3, ale s diametrálne odlišným 
hodnotením predmetu (nadsadené vs. nenáročné, nepochopiteľné vs. nenáročné), čo v nás vyvoláva 
skôr pocit neseriózneho postoja k ankete než úprimného vyjadrenia názoru.   
2. Z tých málo slovných hodnotení  zhruba dve tretiny boli pozitívne, vyzdvihovali náplň 
predmetu a kvalitu pedagogického pôsobenia. Zvyšné boli negatívne a týkali sa najmä teoretických 
predmetov, ktoré respondenti považujú za zbytočné pre budúce povolanie. Dožadujú sa menej teórie, 
menšej hodinovej dotácie niektorých teoretických predmetov (za ktoré považujú aj literatúru), pri 1-
kreditových predmetoch protestujú proti veľkej náročnosti za tak málo kreditov. V takomto prípade 
môžeme odpovedať, že 1-kreditové predmety už v nových študijných plánoch nefigurujú. Niektoré 
predmety (napr. morfológia, syntax,  lexikológia) im často pripadajú  triviálne,  slabé a nezaujímavé 
(„nech sa vyučujúci nevŕta v morfológii, ale robí zaujímavejšie veci“). Na takéto  a podobné 
hodnotenia („načo sa učiť roky a udalosti 20.storočia?“, načo sa rozprávať o preberaných témach, 
radšej počúvajme nové informácie, máme zbytočne veľa umeleckého prekladu a málo tlmočenia a 
pod.) sa dá opätovne reagovať iba argumentom, že univerzitné štúdium jazyka predstavuje nielen 
štúdium jazyka v pravom zmysle slova, ale zahrnuje aj informácie o jazyku, literatúre, ktorá v ňom 
bola a je písaná, o historických udalostiach v konkrétnej jazykovej oblasti, o súčasnom dianí a hľadaní 
súvislostí medzi novou a staršou históriou. Podotýkam, že v jazyku, ktorý študujú, takže to asi nebude 
celkom márne. Všetky tieto poznatky, aj keď ich  študenti v danej chvíli považujú za zbytočné, 
nezaujímavé a za stratu času, im dávajú široký rozhľad, ktorý patrí k prirodzenej intelektuálnej a 
odbornej výbave študenta a neskôr  absolventa univerzity. Nehovoriac  o tom, že ich  raz určite využijú 
a ocenia pri práci prekladateľa a tlmočníka. Potvrdzujú to skúsenosti našich absolventov. 
3.  Pozitívne reakcie sa týkajú predovšetkým tlmočníckych predmetov, v niektorých predmetoch 
sa dokonca dožadujú zvýšenej hodinovej dotácie. Ak sa objavuje kritika, tak sa týka učebne G110, 
ktorá technicky ani priestorovo nevyhovuje. Toto riešenie je ale v rukách vedenia fakulty. 
4. Za najvhodnejšiu formu reakcie na pripomienky študentov stále považujeme osobný kontakt   
učiteľa so študentmi. Na začiatku každého semestra, keď informuje študentov o obsahu predmetu, 
keď stanovuje podmienky na získanie kreditov, je vhodná príležitosť aj na zdôvodnenie daného 
obsahu, metód, ako aj nevyhnutnosti   predmetu pre budúci profil prekladateľa a tlmočníka. S týmto 
povolaním  má väčšina z nás aj osobnú skúsenosť (tlmočnícku alebo prekladateľskú), dostatočnú na to, 
aby sme miesto daného predmetu (aj keď teoretický a pre viacerých „zbytočného“) v celkovom 
študijnom pláne a jeho náplň vedeli argumentačne obhájiť.    
 

doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., vedúca katedry 
 
Katedra ruského jazyka a literatúry  
Anketu pedagógovia hodnotia vo všeobecnosti pozitívne, ako stimul k sebareflexii a inšpiráciu na 
prípadnú korekciu obsahu/tempa/náročnosti vyučovania. Bohužiaľ, počet hodnotení študijných 
programov a jednotlivých predmetov ukazuje, že reagovala iba malá časť poslucháčov.  
V drvivej väčšine prípadov sú hodnotenia predmetov, resp. programov realizovaných na katedre 
pozitívne. Negatívne hodnotenia sú veľmi výnimočné a vyskytujú sa v ankete iba pri niektorých 
otázkach, pričom ich vždy vyvažuje väčší počet kladných hodnotení. To naznačuje, že pravdepodobne 
nie je problém v obsahu predmetu, resp. v spôsobe jeho výučby, ale že kritika sa spája skôr 
s individuálnym problémom hodnotiaceho poslucháča.  
Viac razy sa v ankete vyskytli návrhy, ktoré volajú po zmiernení náročnosti, resp.  upozorňujú na 
nevyváženosť záťaže na predmetoch s rovnakou kreditovou dotáciou. Zmiernenie náročnosti 
požiadaviek na získanie hodnotenia z jednotlivých predmetov by zrejme pomohlo tým poslucháčom, 
ktorí prichádzajú na univerzitu horšie pripravení, ale znamenalo by nevyhnutne zníženie kvality 
vzdelávania a zrejme by nebolo riešením pre poslucháčov s ambíciami a schopnosťami získať vo 
vzdelávacom procese čo najviac. Z hľadiska optimálneho nastavenia záťaže preto bude katedra 
harmonizovať požiadavky v rámci jednotlivých predmetov, aby predmety s rovnakým počtom 
kreditov vyžadovali približne rovnakú záťaž a aby boli poslucháči vyťažení takým počtom hodín práce 
(priamo na výučbe aj mimo nej), ktorý predpokladá kreditový systém. Keďže poslucháči našich 
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programov si zapisujú V a PV kurzy aj na iných katedrách, javí sa v tejto súvislosti účelné pokúsiť sa 
o harmonizáciu záťaže poslucháčov aj v rámci celej fakulty.  

 
doc. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 

 
 
Katedra slovanských filológií  
Na všetky kurzy, ktoré v zimnom semestri 2013/2014 ponúkala Katedra slovanských filológií, bolo 
prihlásených celkovo 841 študentov. K úrovni vyučovacieho procesu v rámci študijných programov sa 
v anonymnej ankete vyjadrilo 202 študentov, čo predstavuje 24% z celkového počtu frekventantov 
jednotlivých kurzov. 
 Vyučujúci Katedry slovanských filológií sa zaoberali každým komentárom osobitne, najmä 
však dobre mienenými, podnetnými a kritickými pripomienkami. V niektorých anketových 
odpovediach študenti vyjadrili svoj názor na daný predmet celou škálou možných odpovedí, čo 
v podstate vyjadruje iba individuálny postoj jednotlivcov k obsahu preberaného učiva. Študenti 
zväčša preferujú prakticky zamerané kurzy. Ako „nudné“ a „nezáživné“ komentujú teoretické 
literárne a jazykovedné predmety, no učitelia katedry budú naďalej pri výučbe aplikovať také 
(klasické) metódy, ktoré nabádajú študentov kreatívne myslieť a aktívne pracovať s literárnymi, 
jazykovými a metajazykovými textami, bez ktorých cudzí jazyk a kultúru konkrétneho jazykového 
areálu nemožno komplexne pochopiť, resp. náležite interpretovať. V ojedinelých prípadoch sa pri 
otázke Boli jasne stanovené požiadavky a spôsob hodnotenia predmetu? vyskytli odpovede „skôr 
nie“ a „určite nie“. Hoci vyučujúci pripomienku nepokladali za opodstatnenú, navrhli nepriaznivé 
odpovede študentov pri tejto anketovej otázke v budúcnosti eliminovať odovzdaním požiadaviek 
a spôsobu hodnotenia predmetu v písomnej podobe. V tejto súvislosti treba apelovať na študentov 
bakalárskeho, ako aj magisterského štúdia, aby v prípade akýchkoľvek pochybností či nejasností 
spojených s vyučovacím procesom využili možnosť prediskutovať všetky otázky a problémy s učiteľmi 
počas konzultačných hodín, čo však v ostatnom čase využíva čoraz nižší počet študentov. 
 Študenti chorvatistiky pri niektorých predmetoch poukazujú na disproporciu medzi 
požadovanou prácou a pomerne nízkym počtom kreditov. Katedra už v tomto smere urobila kroky na 
nápravu. V spisoch komplexnej akreditácie sú kurzy, ktoré si vyžadujú precíznejšiu a časovo 
náročnejšiu prípravu, dotované vyšším počtom kreditov. 
 

   doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry  
 
Katedra slovenských dejín  
Výsledky študentskej ankety si vyhodnotil každý prednášajúci pedagóg najskôr individuálne a potom 
sme na neformálnom stretnutí debatovali o tom, či sú postrehy študentov (najmä tie kritické) 
opodstatnené. Ukazuje sa, že možno viac ako tretina kritických pripomienok je opodstatnená a bude 
našou úlohou sa tým zaoberať. Za neopodstatnenú kritiku kolektív vyučujúcich považuje už 
opakujúce sa výhrady študentov najmä ku kurzovým prednáškam zo slovenských dejín od najstarších 
čias až do konca 20. stor. Študenti to napospol hodnotia ako „milióny údajov (dátumov, udalostí 
a osobností)“, ktoré oni nedokážu stráviť a dožadujú sa predovšetkým workshopov, na ktorých by sa 
zaoberali riešením konkrétnych čiastkových problémov slovenských dejín. Najmä pre staršie dejiny 
však systém riešenia čiastkových problémov neprináša plauzibilné výsledky, pretože študenti pre 
chabé, resp. žiadne znalosti jazyka prameňov, nedokážu pracovať s týmito prameňmi. Zostáva im iba 
jediná možnosť – paberkovať pri písaní seminárnych prác z existujúcej odbornej literatúry. Kritiku 
nízkej dotácie kreditmi pre semináre a povinne voliteľné predmety nepovažujeme za celkom 
opodstatnenú. Študenti si v tejto záležitosti dokonca odporujú. Jedna časť tvrdí, že na Katedre sa 
v podstate nič nedeje, ďalší sa sťažujú, že najmä na začiatku semestra zažívajú vždy veľký stres, aby si 
mohli zapísať tie kurzy, o ktoré majú záujem. Vyučujúci pri najlepšej vôli nemôžu tento fenomén 
ovplyvniť, lebo takto to funguje na všetkých univerzitách v Európe.  
Percentuálna účasť študentov sa oproti minulému roku mierne zvýšila, čo považujeme za pozitívny 
trend. Určite by nás zaujímalo, čo si o vyučovacom procese myslí aj doposiaľ „mlčiaca väčšina“. 
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prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., vedúci katedry 
 
Katedra slovenského jazyka  
Po prezretí vyjadrení študentov v ankete za ZS 2013/2014 na margo predmetov a učiteľov KSJ (ako aj 
po nazretí na reflexie iných aspektov života na fakulte) a tiež na základe komunikácie s pracovníkmi 
KSJ predkladám ako vedúca pracoviska nasledovnú spätnú väzbu: 
Súčasná anketa je amatérskym dielom „študentského vývojového tímu“ FMFI UK a má viacero 
nedostatkov, ktoré relativizujú kvalitu a výpovednú hodnotu odpovedí. V ankete chýbajú otázky, 
ktoré by umožnili objektívnejšie zhodnotiť študijný program, resp. jednotlivé predmety v rámci 
študijného programu. V časti ankety týkajúcej sa hodnotenia jednotlivých predmetov chýba otázka 
o prínosnosti predmetu (čo nové sa frekventanti naučili, či aké nové zručnosti získali...), ako aj 
porovnanie náročnosti predmetu s ostatnými predmetmi študijného programu. Študenti by mali byť 
anketou vyzvaní, aby písali aj priebežne pri istých otázkach slovné komentáre: ak sa napríklad 
vyjadria v škále, že látka bola nadsadená a nepochopiteľná, resp. nenáročná, triviálna a nenapíšu, 
prečo sa im taká zdá, tak to nijako nepomôže vyučujúcemu pri vylepšovaní predmetu. Otázka 
vyzývajúca k „celkovému hodnoteniu kvality predmetu“ porušuje zásadu objektívnosti. Študenti môžu 
mať síce dojem, že je predmet kvalitný/nekvalitný, tento dojem je však len subjektívny - na svojom 
stupni odbornej kompetencie nie sú totiž respondenti schopní objektívne zhodnotiť tento parameter. 
Teda vyžadujeme od študenta informáciu, ktorú nie je schopný poskytnúť. Posledná otázka v znení 
„odporučili by ste tento predmet ostatným študentom“ porušuje zásadu relevantnosti, totiž pri 
povinných predmetoch by nemala vôbec figurovať. (Fakt, ako sú predmety rozvrstvené do troch 
kategórií od „povinných“ po „výberové“, je výsledkom jednak koncepčnej práce kolektívu odborníkov 
na pracovisku, jednak výsledkom akreditačného konania, ktorým študijný program prešiel ako 
optimálny.) Väčšina pracovníkov katedry je zásadne proti neformálnym formuláciám označujúcim 
náročnosť predmetov ako „totálny zabijak“ či „aká práca?“, ako aj proti bulvárnemu hviezdičkovému 
systému hodnotenia.  KSJ považuje za nesprávne aj vypracúvanie ankety počas skúškového obdobia: 
v stabilných krajinách (Anglicko, Francúzsko, USA, Švédsko,...) sa distribuujú a zbierajú ankety výlučne 
v poslednom výučbovom týždni semestra, aby sa tak predišlo skresleniu výsledkov ankety podľa 
výsledkov skúšok. Napokon, KSJ si kladie otázku, ako sú chránené osobné údaje hodnotených 
učiteľov, keď výsledky ankety sú celoplošne dostupné na celej fakulte. Asymetrickosť medzi 
anonymným hodnotiteľom a pomenovaným pedagógom je o to viac zarážajúca, keď si uvedomíme, 
že ten istý pedagóg v duchu zákona o ochrane osobných údajov nesmie zverejniť ani len výsledky 
písomiek študentov v spojení s ich reálnymi menami. Pre všetky vymenované dôvody vnímame 
anketu v súčasnej podobe ako nedokonalý zdroj spätnej väzby. 
KSJ sa stotožňuje s opakujúcimi sa konštatovaniami študentov k „všeobecným otázkam“, že na 
fakulte je nedostatočné hygienické vybavenie, chýba teplá voda a kuchynka na uvarenie kávy či 
zohriatie jedla, v učebniach sú opotrebované a zastarané počítače nezodpovedajúce kapacitne 
potrebám moderného vyučovania a  nádvorie hlavnej budovy fakulty hyzdí nefunkčné átrium.  
Na základe hodnotenia pedagógov KSJ študentmi sú jej pedagógovia aj napriek vyššie uvedeným 
nedostatkom ankety „normálni“, žiadny profil hodnoteného pracovníka katedry nepoukázal na vážne 
nedostatky, ktoré by malo vedenie katedry riešiť. 

 
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca katedry 

 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy    
Štatistická časť ankety potvrdzuje zámer katedry neznižovať nároky na obsahovú stránku kurzov a na 
ich hodnotenie. Pozornosť budeme venovať dvom kurzom, v ktorých študenti hodnotili náročnosť 
a prínosnosť kurzu ako nízku. 
V časti komentáre sa objavili nasledujúce pripomienky alebo podnety: 
Kurzy z dejín slovenskej literatúry 19 storočia a z medzivojnovej literatúry - Kurzy študenti považujú 
za priveľmi náročné a rozsah literatúry sa neprimeraný. Ako neadekvátny hodnotia rozsah dvoch, 
resp. jedného semestra. 

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


V študijných programoch pripravovaných pre novú akreditáciu sa rozširuje rozsah výučby (literatúra 
19 storočia tri semestre, medzivojnová literatúra dva semestre). V čase platnosti aktuálnej akreditácie 
prehodnotíme požiadavky na obsahovú náplň a hodnotenie kurzu. 
Literatúra je nedostupná alebo je dostupná len v printovej podobe.  
Vyučujúci vedia o dostupnosti danej literatúry. Zabezpečenie literatúry (v printovej alebo v 
elektronickej podobe) nie je ich povinnosťou. Vyučujúci musia dodržiavať autorské práva pri šírení 
materiálov. Súčasťou štúdia slovenskej literatúry je štúdium v knižnici a archívoch. Pri nedostupnosti 
literatúry je možné dohodnúť sa s vyučujúcim o sprístupnení materiálov v Slovanskom seminári. 
Nie vždy funguje koordinácia medzi prednášateľom a vedúcim seminára alebo medzi viacerými 
vyučujúcimi kurzu. 
Konkrétni vyučujúci boli na požiadavku upozornení, zámerom je zabezpečiť čo najväčšiu mieru 
koordinácie činnosti. 
Viac priebežných testov (tri kurzy so 100% priebežným hodnotením v Bc stupni štúdia) 
Forma hodnotenia je často záväzne daná aktuálnym informačným listom predmetu. Aktualizácia 
spôsobu hodnotenia v budúcnosti zostáva na vyučujúcich, na požiadavku boli upozornení. 
Odbor prekladateľstvo-tlmočníctvo v kombinácii so slovenčinou sa javí ako „štúdium literárnej vedy“. 
Štúdium prekladateľstva a tlmočníctva v kombinácii so slovenčinou – časť realizovaná KSLLV - nie je 
alternatívou jazykovej školy a praxou prekladu/tlmočenia. Kurzy realizované katedrou majú dať 
študentovi odborné predpoklady z oblasti teórie literatúry a dejín slovenskej literatúry a prekladu. 
V programe odboru pripravovanom pre akreditáciu sa kurzy na KSLLV diverzifikujú, aby sa odlíšilo 
štúdium slovenčiny ako odboru, učiteľské štúdium a prekladateľsko-tlmočnícke štúdium. 
S mnohými kurzami a vyučujúcimi boli účastníci ankety spokojní. 
Teší nás to. 
V prípade ďalších komentárov alebo pripomienok prosím kontaktovať vedúcu katedry alebo 
študijného poradcu katedry. Ďakujem. 
 

doc. Dagmar Kročanová, PhD, vedúca katedry 
 
 
Katedra sociológie 
Katedra sociológie FiF UK má v bakalárskom a magisterskom štúdiu viac ako stovku študentov. 
V zimnom semestri akademického roka 2013/2014 sa do študentskej ankety zapojilo deväť študentov 
bakalárskeho a dvaja študenti magisterského štúdia sociológie. V porovnaní s celým akademickým 
rokom 2012/2013, v ktorom sa do tejto ankety zapojilo v bakalárskom štúdiu desať a v magisterskom 
jeden študent, to asi možno hodnotiť ako pozitívny vývoj.  Napriek tomu - čo je zrejme jasné aj laikom 
- však na základe výsledkov tejto ankety nemožno robiť nejaké závery. Myslím, že ak budú študenti 
i v budúcnosti využívať anketu tak ako doteraz, bude možné pristúpiť k hodnoteniu jej výsledkov až 
po niekoľkých rokoch (ak sa napríklad budú nejaké hodnotenia činnosti katedry dlhodobo opakovať). 
V porovnaní s minulým rokom sa v ankete objavilo menej voľných odpovedí, v zimnom semestri 
akademického roka 2013/2014 boli slovné hodnotenia študentov tiež stručnejšie a fádnejšie ako 
v minulom akademickom roku. V porovnaní s minulosťou nepriniesli nič nové - okrem opakujúcich sa 
kritík práce katedry a jej členov za prevahu teórie nad praxou vo výučbe sa stále vyskytujú aj sťažnosti 
študentov na požiadavky učiteľov, aby študenti naozaj študovali. Vyplýva to zrejme zo skutočnosti, že 
medzi študentmi katedry početne vysoko prevažujú tí, ktorí len chcú získať (nejaký) diplom nad tými, 
ktorí sa chcú stať (dobrými) sociológmi. To však vieme aj bez ankety – mnohí študenti nám to už 
otvorene povedali a my si túto ich úprimnosť vážime. 
Členovia katedry ďalej i v tomto semestri zhodne konštatovali, že študentská anketa je stále naozaj 
študentská – v zmysle, že jej vecná i formálna podoba je výrazne poznačená odbornou 
nekompetentnosťou jej tvorcov (krásne je napríklad to, že anketa prezentuje výsledky vo forme 
histogramu aj pri početnosti 1). Katedra sociológie FiF UK  preto vyzýva tvorcov študentskej ankety, 
aby ju prepracovali do vhodnejšej podoby. (Najlepšie by asi bolo, keby to konzultovali s odborníkmi. 
Náš názor však  je, že i v tomto prípade sa treba držať zásady: nepokračuj v zle začatej práci, radšej 
začni odznova !) 

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


Ako člen jednej zo stálych pracovných skupín Akreditačnej komisie Vlády SR viem, že AK si študentskú 
anketu veľmi cení a berie ju do úvahy aj pri procese akreditácie fakúlt a univerzít v SR na nasledujúce 
obdobie. Preto treba mať študentskú anketu v úcte a pristupovať k nej s plnou vážnosťou – napriek 
tomu, aká  je a aké sú jej výsledky. 
                                                                                   

prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci katedry 
 
  
Katedra všeobecných dejín  
Výsledky študentskej ankety považujeme na katedre za veľmi dôležitý ukazovateľ našej práce. 
Napriek pomerne nízkej účasti študentov (ku študijnému programu sa vyjadrilo len 16 – 18 
študentov) je spätná väzba nevyhnutná pre skvalitnenie celkovej úrovne výučby na katedre.  

Celkové hodnotenie študijného programu je pozitívne, ale opätovne sa objavuje kritika slabej 
prepojenosti s praxou. Tento problém (väčší dôraz na prácu a spoluprácu s archívmi, múzeami, 
prípadne Historickým ústavom SAV) bude potrebné vyriešiť aktívnou spoluprácou s rôznymi 
inštitúciami ešte v rámci bakalárskeho štúdia. Najväčším problémom je podľa študentov nízka 
kreditová dotácia nosných predmetov študijného programu, tento problém sa nám podarilo vyriešiť 
a po úspešnej akreditácii odboru bude posilnená kreditová dotácia všetkých povinných predmetov na 
bakalárskom stupni štúdia. Na magisterskom stupni štúdia študenti pozitívne hodnotili možnosť 
špecializácie na staršie a novšie dejiny, preto sme sa rozhodli tento model zachovať a ďalej ho 
rozvíjať.  

Pripomienky smerovali študenti najmä k možnosti medziodborového štúdia, resp. väčšieho 
výberu predmetov z iných katedier (politológia a sociológia) a k absencii českých dejín v študijnom 
programe na bakalárskom aj magisterskom stupni. Tieto požiadavky, ktoré veľmi často odznievajú aj 
mimo rámec študentskej ankety, budeme v krátkej dobe na katedre riešiť.      

Kritické postrehy na adresu jednotlivých prednášok a seminárov a zároveň smerované na 
jednotlivých pedagógov bude katedra riešiť v rámci svojich zasadnutí a pri príprave študijných 
podkladov a rozvrhu pre nasledujúci akademický rok 2014/2015.  

 
      Mgr. Eva Škorvanková, PhD., tajomník katedry 

 
Katedra východoázijských štúdií  
Všeobecné postrehy:  
• nízka účasť študentov  
• celkovo priaznivé hodnotenie všetkých troch študijných programov 
• Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 6 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 2 
Celkovo priaznivé hodnotenie realizácie študijného programu. 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov: 
#145626: Vhodné by bolo sústrediť sa v ponuke predmetov a v ich frekvencii viac na hovorový čínsky 
jazyk a komunikáciu, alebo pri súčasnej skladbe predmetov by bolo vhodné študijný odbor 
premenovať na "Sinológiu" a nie Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia. 
Stanovisko: Predmety na magisterskom stupni štúdia sú zamerané nielen na hovorový čínsky jazyk, 
ale taktiež na rôzne disciplíny skúmajúce čínsku kultúru a spoločnosť, vďaka ktorým študent získava 
kompetencie v medzikultúrnej komunikácii. 
Stanovisko ku komentárom k jednotlivým predmetom: pri žiadnom predmete nebol uvedený 
písomný komentár študenta, kurzy boli hodnotené celkovo pozitívne. 
 
• Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 9 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku):  4 
Celkovo priaznivé hodnotenie realizácie študijného programu. 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým kurzom: 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kvd
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kjkva
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/zima-2013-2014/program/moCI#komentar145626


#204624, #205701: Stanovisko: Katedra si uvedomuje niektoré nedostatky, ktoré nastali po odchode 
troch vyučujúcich v študijnom programe a intenzívne pracuje na ich odstraňovaní. 
 
• Kórejské štúdiá: 
Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku):  0 
Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 0 
Stanovisko ku komentárom k jednotlivým predmetom: študenti sa v ankete vyjadrili len ku dvom 
kurzom Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Kórey 2 a Súčasná hovorová kórejčina 3 (priaznivé 
hodnotenie), bez písomného komentára. 
 

prof. Mgr. Jana Benická, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra žurnalistiky  
Hodnotenia študentov považujeme za dôležitý nástroj skvalitňovania vzdelávania. V rámci 
jednotlivých predmetov, ktoré učitelia KŽ FiF UK vedú, vítame ho a vnímame ako motivujúci faktor. 
Počet hodnotiacich však nesvedčí o reprezentatívnosti ani validite získaných hodnotiacich údajov, 
veď celkový počet zozbieraných anketových lístkov predstavuje niekedy iba 2 – 3, výnimočne viac 
z 50 možných respondentov pri jednotlivých predmetoch, pričom niektoré predmety nehodnotil 
nikto.  
 Nezdá sa nám ale adekvátne sprístupňovať výsledky ankety zvoleným spôsobom. Na jednej 
strane je nízke percento anonymných hodnotiteľov a na druhej neanonymní pedagógovia, 
k hodnoteniam ktorých majú prístup všetci učitelia fakulty. Údaje jednotlivého pedagóga by mali byť 
sprístupnené iba jemu a vyhodnocovať by ich mali zodpovední pracovníci, ktorí by pedagógov 
o záveroch z nich informovali. Tak je to i na zahraničných univerzitách.  
 Najčastejšie sa na našej katedre opakovane objavujú požiadavky na vyššie zastúpenie 
praktickej výučby, čo pripúšťame. Vyplýva to z nedostatočného technického vybavenia katedry, ktoré 
je v porovnaní s inými, aj verejnými slovenskými školami, žalostné. Domnievame sa však, že 
univerzitné vzdelanie si vyžaduje určité pemzum teoretických predmetov a v porovnaní s prestížnymi 
zahraničnými univerzitami je náš študijný plán porovnateľný.  
 Uznávame, že lepšie výsledky sa dosahujú na seminároch s nižším počtom poslucháčov. 
Upozorňujeme, že v našich ročníkoch študuje cca 50 študentov. Žurnalistika bola odjakživa škola 
s tvorivým (umeleckým) zameraním. Týždenne hodnotiť seminárne práce a úlohy od 250 študentov je 
vskutku náročné a individuálny prístup takmer nemožný. Ekonomické dôvody nás nútia prijímať 
vysoké počty študentov. 
 Na KŽ FiF UK pôsobia kvalifikovaní pedagógovia, ktorí sú zároveň publicisti, významní novinári 
z praxe, spisovatelia a tvorivé osobnosti. Študenti, podľa nášho názoru, negatívnejšie hodnotia 
náročnosť predmetov i učiteľov, k nenáročným učiteľom sú zhovievavejší.  
 Diskutabilná je anonymita celého projektu. Sme proti anonymnosti ankety tiež preto, lebo 
znižuje jej serióznosť. My študentov – budúcich novinárov vedieme k tomu, aby si stáli za svojím 
názorom a dokázali ho verejne obhájiť. 
 

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