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

za zimný semester akademického roku 2014/2015 
 

Milé študentky, milí študenti,  

ďakujeme všetkým tým z vás, ktorí ste si našli čas a vyjadrili svoje názory na fakultu, študijné 
programy i jednotlivých vyučujúcich v študentskej ankete. Bolo vás dvakrát toľko ako 
v predchádzajúcom semestri (približne 25%). Teší  nás tento nárast, keďže každý hlas navyše 
zvyšuje reprezentatívnosť ankety a pre tých, ktorí sa k nej vyjadrujú, je ťažšie bagatelizovať 
jej výpovednú hodnotu tvrdeniami o tom, že je nereprezentatívna a navyše anonymná 
(„Vyučujúci pohŕdajú touto anketou pretože je anonymná a mnohí ju preto ignorujú a nijako 
neberú do úvahy podnety z nej.“).  

Najprv niekoľko čísel, ktoré vyplývajú z otázok týkajúcich sa celkového fungovania fakulty – v 
takmer všetkých parametroch (fungovanie fakulty – 3,61 z maximálneho hodnotenia 5; 
prístup študijného oddelenia – 3,99;  vybavenosť učební – 3,39) prišlo oproti 
predchádzajúcemu semestru k miernemu zlepšeniu, ktoré nás teší o to viac, že počet 
respondentov bol dvojnásobný, ale na druhej strane tento trend nepreceňujeme, sami si 
uvedomujeme, že vo všetkých oblastiach (takpovediac od riadenia fakulty až po hygienu na 
toaletách, čo naznačuje šírku tém, ku ktorým ste sa vyjadrovali) je čo naprávať. Usilujeme sa 
to robiť a jedným z dôležitých nástrojov, ktorý nám pri tom pomáha, je spätná väzba od 
akademickej obce FiF UK vrátane jej študentskej časti. Paradoxne, jediný parameter, ktorý sa 
mierne zhoršil, je hodnotenie študentskej ankety:  tu nastal pokles na 4,04 v tomto semestri 
z 4,08 v predchádzajúcom semestri – napriek tomu z tohto číselného hodnotenia a aj 
slovných komentárov je zrejmé, že vítate možnosť vyjadriť sa a postoj k ankete (tých, ktorí sa 
do nej zapojili) je veľmi pozitívny („Ďakujem za anketu. Snáď k niečomu pomôže“), čo 
pokladáme aj za odpoveď  tým kolegyniam a kolegom, ktorý zmysel a formu študentskej 
ankety opakovane tematizujú vo svojich písomných reakciách za jednotlivé katedry (a 
napriek tomu, že to nemusí byť prevládajúci názor a tá kritika sa týka pravdepodobne najmä 
konkrétnej katedry, sa tešíme z tohto komentára: „Osobne mám dojem, že sa k ankete 
ZODPOVEDNE vyjadrí len vedenie fakulty, nie vedenie katedier, česť výnimkám. Berú to len 
ako nutnú povinnosť.“). Tie by sa pritom podľa nášho názoru mali primárne venovať obsahu 
pripomienok a nie existencii a forme ankety, o ktorej sa opakovane hovorilo na kolégiu 
dekana. Študentská anketa sa bude konať aj naďalej, podľa plánu rektorátu UK by sa už 
v letnom semestri akademického roku 2014/2015 (teda v máji a júni tohto roku) mala 
v mierne modifikovanej podobe uskutočniť na všetkých fakultách Univerzity Komenského. 

Niekoľkí z vás sa vyjadrovali k  anonymite ankety („Ja len dúfam, že je naozaj anonymná ;)“, 
Anketa je super. Niektorí sa boja vypĺňať, vraj to viete, kto sme a budú z toho problémy a 
učitelia nám to vrátia“, Je naozaj anonymná? Niektorí študenti sa boja napísať svoj názor na 
niektorý predmet, aby potom neboli vyhodení zo skúšky“) – anketa je anonymná a nikto 
nedokáže identifikovať, kto je autorom konkrétneho hodnotenia či komentára. V rámci 
propagácie ankety sme uvažovali nad tým, že troch z tých, ktorí ju vyplnili, po skončení 
vylosujeme a dostanú nejaký drobný dar. Ukázalo sa, že je to technicky nemožné, keďže 
kolegovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí pre nás anketu technicky 
zabezpečujú, nedokážu identifikovať, kto ju vyplnil (vedia iba počet študentov) a teda ani 
nemôžu z tejto množiny vylosovať troch výhercov.  



Napriek anonymnosti sa však objavil takýto názor na anketu: „Nehovoriac o pomstách 
vyučujúcich za prejavené názory v podobe zhoršenia študijných výsledkov (aj spätne), ktoré je 
žiaľ aktuálnou realitou aj na našej fakulte. Buď sa zmení prístup k študentom a začnú byť 
braní naozaj ako partneri, potom je možné očakávať pozitívny obrat, alebo sa bude ďalej 
prehlbovať degradácia fakulty v očiach študentov.“ V prípade, že máte pocit, že negatívny 
postoj vyučujúceho voči vám je dôsledkom vyjadrení či hodnotení zo študentskej ankety, 
obráťte sa na študentských zástupcov v Akademickom senáte, predsedu Akademického 
senátu, dekana fakulty či niektorého z prodekanov. Vedenie fakulty vás pokladá za partnerov 
a tých, ktorí záujem o dianie na fakulte prejavia okrem iného aj tak, že si nájdu čas na 
vyplnenie ankety, vnímane ako tú aktívnu časť študentskej obce, ktorej záleží – rovnako ako 
nám – na tom, aby sme fakultu pohli vpred. 

Zároveň však treba povedať, že anonymnosť ankety má aj svoju odvrátenú stranu – 
z pohľadu tých učiteľov, ktorí majú pocit, že oni na prednáškach či seminároch verejne „nosia 
svoju kožu na trh“ a ich mená v komentároch ankety každý vidí. Študenti majú podľa nich tú 
výhodu, že sa pri kritike skryjú za číslo komentára a v takomto anonymnom prostredí, často 
bez akejkoľvek sebareflexie či autocenzúry, siahajú po vyjadreniach, ktoré nie sú ani 
kompetentné, ani slušné. Je to možno syndróm veku elektronickej komunikácie, ale malo by 
byť naším spoločným záujmom, aby sme v snahe o pozitívne zmeny argumentovali vecne a 
objektívne. 

Skeptický názor z ankety znie: „Nemá zmysel sem nič písať, lebo som to opakovala zatiaľ v 
každej ankete a nič sa neudialo. Spíme sladko na Filozofickej fakulte.“ Nielen rozsiahlosť 
tohto vyjadrenia k ankete z úrovne dekana i jednotlivých vedúcich katedier, ale najmä 
konkrétne kroky v jednotlivých oblastiach života fakulty vás majú presvedčiť, že vyjadrenia 
k ankete nie sú „hádzaním hrachu o stenu“.  V rámci našich finančných, personálnych, 
kompetenčných a legislatívnych možností sa usilujeme na konkrétne podnety reagovať 
a riešiť ich. Nie každú pripomienku však môžeme automaticky brať do úvahy či dokonca 
realizovať. Pri všetkom rešpekte k názoru jednotlivca (či ide o študenta alebo pedagóga) si 
každý jeden z nás musí byť vedomý toho, že sa môžeme mýliť, alebo že naše videnie 
problémov je ojedinelé. Práve v tom spočíva význam ankety – ak na rovnaký problém 
upozorní väčšie množstvo respondentov, je to signál toho, že sa nad vecou treba zamyslieť. 

Aj v tejto ankete ste sa viacerí vyjadrovali ku kvalite wifi pripojenia. Nenapísali ste však, žiaľ, 
v ktorej budove (a konkrétne v ktorej učebni) je problém. Pošlite nám túto informáciu 
(oddeleniu informačných technológií), pokúsime sa to zlepšiť, uvedomujem si, rovnako ako 
autor/-ka tohto komentára, že „bez wi-fi to v 21. storočí nejde“. Pozitívne ste ocenili nový 
bufet, viacerí ste sa kriticky vyjadrovali k webu fakulty. Univerzita konečne spustila nový web 
a naša fakulta je jednou z prvých, kde sa nový web v slovenčine už podarilo sprevádzkovať 
a momentálne pracujeme aj na anglickej verzii novej webovej stránky FiF UK. Veríme, že 
nový web je prehľadnejší a nájdete v ňom informácie, ktoré hľadáte. Privítame prípadné 
konkrétne pripomienky. 

Usilujeme sa oživiť študentský život na fakulte a podporiť každú iniciatívu, ktorá k tomu 
smeruje: vo februári sa v Moyzesovej sieni konal ples FiF UK, ktorý zorganizovala študentské 
občianske združenie Cultura nostra (a aj touto cestou ešte raz ďakujeme za toto dobre 
zorganizované podujatie, lístky naň sa rýchlo vypredali), ktoré stálo aj za decembrovým 
vianočným trhom v Átriu. Cultura nostra by mala organizovať aj októbrové podujatie Dies 
academicus. Začiatkom februára sme zorganizovali zaujímavú (a dobre navštívenú) diskusiu 
o význame spoločenských a humanitných vied v 21. storočí, ktorou sme sa usilovali aj 



reagovať na zjednodušujúci a účelový mediálny diskurz o našich odboroch. A sme otvorení 
každej ďalšej iniciatíve z prostredia študentskej obce.   

Zmeny v študijných programoch prinesie aj ich nová modifikovaná podoba od budúceho 
semestra, na ktorú sa odvolávajú viacerí vedúci katedier vo svojich vyjadreniach. Proces 
komplexnej akreditácie našej fakulty bude ukončený v priebehu tohto leta a od septembra 
2015 bude fakulta poskytovať študijné programy, ktoré sme minulý rok v júni predkladali do 
komplexnej akreditácie. Pri ich príprave jednotlivé katedry zohľadňovali aj pripomienky 
študentov vyjadrené v predchádzajúcich anketách. Zároveň však platí, že sme vysokoškolská 
vzdelávacia inštitúcia a teda nie je naším jediným cieľom vyučovať iba predmety, ktoré sa 
študentom zdajú ako praktické či užitočné, ale poskytnúť v rámci jednotlivých študijných 
programov komplexnú sumu poznatkov, vrátane teoretických a metodologických základov. 
Tie sa možno niektorým z vás môžu dnes zdať ako zbytočné, ale možno sa raz ukáže, že pre 
uplatnenie v praxi boli rovnako dôležité.  

Niektoré pripomienky z ankety (napr. viac predmetov v angličtine, zahraniční pedagógovia, 
internacionalizácia fakulty) sme formulovali aj v Dlhodobom zámere rozvoja FiF UK na roky 
2015–2020, ktoré vypracovalo vedenie fakulty. Pedagógovia fakulty ho už mali možnosť 
pripomienkovať, v najbližších dňoch ho prerokuje aj Vedecká rada FiF UK a Akademický senát 
fakulty. Následne bude tento dokument zverejnený aj na webe fakulty. Aj v jeho záverečnej 
časti píšeme o tom, že radi privítame ďalšie iniciatívne návrhy a nie je to prázdna formulácia.    

Usilujeme sa „budovať mosty“ medzi našimi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi. 
Jednou z prvých lastovičiek (zrodila sa na pôde Katedry anglistiky a amerikanistiky) je 
podujatie Linguamarket 2015, ktoré bude 8. apríla (streda) od 10,00 do 15,00 v átriu na 
Gondovej. Prídu tam zástupcovia jazykových škôl, prekladateľských a tlmočníckych agentúr, 
ale aj iných zamestnávateľov, ktorí budú mať záujem o končiacich študentov so znalosťami 
niektorého cudzieho jazyka.  

Ďalšou platformou na komunikáciu o smerovaní fakulty medzi zamestnancami, študentmi 
a jej vedením je verejné stretnutie akademickej obce FiF UK, ktoré zvolal na štvrtok 16. apríla 
(12,35–14,00 v miestnosti G127 na Gondovej) predseda Akademického senátu Dr. Ivan Lacko. 
Naďalej však platí, že v prípade záujmu sa môžete obrátiť so svojimi pripomienkami (a ak 
treba aj s konkrétnymi sťažnosťami) osobne alebo mailom na prodekanov či dekana. 

Apatia a pasivita nie sú na mieste, i keď môžu vyzerať ako najpohodlnejšie riešenie. Na 
pozitívne zmeny na fakulte nemá ani jej vedenie zázračný prútik a zlepšenie jej fungovania 
môže byť iba spoločným dielom, ku ktorému malými krokmi v rámci svojich možností 
prispeje každý člen akademickej obce, dekan fakulty rovnako ako každý jeden študent či 
študentka: prejavením kritiky či pochvaly v ankete, nápadom na zlepšenie prezentovaným 
napríklad na aprílovom stretnutí akademickej obce či zapojením sa do práce študentskej 
časti Akademického senátu FiF UK.    

Ďakujeme ešte raz všetkým tým, ktorí sa do ankety zapojili a tešíme sa na ďalšie podoby 
a formy dialógu, na ktorom máme záujem a predstavuje pre nás inšpiráciu do ďalšej práce.   

 
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

dekan 
doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD. 

prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie 



 

P.S.: V nasledujúcej časti nájdete vyjadrenia ďalších pracovníkov fakulty, vrátane predsedu 
Akademického senátu FiF UK, Dr. I. Lacka, tajomníka fakulty JUDr. P. Horvátha, riaditeľky 
knižnice PhDr. D. Gondovej, vedúceho študijného oddelenia D. Madarása,  ako aj 
jednotlivých vedúcich katedier (katedry sú zoradené podľa abecedy) reagujúcich na 
konkrétne pripomienky týkajúce sa študijných programov zabezpečovaných danou katedrou 
či pedagógov konkrétnej katedry. 

Akademický senát 

Z približne 700 reakcií študentov na činnosť AS FiF UK, konkrétne jeho študentskej časti, 
vyplýva, že činnosť študentskej časti AS nie je dostatočne viditeľná ale hlavne nie je dosť 
jasné, na čo slúži a čo má vlastne robiť. Jedným z dôvodov je možno celkový nezáujem 
a apatia, druhým slabšia sebaprezentácia akademického senátu ako takého. Ide však o 
dôležitý a významný orgán fakulty, v ktorom tretinu hlasov tvoria študenti, ktorí tým majú 
teda veľký vplyv na rozhodovanie na úrovni fakulty.  

Študentská časť AS FiF UK v poslednom čase pracovala intenzívnejšie ako doteraz a to sa 
odrazilo na výrazne vyššej účasti na doplňovacích voľbách. Reakcie študentov v ankete 
ukázali aj to, že je veľmi dôležité, aby študentskí senátori priamo komunikovali ostatným 
študentom čo a kedy sa v senáte deje. V takých prípadoch si študenti oveľa silnejšie 
uvedomujú prítomnosť a dôležitosť senátu. 

Napriek tomu, že sa svoj názor opakujem už druhý rok, stále si myslím, že hlavne novoprijatí 
študenti by mali byť adresnejšie oboznamovaní s tým ako ŠČ AS FiF UK funguje a mali by sa 
hľadať spôsoby ako zviditeľniť činnosť študentskej časti senátu, resp. spropagovať možnosti 
reprezentácie študentov v AS FiF UK. 

 

Mgr. Ivan Lacko, PhD., predseda AS FiF UK 

tajomník FiF UK 

Študentská  ZS 2014 – vyjadrenie tajomníka fakulty k pripomienkam 

1. Priestorové vybavenie fakulty je v značne zanedbanom stave, odrádza aj okolie, 
použila by som termín študent unfriendly, chýba mi užšia komunikácia so študentom. 

O ktoré fakultné priestory ide? Na krajšie okolie (zrejme budovy) si ešte počkáme po 
dobudovaní novej električkovej trate. 

2. V budove mi chýba zopár vecí, napríklad nejaká oddychová miestnosť, naopak, 
oceňujem fungujúci výťah, dobrú jedáleň. Doplnil by som ale nejaké možnosti, ako tráviť čas, 
keď nie je človek na prednáškach, to mi tam chýba, niečo, čo ma svojou kvalitou prinúti ostať 
na fakulte, a trebárs študovať, a nie ísť do krčmy. :) 

Chýba mi nejaká oddychová zóna, kde by sa dali tráviť prestávky. 

Na fakulte sa to zlepšuje, čo vnímam každý deň. Uvítala by som niečo ako oddychovú 
miestnosť pre študentov, kde by mohli tráviť čas medzi prednáškami. 

Chýbajú mi spoločné priestory, kde by sme si mohli oddychovať spolu, na chodbách sú lavičky, 
ale keďže je nás veľa, nemáme si kde sadnúť, keď som v škole, nemám kde poriadne ísť, 
vonku to átrium sa nedá podľa mňa stále cez rok využívať. Akurát chválim nový bufet :) 



K týmto pripomienkam som sa vyjadril už v predchádzajúcej študentskej ankete. Pre 
študentov boli na tieto účely zrekonštruované priestory v budove na Gondovej 2 na prízemí, 
číslo dverí G 3 o rozlohe 50m2; priestory spravuje študentské časť Akademického senátu FiF 
UK.  

3. Átrium je špinavé dva mesiace a nikto sa neunúva to očistiť.  

tzv. átrium - človek sa bojí aby tam niečo nechytil. Špina, prach, keď prší tak mláky, jeden 
kvetináč a pár kníh vyradených aj z antikvariátu. Chcelo by to oživiť, trochu viac farieb a 
inšpirácie. 

Studená voda na záchodoch, veľakrát chýbajúce mydlo a utierky na ruky sú určite jedným z 
najväčších nedostatkov. 

Fakulta na mňa nerobí dobrý dojem. Na toaletách chýbajú základné hygienické pomôcky, 
hoci je univerzita Komenského považovaná za najlepšie vybavenú na Slovensku. oblasti 
vchodov do školy sú permanentne zahalené v jedovatom smogu fajčiacich študentov. Úroveň 
školy zachraňuje ochotný a dobre kvalifikovaný personál a vybavenie, schopné zaistiť kvalitnú 
výučbu. 

Pripomienku pre rektorát napíšem sem (keďže stále sa v ankete neobjavuje takáto možnosť). 
Pánske sociálne zariadenie v novej budove na 4. poschodí je ešte stále pod úrovňou. Je to 
naozaj tak finančne nákladné opraviť to potrubie? Čaká hádam rektorát na to, že sa zoberie 5 
študentov-aktivistov a opravia to sami. Na záchodoch na Šafku na prízemí úplne absentuje 
toaletný papier a mydlo. Rozumiem, že sú to nákladné veci, ale taká významná inštitúcia ako 
je UK by mala takéto náklady znášať a počítať s nimi. Pretože odpovedať ľuďom akú sú 
podmienky na UK a prvé čo človeku napadne sú toalety je trápne. Záchody na Gondovej sú 
úplne v poriadku. 

chválim fakultu za novú fasádu, bufet, toaletný papier a mydlo na WC 

Upratovanie budov fakulty na Gondovej a Štúrovej ulici zabezpečuje AB FACILITY, spoločnosť 
vysúťažená univerzitou. Už takmer rok usilujeme o ukončenie tohto zmluvného vzťahu 
dohodou, s ktorou táto spoločnosť nesúhlasí. Odstúpenie od zmluvy môže mať pre fakultu 
finančné dôsledky (náhrada škody, zmluvná pokuta). Tento stav neakceptujeme, každý 
podnet zo strany zamestnancov a študentov reklamujeme u spoločnosti s cieľom splniť 
podmienky pre odstúpenie od zmluvy. O prijatie opatrení pre zlepšenie stavu toaliet 
v budovách na Šafárikovom nám. a na Múzejnej ulici dekan fakulty požiadal listom kvestorku 
UK (v prílohe); požiadavku budeme urgovať. 

4. Trošku som šokovaný že napr. takú triviálnu vec ako je kľúč od učebne, musí prevziať 
učiteľ od vrátnika osobne. Myslím že študenti sú už dospelí a pedagógom by to tiež uľahčilo 
život. Mierne, ale uľahčilo. A vhodné by bolo napr. keby sa zaviedli elektronické zámky, tak 
ako to funguje na inej univerzite, z ktorej mám skúsenosti, kde učiteľ priloží svoju kartu (ktorú 
aj na UK všetci majú) a dvere sa automaticky odomknú (Samozrejme systém 
samozatváracích dverí a "gúľ" namiesto kľučiek) Predsa len, najprestížnejšia škola na 
Slovensku ale za 25 rokov sa z výbavy zmenilo máločo a aj to málo nie je bohviečo... 

Predmetný postup upravujú strážne a kľúčové poriadky univerzity a fakulty. Zabezpečuje sa 
nimi ochrana majetkových hodnôt v učebniach. Študent, nakoľko nemá s fakultou 
pracovnoprávny vzťah, nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu.  



Nie je reálne vybudovať elektronické zámky v 95 učebniach. Vyžadovalo by si to výmenu 
všetkých dvier a zárubní (čo by „pamiatkári“ neodsúhlasili) a značné finančné náklady.  

5. Žiadne informácie o oprave bufetu, nepravdivé informácie o otvorení. 

ok, páči sa mi novootvorený bufet - hlavne vaky, v jedálni by sa mohlo zaviesť každý deň 
aspoň jedno jedlo bez mlieka a sóje. (všetky moje alergény vám písať nebudem - je to nadlho) 
a polievka bez mlieka!!! 

oceňujem pridanie zástrčiek, aj novy bufet, celkovo, fakulta smeruje veľmi dobrým smerom 

Bufet i jedáleň fakulta prenajíma, nemá možnosti ovplyvniť ponúkaný sortiment a kvalitu 
jedál. Túto možnosť však majú tak zamestnanci a študenti u poskytovateľa týchto služieb. 

6. Žiadne šatne na odkladanie kabátov a bagandží v zime !!! V lete je to OK 

V budovách v správe fakulty (Gondova, Štúrova) nie je pre umiestnenie skriniek  vyhovujúci 
priestor, a to tak z hľadiska dodržania predpisov o požiarnej ochrane únikové východy), ako 
i z hľadiska ochrany majetku (pod stálym dozorom). Ak máte tip pre umiestnenie skriniek – 
uvítame. 

7. zišli by sa počítače pre kamako; potrebujeme sa naučiť aspoň základné zručnosti v 
grafických programoch - je horšie sa to učiť na kolene; takisto sedávame na prednáškach na 
zemi, lebo nemáme dosť miesta. 

Rozvrh hodín je daný priestorovými možnosťami fakulty a spravuje ho rozvrhová komisia 
podľa reálnych požiadaviek katedry. V budove je počítačová učebňa Št 304 s kapacitou 25 PC. 
Predložila katedra rozvrhovej komisii požiadavku na zaradenie tejto učebne do rozvrhu? 
Požiadavku na grafické programy evidujeme. 

JUDr. Pavel Horváth, tajomník FiF UK 

Ústredná knižnica FiF UK 

Hodnotenie knižnice je podobné ako po uplynulé obdobie - vyjadrilo sa 742 študentov, z 
toho 85% nemalo vážnejšie výhrady, 15% študentov sa vyjadrilo nič moc, resp. nevedelo o 
knižnici. Je pozitívne, že medzi vyjadreniami bola i kladná reakcia na nový bibliobox a na 
doplnenie technického vybavenia knižnice o skener a tablety. 

Pripomienky sú podobné ako po uplynulé obdobia: 

 - nedostatok exemplárov - počet exemplárov limitujú disponibilné finančné prostriedky na 
nákup; knižnica sa snaží formou grantov získať aj mimorozpočtové prostriedky, avšak 
vzhľadom na počet študentov nie je možné zabezpečiť dostatok multiplikátov,  
- zastaraná, resp. žiadna povinná literatúra - bolo by vhodné konkrétnejšie uviesť študijný 
odbor, aby sa daný problém aspoň čiastočne napravil dokúpením potrebných titulov (ak sú v 
distribučnej  sieti), 

- chýba možnosť priameho výberu kníh, obmedzený prístup ku knihám  - z priestorových 
dôvodov má knižnica voľne prístupné knihy len v študovniach na prezenčné štúdium,  
- nutnosť objednávania kníh cez internet, vybavenie objednávok až na druhý deň - keďže 
knihy sú v skladoch, je potrebné vopred zaslať žiadanku, ale žiadanky sa vybavujú priebežne, 
zväčša do 2 pracovných hodín, 

- otváracie hodiny - knižnica je počas semestra  okrem piatkov otvorená do 18.00 hod.; v 
pondelok doobeda je o knižnicu minimálny záujem, taktiež vo štvrtok poobede a v piatok je 



návštevnosť knižnice výrazne nižšia ako po iné dni (polovičná), po 16.00 hod. knižnicu 
navštívia 2-3% z celkového počtu návštevníkov; využívanie knižnice sa bude sledovať i 
naďalej a vyhodnotí sa,  

- vysoké poplatky za oneskorené vrátenie kníh - po ich zavedení sa znížil počet kníh po lehote. 
 
Opakujú sa viaceré pripomienky k správaniu zamestnancov - v minulosti boli prijaté určité 
opatrenia, ktoré nepriniesli potrebný výsledok, preto vedenie knižnice prehodnotí výšku 
pohyblivej zložky mzdy príslušným zamestnancom. 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 

Študijné oddelenie 

Opätovné zlepšenie percentuálneho hodnotenia, hoc i mierne ma stále úprimne teší, aj keď, 
ako som uviedol v predchádzajúcich stanoviskách, je stále ešte na čom pracovať. Taktiež je 
potešiteľné stúpajúce percento respondentov ankety. Z celkového počtu 746 hodnotení 
študijného oddelenia sa aj slovne vyjadrilo 174 študentov, z toho 55 adresných 
pripomienok/konštatovaní k referentkám študijného oddelenia (od 5 do 11 na konkrétnu 
referentku). Aj v týchto sa prejavilo malé zlepšenie.  

K otázke týkajúcej sa byrokracie (kópie bakalárskych diplomov našich absolventov 
pokračujúcich na magisterskom štúdiu) som sa vyjadroval už aj v minulých stanoviskách, 
fakulta je viazaná vyššími predpismi, ktoré musí rešpektovať.  

K pripomienke týkajúcej sa organizácie zápisov do vyšších rokov štúdia, v minulosti bol 
harmonogram konkrétnych študijných programov v príslušnom roku štúdia daný striktne, 
avšak bolo viac ospravedlnení, než študentov, korí reálne v danom termíne na zápis prišli, 
preto sme pristúpili k voľnejšiemu harmonogramu, tzn. vymedzenie dní pre zápis do 
príslušného roku štúdia. Môžeme však uvažovať k navráteniu sa k predchádzajúcemu 
modelu. 

Dano Madarás, vedúci študijného oddelenia 

Katedra andragogiky 

V stanovisku katedry, prerokovaného na zasadnutí katedry 18. 3. 2015, k výsledkom 
študentskej ankety nadväzujeme na predchádzajúce stanoviská za akademické roky 
2012/2013 a 2013/2014.  

Do študentskej ankety sa, podobne ako v predchádzajúcich obdobiach, zapojilo pomerne 
málo študentov, k jednotlivým kurzom (aj to nie ku všetkým) maximálne 7, napriek snahe 
učiteľov katedry motivovať študentov k väčšej účasti. Z tohto pohľadu výsledky ankety nie sú 
validné a vzhľadom na ambivalentnosť odpovedí, ich nemožno považovať za smerodajné. 

Nízky počet študentov zapojených do ankety však neznamenal, že by katedra nepristupovala 
k nej, ako k dôležitému nástroju spätnej väzby,  s plnou vážnosťou. 

Po oboznámení sa s konkrétnymi hodnoteniami a po diskusii  s učiteľmi katedry sme dospeli 
k záveru, že hodnotenia sa pohybujú v celej škále posudzovacej stupnice, čo len potvrdzuje 
nemožnosť objektívnejšieho vyhodnotenia. Kritické hodnotenia majú často silný subjektívny 
charakter, sú protirečivé a niekedy svedčia skôr o povrchnosti, či nezáujme o štúdium 
a nízkej náročnosti na seba samého pri osvojovaní si  vedomostí a plnení si študijných 
povinností. V ankete sa prejavilo aj v súčasnosti veľmi populárne volanie po „praktickej 

http://fphil.uniba.sk/andragogika/


orientácii“ štúdia na úkor nadobudnutia bazálnych teoretických (vedeckých) vedomostí. Na 
rozdiel od minulých hodnotených období klesol tiež počet hodnotení, resp. pripomienok 
konštruktívneho charakteru. 

Okrem nízkej výpovednej hodnoty výsledkov ankety, sa učitelia katedry opätovne zhodli 
v názore, že anketa nie je hlavným motivujúcim prvkom zvyšovania kvality vlastnej 
pedagogickej práce. Nazdávame sa, že pre vyššiu kvalitu štúdia odboru andragogika by bolo 
efektívnejšie využiť iné formy spätnej väzby, v ktorých by v porovnaní s anonymnými 
vyjadreniami prevládala väčšia zodpovednosť za vlastný názor. 

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., vedúci katedry 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

V názoroch k študijnému programu zazneli dve výrazne požiadavky a to zvýšiť počet hodín a 
obsah výučba venovaných  praktickej príprave študentov na povolanie či už učiteľa , 
tlmočníka alebo prekladateľa 

Nový akreditovaný program, ktorý uvedieme do praxe od akad. roka 2015/16 reaguje na 
tieto požiadavky. V odbore prekladateľstva a tlmočníctva sa zvýšil počet hodín tlmočenia 
a prekladu ako aj podnikli kroky na spoluprácu s prekladateľskými agentúrami, aby sa 
vytvoril priestor pre prax študentov. V učiteľských programoch sa zvýšil dôraz praktický jazyk 
a metodické predmety. 

Zároveň však je potrebné uvedomiť si, že univerzitne štúdium je akademické štúdium 
obsahujúce teoretické predmety, ktoré budúci prekladateľ/tlmočník/učiteľ bude potrebovať 
pri vykonávanie svojej činnosti, aj keď sa to teraz študentom zdá ako zbytočné. 

Pokiaľ ide o pripomienky k činnosti jednotlivých učiteľov resp. študijným predmetom, vedúca 
katedry upozornila učiteľov na dôsledne dodržiavanie pracovného a študijného poriadku 
FiFUK a vydala príkaz, aby sa všetci učitelia oboznámili s výsledkami ankety a v prípade 
kritických pripomienok k ich práci, zaujali k nim stanovisko. 

    PhDr. Mária Huttová, CSc., vedúca katedry 

Katedra archeológie 

V zimnom semestri akademického roka 2014-2015 odpovedalo na všeobecné otázky 
o študijnom programe boAE v priemere 14 študentov, v minulom semestri sa ankete 
venovali len 6 študenti. Deväť osôb je so štúdiom nadpriemerne spokojných (5 bodov), 
ostatní ho hodnotili 3-4 bodmi. S podobnými výsledkami je hodnotená aj zaujímavosť 
bakalárskeho štúdia archeológie (8 osôb udelilo 5 bodov), náročnosť študijného programu 
považujú za „akurátnu“ (11 osôb) až nadsadenú (3 osoby). 

Jednotlivé kurzy boli hodnotené nižším počtom študentov, často jedným až tromi, len 
výnimočne hodnotili 8-10 študenti. V dosahovanej kvalite sa kurzy pohybujú v rozmedzí 4-5 
bodov, väčšina má akurátnu náročnosť. V kategórii zaujímavosť dosahujú 4-5 bodov, kurzy 
z prvého roka štúdia ojedinele 3, pričom považované sú za menej náročné. Pri všetkých 
kurzoch označili študenti, že požiadavky a spôsob ich hodnotenia boli stanovené jasne, resp. 
skoro jasne. Celkovo boli výborne hodnotené kurzy súvisiace s terénnou archeologickou 
praxou, predmety z okruhu prírodných vied prednášané vyučujúcimi z PriF UK a prednášky 
externistov. K nim pridali študenti i dodatočný komentár.     

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archeologie/


Zo študentov magisterského stupňa sa do ankety zapojil žiaľ menší počet. S výborným 
hodnotením vo všetkých troch otázkach o programe, celkovo sa k nemu vyjadril len jeden 
študent. Náročnosť štúdia moAE považuje pritom za akurátnu. Jednotlivé predmety 
programu boli hodnotené jedným, maximálne dvoma študentmi. Všetky obstáli s veľmi 
dobrým až výborným hodnotením.   

S aktuálnou anketou ako i narastajúcim počtom hodnotiacich sme spokojní. Aj na základe 
týchto výsledkov plánujeme v novo akreditovanom študijnom pláne zvýšiť obsahovú 
náročnosť najmä povinných kurzov v prvom roku bakalárskeho štúdia.  

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc, vedúci katedry 

Mgr. Jana Mellnerová, PhD. a Mgr. Tomáš König, PhD., študijní poradcovia. 

 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických 

Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK sa na pracovnom stretnutí 2. 3. 2015 oboznámili 
s výsledkami študentskej ankety za zimný semester akademického roka 2014/2015. Študenti 
odboru v celkovom hodnotení oceňovali kvalitu výučby a osobitne vyzdvihovali vzťah 
a prístup učiteľov k študentom. Učitelia katedry sa vždy veľmi dôrazne a cieľavedome 
venovali vytvárania kolegiálnej atmosféry na svojom pracovisku, považujú študentov za 
svojich kolegov a tak k nim aj pristupujú. Pripomienky k roztrieštenosti rozvrhu a veľkým 
časových medzerám medzi kurzami katedra nemôže vo svojej kompetencii vyriešiť. 
Jednotlivé  predmety vyučované učiteľmi katedry boli hodnotené pozitívne. Vôbec sa 
neobjavili výhrady k stanoveniu presných podmienok hodnotenia a k ich dodržiavaniu pri 
povinných a povinne voliteľných kurzoch. Jednoznačné určenie konkrétnych podmienok na 
získanie kreditov sa bude dôsledne dodržiavať aj pri voliteľných kurzoch Učitelia budú vo 
výučbe viac využívať ilustračný a obrazový materiál, aby zatraktívnili prednášanú 
problematiku.. Najzásadnejšie výhrady boli voči spôsobu výučby kurzu Maďarčina 1. Študenti 
kritizovali  nejednoznačné stanovenie požiadaviek a spôsob hodnotenia kurzu, rýchlosť 
výučby, nedostatok času na precvičenie prebratej látky, neposkytovanie podkladov na 
jednotlivé hodiny v dostatočnom časovom predstihu a nezverejnenie výsledkov testu. Vedúci 
katedry hovoril o týchto skutočnostiach s vedúcou Katedry maďarského jazyka a literatúry 
FiF UK - tá usmerní vyučujúcu tak, aby sa takéto nedostatky vo výučbe už nevyskytovali. 
Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK s uspokojením konštatovali, že situácia vo výučbe 
kurzu stredovekej latinčiny sa v porovnaní s  predchádzajúcimi dvoma semestrami výrazne 
zlepšila. Výučbu stredovekej latinčiny budú naďalej (v spolupráci s vedením Katedry klasickej 
a semitskej filológie FiF UK) starostlivo monitorovať. Študenti hodnotili aj kurzy, ktoré 
učitelia katedry realizujú v iných študijných programoch. Výhrada voči náročnosti kurzu 
Dejiny správy pre historikov nie je akceptovateľná. Zvýšenie počtu kreditov za absolvovanie 
tohto kurzu je v kompetencii katedier histórie. Požiadavka zvýraznenia praktického 
zamerania sa na komunikáciu historika s archívnym pracoviskom (Archívnictvo pre historikov) 
bude akceptovaná a posilnená aj odbornou exkurziou vo vybranom archívnom pracovisku. 
Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK opätovne upozorňujú na malý počet študentov, 
ktorí sa zapojili do ankety, čo problematizuje jej výpovednú hodnotu. Absencia komentárov 
zas spôsobuje problémy pri hodnotení kurzov. Napriek tomu je študentská anketa vhodnou 
cestou na eliminovanie nedostatkov, na riešenie problémov a na skvalitnenie vyučovacieho 
procesu. 

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc., vedúci katedry 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnych-vied-historickych/


Katedra dejín výtvarného umenia 

Naďalej musíme bohužiaľ objektívne konštatovať, že celková účasť na študentskej ankete sa 
pohybuje hlboko pod polovicou počtu študentov FiF UK, čo negatívne ovplyvňuje jej 
výpovednú hodnotu. Avšak potešujúcim zistením z výsledkov študentskej ankety ZS 
2014/2015 je v porovnaní s predchádzajúcim semestrom temer dvojnásobná účasť 
zapojených študentov celej FiF UK (25%). Vítame aj značne zvýšený záujem o hodnotenie 
nášho študijného programu, ktorý oproti letu vzrástol z 3 na 19 aktívne zapojených 
študentov v oboch stupňoch štúdia. Osobne za zvlášť prínosné považujem reflektovanie 
našej predchádzajúcej požiadavky o početnejšie konkretizované slovné hodnotenia. Tie totiž 
možno cielene pretaviť do konkrétnych krokov na zlepšenie Katedry dejín výtvarného 
umenia, v plánoch jej krátko- i dlhodobého rozvoja. 

Teší nás, že v oboch stupňoch štúdia ste opäť náš študijný program hodnotili z hľadiska 
kvality, zaujímavosti a náročnosti pozitívne  a to v nadpriemernej rovine. Kladne ste hodnotili 
aj našu reflexiu požiadavky o prehĺbenie praktickej časti výučby či snahy o spoločné aktivity 
mimo kurzov. Chcem vás ubezpečiť, že v tomto smerovaní mienime i naďalej pokračovať. V 
najbližšej dobe napr. aktuálne pre vás pripravenou obsiahlou odbornou exkurziou do 
Talianska, či jedným úplne novým voliteľným kurzom v nasledujúcom ZS, pripravovaným 
vďaka projektu spolupráce so SNG. V súvislosti  so snahami o užšiu previazanosť s praxou a 
lepšiu pripravenosť našich absolventov pre ňu, sme tiež iniciovali a v nedávnej dobe 
podpísali zmluvy o spolupráci s dvomi vrcholovými inštitúciami pracujúcimi s umením a to so 
Slovenskou národnou galériou a Pamiatkovým úradom SR.  

Vaše slovné hodnotenia našich študijných programov obsahovali niekoľko konštruktívnych 
postrehov. Zaznela kritika flexibility komunikácie prostredníctvom tradičnej nástenky a 
absencia FB katedry. Sme si vedomí istej nekomfortnosti tohto zaužívaného, skôr statického, 
no stále významného komunikačného média a aj preto sa snažíme mnohé informácie vám 
sprostredkovávať mailom. Takáto možnosť  avizovania udalosti je aj v AIS2, no jeho 
sledovanosť študentmi počas semestra je zatiaľ nízka. Priznávam, že katedra zvažovala 
potrebu využívania FB a napriek nejednotnému stanovisku sme prisľúbili jeho vytvorenie. 
Nestalo sa tak zatiaľ z dôvodu obmedzených personálnych a časových kapacít. Nechceli sme 
ho spúšťať v provizórnej podobe a jeho prípravu zbrzdili jednak vedecko-výskumne aktivity 
podstatné pre financovanie katedry a tiež to, že kolidovala s prípravou novej web stránky 
fakulty i katedier. Rozhodli sme sa preto počkať, či neveľmi široký rozsah služieb 
očakávaných z našej strany od FB katedry nesplní sľubovaná katedrová stránka. Nanešťastie 
aj celofakultné spustenie tohto webu sprevádzal časový posun a tak v tejto chvíli funguje 
stránka katedry len v základnej podobe. K idei katedrového FB sa preto znovu vrátime. 

To, že máme naozaj pozorných a rozhľadených študentov dokazuje aj komentár pri 
hodnotení magisterského študijného programu. V ňom boli jasne pomenované dva 
problémy, ktorých si je katedra vedomá a už istý čas hľadá v rámci obmedzených možností 
cesty ako ich riešiť.   Jedným pomenovaným problémom je zastúpenie umenia 20. storočia, 
zvlášť jeho druhej polovice, ako aj rozvoj jeho kritickej reflexie vo výučbe. Tu nás obmedzuje 
najmä malý personálny rozsah katedry a minimálna možnosť jej rozšírenia v krátkom čase. 
Nového člena môžeme prijať či už ako zamestnanca na plný úväzok alebo na dohodu len v 
prípade, že naň katedra zarobí. Katedra však nemá možnosti priamej zárobkovej činnosti (s 
výnimkou prípravy pregraduálneho kurzu saturujúceho ledva  jej elementárny chod). Istá  
možnosť načas financovať ďalšieho člena katedry  je ešte plnením  kvalitatívnych ale i 
kvantitatívnych kritérií vedecko-výskumnej činnosti členmi katedry s plným úväzkom. Keďže 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/


ale metodika započítavania týchto výkonov je o. i. retrospektívna katedra aktuálne dopláca  
na  svoju snahu po kvalite realizovanú výučbou špecialistov na skrátený úväzok. Tí 
donedávna tvorili väčšinu katedry a ich vedecko-výskumné aktivity neboli do výkonu katedry 
vôbec počítané. Po nedávnej personálnej úprave obsadenia katedry má už prevahu 
zamestnancov na plný úväzok, čo by nám v budúcnosti malo v tomto ohľade pomôcť. Dokiaľ 
sa to prejaví, dúfam v možnosť saturovania tejto potreby prostredníctvom niektorej 
grantovej schémy, ktoré aktuálne preverujeme. Musím ešte poznamenať, že nejde o 
problematiky, ktoré by bolo možné či vhodné saturovať jednorazovým voliteľným kurzom. 
Ak majú mať zmysel je potrebné ich nastaviť ako koncepčnú úpravu v podobe niekoľkých 
doplňujúcich sa kurzov s patričným personálnym zaštítením. V stredoeurópskom kontexte (o 
širšom ani nehovoriac) patríme v odbore k málopočetným katedrám v rozsahu, ktorý v 
mnohých prípadoch zodpovedá len ich časti špecialistov pre jedno štýlové obdobie. 
Nevyhnutnosťou pre zachovanie a rozvoj kvality je preto  akcentovanie istého zamerania 
katedry s ohľadom na dlhodobé vedecko-výskumné aktivity jej členov. 

Problematika absencie doktorandov, je v našom prípade jednak dôsledkom takmer úplnej 
absencie jednej generácie  habilitovaných a inaugurovaných pedagógov, ktorý by umožnili 
akreditáciu tretieho stupňa štúdia. A zvlášť už niekoľkoročnej celoslovenskej absencie 
komisie pre habilitácie a inaugurácie v našom odbore. Ich realizácia v zahraničí, ktorú už 
dlhšiu dobu sledujeme, je časovo, no hlavne finančne neporovnateľne náročnejšia s 
niektorými nie ľahko realizovateľnými podmienkami ako je napr. ročná výučba na danej 
univerzite. Napriek uvedeným objektívnym prekážkam katedra v žiadnom prípade 
nerezignovala na riešenie oboch problematík, patria  k jej dlhodobým zámerom a aktívne 
hľadá spôsob ich budúceho riešenia. 

Ďakujeme tiež za všetky komentáre k jednotlivým kurzom. Tešia nás pozitívne ohlasy k 
zaujímavému obsahu, náročnosti a dobrej využiteľnosti  z nich nadobudnutých poznatkov. 
Ako podnet k modifikácii niektorých kurzov a spôsobu ich realizácie chápeme aj tých pár 
negatívnych ohlasov, ku ktorým zároveň dovoľte vysvetlenie: 

- množstvo predmetov, ktoré figurujú v študijnom pláne ako momentálne nedostupne je 
spôsobené tým, že ide o výberové predmety pedagógov, ktoré sa snažíme pripravovať na 
každý rok ako nové a staršie s odstupom času,  tak aby nezasiahli identické ročníky  
opakujeme. Pedagógovia katedry sú na hranici a neraz až za hranicou svojich pracovných 
úväzkov a nemôžu bohužiaľ svoju  niekoľkoročnú ponuku predmetov realizovať naraz. 

- Kurz Remeslá 1 bol na rozdiel od ich  kladne hodnotenej 3. časti označený ako „nudný” v 
nevhodnej preplnenej triede. V systéme AIS bol však vyučujúcou určený pre 30 ľudí, s týmto 
vedomím ho navštevovalo takmer 50 a v semestri sa už nepodarilo nájsť priestorovo 
adekvátnu miestnosť. V nasledujúcom roku v prípade, že nebude vopred artikulovaný 
zvýšený záujem oň tak, aby mohol byť zanesený do prípravy rozvrhu bude limitovaný počet 
študentov z iných katedier. Pri poznámke obsahu kurzu bola artikulované očakávanie napr. 
techník spracovania. Predmet je však primárne určený dejinám umenia a tie majú výtvarné 
techniky učené samostatne. 

- Pri predmete Analýza výtvarného diela bola výčitka k absencii mojej účasti na značnom 
počte hodín, nemožnosť prezentovať niektoré práce a nebolo vraj dané vyjadrenie k tomu čo 
majú práce obsahovať. Je pravdou, že ku koncu semestra som z vážnych zdravotných 
dôvodov opakovane nebola v práci, čo mi je  naozaj ľúto. Učivo však bolo prebraté v plnom 
rozsahu a aj časť prezentačných hodín bola v náhradných termínoch a to tak, že celkovo mal 



semester u tohto kurzu o jednu hodinu kontaktnej výučby naviac. Na druhej strane študenti 
mali v úvode semestra harmonogram prezentácií s termínmi, na ktoré sa zapisovali a bol 
stanovený aj časový rozsah prezentácie, tak aby sa dali prezentovať všetky práce. Oboje 
nebolo dodržané, čím došlo k posunom a neadekvátnemu nakopeniu zostávajúcich prác v 
zápočtovom týždni. V úvode  a pri úvodných prezentáciách znovu bola presne nadiktovaná 
štruktúra požadovaného textu. Prezentáciám po základnej teórii predchádzalo študijné voľno 
určené na individuálne konzultácie predmetu, ktoré až na dve výnimky počas semestra nik 
nevyužil. Záujem o konzultácie vzrástol až po odovzdaní opravených prác na úpravu v 
skúškovom období a to neúmerne. Každá opravená práca mala, okrem čiastkových úprav v 
texte, na prednom liste zhrnutie jej nedostatkov a to samostatne za formálne náležitosti 
odborného textu a samostatne za jej obsah. V úvode predmetu tiež odznelo upozornenie, že 
v nadväznosti na predchádzajúce kurzy pracuje so znalosťou odbornej terminológie, popisov 
či ikonografie. Pokiaľ to časové možnosti predmetu dovolia pokúsim sa doň opäť zaradiť 
prezentáciu vzorového príkladu. 

- dve ďalšie negatívne hodnotenie boli spojené s kurzami z dejín umenia pre študentov iných 
katedier 

- z muzeológie prišiel kritický podnet k možnosti absolvovania pre nich povinných kurzov na 
našej katedre.  Priznávame, že dlhodobo narážame na tento problém, a bohužiaľ sa nám ho 
ako vidno na spoločnom stretnutí  katedier v minulom roku nepodarilo odstrániť, preto sme 
sa dohodli na ďalšom stretnutí pred prípravou nasledujúceho akademického roku. Vzhľadom 
na to, že sme malá a úzko špecializovaná katedra môžeme takmer výlučne ponúknuť len 
predmety, ktoré sú obsahom a náročnosťou koncipované pre potreby dejín umenia a v 
mnohom na seba nutne nadväzujú. Muzeológia má u nás najviac odporúčaných  predmetov  
s množstvom požadovaných kreditov a pokiaľ je to možné radi jej vyhovieme. Vzhľadom na 
vyššie uvedené je však pre nás nemožné obsahovo a kritériami modifikovať zmienené kurzy, 
ktoré zväčša patria k jadru nášho odboru, v prospech špecifických potrieb odboru iného. V 
komentári uvedený kurz k umeniu antiky je skutočne jedným z najnáročnejších, profilových 
kurzov v danom študijnom programe, no vzhľadom na jeho absolvovanie napr. archeológmi 
je pri záujme zvládnuteľný aj pre iné odbory. Len na okraj podotýkam, že zlé výsledky 
študentov v tomto roku boli dosiahnuté napriek zámernému  identickému zopakovaniu 
skúšobného testu v dvoch po sebe idúcich termínoch.  K poukazu na odmietnutie študentov 
muzeológie dr. Oriškom na jeho kurzoch treba spravodlivo doplniť aj to, že išlo o zhruba 14 
študentov, ktorí na otázku ich záujmu o náročný interpretačný kurz odpovedali, že ho v 
podstate nechcú, ale musia kvôli kreditom mať. Ako aj to, že odporučenie  a ponuku 
pedagóga na jeho iný základný výklad umenia daného obdobia, zohľadňujúci znalosti iného 
odboru, nereflektovali. Naviac iné jeho kurzy a výklady boli v ankete vysoko pozitívne 
hodnotené. 

- druhý podnet bol z katedry histórie vo vzťahu k  prvýkrát realizovanému prehľadovému 
predmetu, ponúknutému napokon aj iným katedrám. Záporne hodnotený zväčšený rozsah 
prehľadu bol len plnením požiadavky zadávajúcej katedry. Pokiaľ ide o kritiku, skúšali sme aj 
pre nás nový formát a  jeho formálne i realizačné nedostatky budeme  iste riešiť úpravou v 
nasledujúcom roku. Chcem však podotknúť, že nezáživnosť výkladu iste nekorešponduje 
celkom s niekoľkými diskusiami po hodinách. Okrem toho kurz s výnimkou úvodnej a 
záverečnej hodiny nenavštevovala ani len polovica zapísaných študentov.  

Ako som už v úvode zmienila, nárast konkrétnych slovných hodnotení nám dáva jasnejšiu 
spätnú väzbu. Umožňuje nám cielenejšie riešiť prípadné problémy, ako aj utvrdiť sa v 



správnosti niektorých riešení, čí nastúpených ciest. Preto spolu s kolegami dúfame, že podiel 
do ankety zapojených študentov, zvlášť s konkrétnymi konštruktívnymi pripomienkami, bude 
mať i naďalej vzrastajúcu tendenciu. Chceme skvalitňovať obsah našich kurzov a budeme 
vďační ak nám s tým pomôžete. 

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., vedúca katedry  

Katedra estetiky 

K študentskej ankete sa pravidelne vraciame na zasadnutiach katedry. Na katedre estetiky sa 
do ankety zapojilo 16 študentov na bakalárskom stupni štúdia a 11 študentov na 
magisterskom stupni štúdia 5 študentov. Podobne ako v minulom roku sa potvrdilo, že väčší 
záujem o anketu majú študenti bakalárskeho stupňa, čo môže byť prísľubom väčšieho 
zapojenia sa študentov do ankety v budúcnosti, ale aj s nádejou že sa výsledky ankety 
odrazia aj na skvalitnení ich štúdia na ďalšom stupni.  

Na bakalárskom stupni štúdia sa k jednotlivým predmetom vyjadrili študenti v počte od 1 do 
12 študentov. V priemere sa ku všetkým predmetom vyjadrilo 4,6 študentov. Na 
magisterskom stupni štúdia sa k jednotlivým predmetom vyjadrili študenti v počte od 1 do 4 
študentov. V priemere sa ku všetkým predmetom vyjadrili 2 študenti.  

Komentár: 

Niektoré výsledky z ankety je ťažké komentovať, pretože k väčšine predmetov sa vyjadril len 
jeden študent. Ťažké je zaujať aj stanovisko v prípade, že sa k predmetu vyjadrili dvaja 
študenti, ale hodnotenie bolo diametrálne odlišné. Vo všeobecnosti však môžeme 
konštatovať, že pri hlasovaní 3 a viac študentov bola väčšina predmetov hodnotená kladne 
(to znamená na stupnici 3 a vyššie).  

Študenti popri hodnoteniu jednotlivých predmetov ich úroveň komentovali väčšinou 
pozitívne („Látka je vcelku zaujímavá, rozoberajú sa problémy a otázky ktoré sa dajú 
aplikovať aj na terajšiu dobu... Látke je úplná bomba, niečo nové a svieže...“). Najčastejšie 
študenti ocenili zaujímavosť predmetu, resp. prednášajúceho pedagóga ale aj študijný 
program ako celok. 

Na bakalárskom stupni štúdia boli kritické pripomienky ktoré súviseli s výhradou, že 
predmety estetiky obsahujú veľmi veľa filozofie a že sú teoretické poznatky málo využiteľné 
v súčasnej praxi („Učivo je často nudné, príde mi zbytočne komplikované a profesori akoby 
príliš lipli na skostnatených definíciách a výrazoch. Drvivú časť štúdia vás sprevádza pocit, že 
ste sa ocitli vo svete antických filozofov... Čoraz viac človek pochybuje aj o praktickom využití 
tohto štúdia...“). 

Na magisterskom stupni štúdia bolo oproti minulosti podstatne viac pozitívnych ohlasov 
(„Bez teórie sa človek dnes nezaobíde...Dobrý doplnok k štúdiu... Predmet XY bol zaujímavý z 
dôvodu svojej témy... navyše je prínosný pri štátniciach... Profesor je zábavný, látku vie skvelo 
vysvetliť...“). Kritické poznámky sa týkali opäť množstva teórie a prepojiteľnosti s praxou 
(„Menej možností vlastnej realizácie,... veľa skúšok, veľakrát zbytočný dôraz na teóriu bez 
ukážok jej praktickej realizácie. Ale v porovnaní s inými programami, som i tak pomerne 
spokojný... látka je niekedy príliš podrobná... Predmet je veľmi teoretický, čítanie z textov 
občasne nepochopiteľné...“). 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/


Skutočnosť, že hodnotenie ankety je až na konci semestra, neumožňuje členom katedry 
prebrať výsledky ankety v diskusii so študentmi, ktorí sa do nej zapojili, pretože daný kurz už 
ukončil.  

Technická stránka ankety by mohla umožniť vedúcim katedry, aby si niektoré štatistické 
údaje mohli vygenerovať v podobe prehľadne tabuľky. Pri snahe o vyhodnotenie výsledkov 
ankety totiž musíme v našom prípade otvoriť niekoľko desiatok dialógových okien (35 
predmetov), aby sme mohli porovnávať jednotlivé dáta. Je pomerne zložité pri takej malej 
vzorke respondentov a pomerne malým počtom komentárov urobiť za katedru komentár 
k vyhodnoteniu ankety. Možno by stačilo reagovať priamo na konkrétne výhrady študentov, 
ktoré formulujú na záver každého dotazníka. 

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

Katedra etnológie a muzeológie 

Milé kolegyne a kolegovia študenti! 

Rada konštatujem, že sa mierne zvýšil počet tých, ktorí boli sú ochotní zamyslieť sa nad 
kurzom, kurzami, ktoré práve absolvovali, a vyjadriť svoj názor či už v bodovom, alebo 
slovnom hodnotení. Zo štatistického hľadiska je to stále ešte malá odozva, ale pre nás je i tak 
významná. Stále prosím, do budúcnosti, získavajte ďalších hodnotiteľov, ubezpečte ich, ako 
aj ubezpečujem Vás, že nás Vaše názory a hodnotenia zaujímajú a že ich reflektujeme. 

K celkovému hodnoteniu študijného programu bakalárskeho stupňa sme dostali jediné 
slovné hodnotenie, dožadujúce sa väčšej  ochoty niektorých vyučujúcich – nie je jasné 
ochoty k čomu , taktiež viac prednášok zameraných napríklad na slovenský folklór ako taký. 
Myslím, že takéto prednášky máme a určite sa nájdu v novom, práve akreditovanom 
programe. 

Viac slovných vyjadrení je k celkovo dobre hodnotenému študijnému programu 
magisterského štúdia etnológie a kultúrnej antropológie. Poznámky hodnotiteľa, ktorý sa  
sťažuje na množstvo povinných predmetov za pomerne malý počet kreditov zdieľame. 
Situácia vznikla ako dedičstvo predchádzajúcich akreditácií, ktoré mohli byť pripravované 
dosť mechanisticky – 2 vyučovacie hodiny za 3 kredity... V novej akreditácii sme tento postoj 
výrazne zmenili, aj keď, ako hodnotiteľ správne poznamenáva, dotkne sa to až „budúcich 
generácií študentov“. 

Keď sme prezreli hodnotenia kurzov, konštatujeme, že ide v najväčšej časti o kladné 
hodnotenia, ktorým sa môžeme len tešiť. Osobne si dokonca myslím, že bodové  hodnotenie 
„je to zabijak“ možno chápať voči učiteľovi ako pochvalné, pretože si ho vysvetľujem ako 
metaforu pre náročný kurz, ktorý trvá na kvalite na oboch stranách. 

Za významné považujeme hodnotenie kurzu v ponuke celofakultných – v našom prípade to 
bol kurz FiF.KEM/A-boET-032/14 Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov. Striedanie 
pedagógov, ktoré jeden z hodnotiacich vyčíta,  bolo organizované zámerne, pre prehĺbenie 
profesionality prednášky – každý z nás najlepšie vysvetlí tie súčasti poznatkov o tradičnej 
kultúre, ktorým sa výskumne venuje. V budúcnosti počet pedagógov môžeme znížiť 
a čiastočne zúžiť sledované tematické okruhy. Test vychádzal z prednášanej látky, literatúra 
bola zadávaná ako odporúčaná – pre tých , ktorých téma či etnologický pohľad zaujal a chceli 
sa o predmete dočítať viac. Myslíme, že aj pri „C“ predmete je možné požadovať určitú 
základnú sumu vedomostí a ani takýto kurz nie je „zadarmo“, len preto, že si ho poslucháč 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-etnologie-a-muzeologie/


zvolil zo záujmu. Na druhej strane si upozornenie osvojujeme a budeme s kolegami 
pedagógmi tieto podnety preberať v záujme čo najvyváženejšieho učenia a hodnotenia. 

Rada by som ubezpečila Vás všetkých, hodnotiacich aj  tých,  ktorí doteraz  váhali, ale 
v budúcnosti už budú patriť medzi hodnotiacich, že na Katedre etnológie a muzeológie 
berieme študentskú anketu vážne a budeme aj naďalej očakávať jej podnetné výsledky. 

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., vedúca katedry 

Študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo 

Kolegyne, kolegovia, milí študenti, 

úprimne nás potešili pozitívne vyjadrenia na adresu nášho študijného odboru. Treba však 
zdôrazniť, že odpovede niekoľkých jednotlivcov nemožno považovať za dostatočne 
reprezentatívnu vzorku. Predpokladám, že dôvodom nezáujmu o anketu je najmä častá 
komunikácia pedagógov so študentmi.  Študenti majú možnosť priebežne, kedykoľvek 
hodnotiť svoje štúdium cez odborovú webovú stránku www.muzeologia.sk, ale rovnako aj 
osobnou konzultáciou, na ktorú sme na odbore navyknutí a máme s tým veľmi dobré 
skúsenosti. O problémoch, ktoré náš odbor trápia vieme veľmi dobre a priebežne ich aj 
riešime. Teší nás, že si to všimli aj študenti a poznámku o každoročnom zlepšovaní kvality 
študijného odboru pokladáme za súhlasné stanovisko so súčasným smerovaním odboru. 

Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo prechádza permanentne od roku 2011 zmenami, 
predovšetkým postupným budovaním študijného programu s cieľmi, s ktorými sú naši 
študenti dobre oboznámení. Uvedomujeme si, že drvivú väčšinu terajšieho študijného 
programu tvorí hlavne teória, určite z časti nekoncepčne sústredená do bakalárskeho stupňa. 
Mnohé tieto problémy však vyplynuli z možností realizácie celého študijného programu, 
ktorý sa od roku 2006 do roku 2012 otváral len na bakalárskom stupni. V roku 2011 sme 
navyše učili celý odbor len dvaja interní pedagógovia a hoci v roku 2012 pribudol aj 
magisterský stupeň, stále sme na to boli len dvaja interní. Od roku 2013 už traja a od jesene 
2014 sme štyria s plným úväzkom. Významne nám pri výučbe pomáhali a pomáhajú 
predovšetkým početnejší externisti z rôznych odborov a rôzneho zamerania. Nikdy sme 
neboli odborom s dostatočným pedagogickým zabezpečením. Sami študenti máte možnosť 
absolvovať množstvo prednášok rôzneho charakteru u jedného vyučujúceho, čo sa logicky 
musí prejaviť aj na kvalite celého štúdia. V tejto súvislosti možno aj odpovedať na 
dotaz/návrh ohľadom výučby dejín umenia vlastným pedagógom. Pri súčasných úväzkoch 
našich pedagógov, ktoré pripomínajú stredoškolské učiteľské úväzky, nepovažujeme za 
vhodné uvažovať o ďalšom  zvyšovaní našich terajších pedagogických povinností 
o ďalší/ďalšie kurzy. Skôr vidíme možnosť začlenenia kurzov z oblasti dejín umenia ako PV 
a V kurzy do nášho študijného programu prostredníctvom Katedry dejín výtvarného umenia, 
kde pracujú kvalitní a skúsení pedagógovia, špecializovaní na túto problematiku. Poznámka 
ohľadom nerealizovania niektorých PV kurzov z dejín umenia, ako sme už avizovali v októbri 
2014, bude dostatočne ošetrená v nasledujúcom akademickom roku. Je však plne 
v kompetencii iného pracoviska. Pokúsime sa dohliadnuť, aby sa v budúcnosti takéto veci 
nestávali. Problémy s koncepciou študijného programu by mala vyriešiť prebiehajúca 
komplexná akreditácia, v ktorej sme sa snažili zohľadniť a zdôrazniť najmä potreby súčasnej 
múzejnej praxe.  

Problémy s rozvrhom/kríženie povinných a povinne voliteľných kurzov. Odbor muzeológia 
a kultúrne dedičstvo ide na plánovanie rozvrhovej akcie medzi poslednými. Dostávame tie 
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učebne a termíny, ktoré jednoducho ostanú. Za pozitívne považujeme, že už dva roky po 
sebe máme základnú výučbu sústredenú hlavne do miestnosti G368, ktorú takto považujeme 
za „našu odborovú“, hoci oficiálne ju pridelenú ešte stále od fakulty nemáme. Žiaľ, systém 
tvorby rozvrhu na FiF UK určite nie je ideálny, no ani jednoduchý a k chybám jednoducho 
dochádza.   

Múzejná prax. Sme si vedomí toho, že múzejná prax nebýva vždy riešená v súlade s našimi 
zámermi. Je to zakaždým hlavne vec individuálneho dohovoru študenta s vedením múzea. 
No v tomto roku pripravujeme v spolupráci s generálnym riaditeľstvom SNM dodatok 
k rámcovej zmluve o múzejnej praxi, v ktorej dostane priestor o. i.  aj prax študenta v pozícii 
asistent kurátora, keďže aj SNM má záujem „vychovať si, či vytipovať“ človeka do budúceho 
pracovného pomeru s patričným vzdelaním. Predpokladáme, že náplňou takejto praxe 
nebude zalievanie a nosenie kávy, ale priamy podiel na spracovaní zbierkového fondu. Pokiaľ 
sa tento projekt ukáže ako koncepčný a vhodný napokon aj s ohľadom k budúcemu 
zamestnaniu absolventa, podobné dohody o praxi by sme určite iniciovali aj s inými 
pamäťovými inštitúciami. 

Študijný program muzeológia a kultúrne dedičstvo je jedným z najmladších odborov na FiF 
UK, zatiaľ s maličkými tradíciami a takmer žiadnymi dejinami, ktorých počiatky len 
v súčasnosti spoločne s našimi študentmi tvoríme. Radi by sme aj naďalej zlepšovali kvalitu 
štúdia, a to aj za pomoci našich študentov a ich otvorených názorov.  

                          doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo 
 
Katedra filozofie a dejín filozofie 

Katedra filozofie a dejín filozofie sa výsledkami študentskej ankety za zimný semester AR 
2014/2015 zaoberala na svojom zasadnutí dňa 9. 3. 2015. Potešil nás predovšetkým mierny 
nárast účasti našich študentov a študentiek v ankete, ich vyjadrenia a komentáre 
považujeme za dôležitú spätnú väzbu o našej pedagogickej práci.  Podobne nás teší aj to, že 
celkové hodnotenia našich študijných programov sú vcelku pozitívne. Bakalársky ŠP 
„čistej“ filozofie hodnotilo 8 študentov, čo je stále veľmi málo, predstavuje len 18,2%. 
Kvantitatívne hodnotenie bolo sa pohybovalo v intervale od priemeru k najvyššej hodnote, 
z dvoch písomných vyjadrení jedno bolo pochvalné, druhé  kritickejšie („málo priestoru na 
rozvoj študenta a absencia predmetov zameraných na diskusiu“). K tomu chcem len 
poznamenať, že „predmety viac zamerané  na diskusiu“ sú náplňou skôr magisterského 
stupňa  štúdia, diskusia je totiž možná len na znalostnom základe, ktorý študenti a študentky 
získať  práve na bakalárskom stupni štúdia.  

Podobne kladne boli hodnotené aj učiteľské ŠP filozofie v kombinácii v kvantitatívnom 
vyjadrení, čo sa týka slovných komentárov,  v niektorých  prípadoch nie je jasné, na ktorý 
predmet sa komentár vzťahuje (napr. buFISL „niektoré predmety sú zbytočné”). Ku 
komentáru „rovnaké požiadavky ako napríklad na čistých slovenčinárov alebo čistých 
filozofov“ chcem dodať, že poslucháči učiteľských študijných programov v porovnaní 
s poslucháčmi „čistej“ filozofie majú identický základ v zmysle identických povinných kurzov, 
rozdiel je v  PV kurzoch. 

Vo výrazne väčšej miere (46,2%)  sa zapojili študenti do celkového magisterského ŠP filozofie.   
Hodnotenie v kvantitatívnom vyjadrení je  veľmi pozitívne („zelené políčka“), veľmi pozitívne 
sú aj slovné vyjadrenia. Poslucháčky a poslucháčky učiteľských ŠP sa síce do ankety zapojili 
v menšom množstve, ich hodnotenia sú ale tiež vcelku priaznivé. Jedna kritická pripomienka 
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(muFIHI) sa týka  organizačnej stránky prepojenia plnenia si študijných povinností  medzi 
všetkými troma súčasťami ŠP, hodnotiteľ sa sťažuje  na „nedostatok času na 
prípravu“ v skúšobnom období. Nie som si istá, či by vyučujúci z jednotlivých katedier  mali 
medzi sebou koordinovať skúškové termíny, ktoré  vypisujú,  a ani technicky to nepovažujem 
za ľahko realizovateľné  – skôr si myslím, že pri dostatočnom množstve termínov je to vec 
dobrej organizácie času zo strany študentov, aby mohli jednotlivé požiadavky plniť.  

Viacerí učitelia svoje vyjadrenia  k hodnoteniu ich predmetov, prípadne odpovede na 
pripomienky študentov,  uviedli priamo v ankete. Ďalší  vo svojich reakciách  poukázali na 
nemožnosť vyvodzovať nejaké závery z jedného – dvoch hodnotení, obzvlášť v prípadoch, 
keď daný  kurz bol hodnotený bez  slovného komentára.  Privítali by sme, keby hodnotiaci 
študenti a študentky viac využívali možnosť slovného hodnotenia, ktoré má vyššiu 
výpovednú hodnotu než hodnotenie škálové. 

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., vedúca katedry 

 
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky oceňuje, že na študentskej ankete za 
zimný semester 2014/15 sa zúčastnilo takmer dvakrát toľko študentov ako semester pred 
tým. Dúfame, že otvorená diskusia so študentmi a naša reakcie na ich pripomienky povedú 
v budúcnosti k ešte väčšiemu záujmu o túto formu vzájomného dialógu o prioritách 
a potrebách jednotlivých študijných programov realizovaných našou katedrou.  

Ak vezmeme do úvahy číselné hodnotenie jednotlivých študijných programov (kombinácii) 
na našej katedre, vo všeobecnosti prevláda spokojnosť s ich kvalitou, obsahom aj 
s jednotlivými vyučujúcimi. Ku kombináciám v rámci učiteľského štúdia sa, žiaľ, už tradične 
vyjadruje minimálny počet študentov, takže katedra v tomto prípade nemá k čomu zaujať 
stanovisko. Z hodnotení konkrétnych predmetov a vyučujúcich vyplýva, že študenti oceňujú 
najmä predmety, zamerané na rozvíjanie jazykovej kompetencie a sú ochotní akceptovať aj 
prísnejšie požiadavky, pretože si uvedomujú svoju nedostatočnú jazykovú pripravenosť. Toto 
manko kriticky reflektujú aj študenti prekladateľsko-tlmočníckych kombinácií. Katedra na 
tento trend, vyplývajúci z nedostatočne kvalifikovaného vyučovania cudzích jazykov na 
stredných školách, zareagovala zmenou predmetovej skladby študijných programov, ktorá sa 
vo vyučovaní odrazí od zimného semestra 2015/16, keď vstúpi do platnosti nová akreditácia.  
Zmeny v štruktúre programu od nasledujúceho semestra zároveň vyriešia aj problém 
neadekvátneho pomeru kreditov a požadovaného študentského výkonu, na ktorý študenti 
oprávnene upozorňujú. 

Podobne ako aj po iné roky sa ozývajú hlasy, ktoré kritizujú nedostatočné praktické 
zameranie prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia, priveľký dôraz na teóriu a neprimeranú 
orientáciu na dejiny literatúry. Dejiny literatúry tvoria maximálne dve hodiny za semester, 
takže tento argument nezodpovedá realite. Teoretické poznatky považujeme za fundament 
akýchkoľvek praktických zručností a zároveň si myslíme, že cieľom univerzitného štúdia je 
v prvom rade vychovať komplexne a kriticky mysliaceho a kultúrne rozhľadeného človeka, 
ktorý dokáže spracúvať informácie a kreatívne riešiť abstraktné problémy. Takto svojho 
cieľového absolventa definuje aj Filozofická fakulta vo svojom dlhodobom zámere. Príprava 
na podnikanie alebo vypĺňanie tlačív (daňové priznanie a pod.) a pod.  podľa nás 
nepredstavuje náplň univerzitného štúdia.  
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Akceptujeme oprávnenú kritiku, týkajúcu sa veľkého počtu študentov v niektorých kurzoch. 
Tento problém vyplýva do veľkej miery z obmedzeného počtu pracovníkov katedry. 
Pokúsime sa, aby sa takéto situácie vyskytovali čo najmenej. Vzhľadom na veľkú vyťaženosť 
miestností na FiF UK však nie je možné, aby sa výučba nekonala aj v piatok. Pre katedru je 
veľmi dôležité, aby nielen proces výučby, ale aj skúšania prebiehal v korektnom 
a kolegiálnom duchu. Vyzývame študentov, aby sa v prípade, keď dochádza podľa ich názoru 
k nekorektnej komunikácii zo strany učiteľa, obrátili na vedenie katedry, ktoré sa ich 
problémom bude zaoberať.     

Všeobecný pokles vedomostí aj zručností sme v posledných dvoch semestroch pozorovali aj 
na štátnych záverečných skúškach. V rámci týchto skúšok študenta skúša a hodnotí vždy celá 
komisia, pričom všetci habilitovaní docenti majú právo a odbornú erudíciu byť členmi 
skúšobných komisií – tak učiteľského ako aj prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia. Štátna 
skúška si vyžaduje dlhodobú a intenzívnu prípravu. Jej súčasťou by mali byť aj opakované 
konzultácie s vyučujúcimi, ktoré však  študenti vôbec  nevyužívajú. Konzultačné hodiny 
predstavujú absolútne nevyužitý potenciál pre individuálnu komunikáciu medzi študentmi 
a učiteľmi.  

Na záver vyzývame študentov, aby zvýšili svoju angažovanosť a  vlastné aktivity. Predpísaná 
kontaktná výučba môže poskytnúť len základné vodítko pre vlastné štúdium. Študenti našej 
katedry, žiaľ, prejavujú minimálny záujem o kultúrne, spoločenské a odborné podujatia 
v nemeckom jazyku, ktoré naša katedra často spoluorganizuje s rôznymi organizáciami 
v Bratislave (predovšetkým Goethe Institut).  Rovnako minimálny záujem prejavujú študenti 
o pobyty ERASMUS+, ktoré môžu absolvovať na špičkových univerzitách vo Viedni, v Berlíne 
a v Grazi. Pokiaľ bude rásť záujem o študijné pobyty v zahraničí, katedra nemá problém 
uzavrieť partnerské dohody aj s ďalšími univerzitami. 

doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci katedry 

Katedra jazykov 

Aj keď možno v študentskej ankete nájsť rozmanité odozvy na rôzne aspekty výučby 
odborného jazyka, celkové hodnotenie predmetov Katedry jazykov v ZS 2015 (OA, ON, NJ – 
reálie, Románsky jazyk – španielčina, Ruština pre historikov, Tvorivé písanie) je priaznivé.  

Niektorí študenti 1. ročníka sa ponosujú na nízke, resp. neadekvátne nároky kladené počas 
výučby, iní na náročnosť testov, alebo na množstvo úloh. Kritické odozvy však svedčia skôr 
o skreslených predstavách študentov o jazykovej výučbe na vysokej škole, ktorá nie je 
orientovaná na všeobecný jazyk, ale na špecifiká odborného diskurzu, kde nie je predmetom 
všeobecná konverzácia, ale rozvoj čitateľských kriticko-analytických a interpretačných 
schopností a produkcia odborne zameraných komunikátov. 

Študenti 3. ročníka vyzdvihujú využiteľnosť jazykových znalostí v študovanom odbore. 
Niektorí by uprednostnili viac gramatiky (čo však nie je predmetom výučby OJP), iní naopak 
kritizujú nadpoužívanie gramatiky a drilovanie odbornej slovnej zásoby. Niektorí sa sťažujú 
na nenáročnosť úloh, iní naopak na náročnosť, príp. veľké množstvo úloh. Táto 
kontradiktórnosť zrejme dokumentuje skôr rôznorodosť požiadaviek respondentov ako ich 
výhrady voči obsahovým či metodickým otázkam kurzov realizovaných katedrou. 

Aj hodnotenie jednotlivých  učiteľov možno považovať za pozitívne. Autormi niektorých 
kritických hodnotení sú najmä študenti s vysokými očakávaniami, ktorí v skupine so slabšími 
študentmi nemajú dostatok možností na rozvíjanie svojich rečových kompetencií. 
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Záver: Hodnotenie kolegovia prijali ako podnet k hľadaniu efektívnejších foriem prístupu 
k niektorým aspektom výučby. Vo všeobecnosti bude však potrebné častejšie ozrejmovať 
študentom ciele výučby, spôsoby a kritériá hodnotenia, aby lepšie rozumeli voľbe 
konkrétnych výučbových stratégií. Rovnako bude vhodné viesť študentov k väčšej 
autonómnosti a nesuplovať ich nepripravenosť na výučbu aktivitami, ktoré znevýhodňujú 
pripravených študentov. 

doc. PhDr. Viera Elášová, PhD., vedúca katedry 

Katedra klasickej a semitskej filológie 

Celkové hodnotenie štúdia  

boKJ – kvalita aj príťažlivosť štúdia sú hodnotené pozitívne, náročnosť štúdia je hodnotená 
ako nadsadená (2 hlasy) alebo totálny zabijak (1) 

moKJ –pozitívne hodnotenie (4 hlasy) 

Hodnotenie predmetov 

Na hodnotení pomerne veľkého počtu predmetov odboru Klasické jazyky sa zúčastnil len 
jeden hlasujúci študent, takéto hodnotenie má preto, žiaľ, len malú výpovednú hodnotu. 
Týka sa to dominantne predmetov bakalárskeho stupňa: Dejiny gréckej literatúry, Grécka 
syntax 2, Grécky jazyk 1, Grécky jazyk 3, Homér, Repetitorium Graecum, Repetitorium 
Latinum, Antická metrika, Seminár Ovidius, Latinská morfológia, Latinská štylistika; len v 
jednom prípade sa táto nízka účasť týka predmetu magisterského štúdia: Seminár k 
diplomovej práci. 

Nízky počet účastníkov ankety odráža aj celkovo nízky počet študentov odboru Klasické 
jazyky. 

Na bakalárskej úrovni boli vyšším počtom hodnotené predmety, na ktorých sa zúčastňujú aj 
študenti mimo odboru Klasické jazyky: Latinská syntax 1 (10 hlasov), Latinčina 1 CJ (10 
hlasov), Latinčina 1 boHI (8 hlasov), Reálie antického Ríma (8 hlasov). 

Z predmetov študijného programu Klasické jazyky boli celkovo viac hodnotené predmety 
magisterskej úrovne – väčšina v semestri realizovaných predmetov bola hodnotená, a to 2, 3 
alebo 4 hlasmi. Vo všetkých týchto hodnoteniach dominujú pozitívne hodnoty, nezriedka 
býva vyzdvihnuté nasadenie pedagóga (Biblická gréčtina), obohacujúci obsah (Novolatinské 
písomníctvo), spôsob vedenia seminára (Rímski elegici), odborná úroveň a príťažlivosť 
(Latinské stredoveké texty 1), uplatnenie poznatkov v praxi (Rétorika a jej využitie dnes). 

Aj napriek malej účasti na oboch stupňoch štúdia možno zovšeobecniť, že v predmetoch 
prevláda pozitívne hodnotenie. Kritické slová sú štandardne zacielené na náročnosť 
kľúčových jazykových predmetov a lektúr v oboch filológiách – latinská morfológia, latinská 
syntax, latinská štylistika, grécky jazyk, grécka syntax, latinský proseminár: objavujú sa 
hodnotenia o nadsadenej a nepochopiteľnej náročnosti, prípadne o zabijaku. 

Na druhej strane študenti aj pri vysokej náročnosti dokážu oceniť aj zručnosti pedagóga, jeho 
odbornú pripravenosť (napr. Grécky jazyk 3) alebo pochopiť zmysel a oceniť opodstatnenosť 
štúdia jazyka (Latinská syntax 1).  

V niektorých prípadoch študenti prichádzajú s vlastnými podnetmi na spestrenie predmetu 
(napr. Novolatinské texty 1).  
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Osobitnú skupinu predmetov predstavujú tie, ktoré sú ponúkané iným katedrám: sú to kurzy 
latinčiny v rámci spoločného základu (CJ) a odborné predmety pre študentov archívnictva. V 
takých prípadoch sa na hodnotení zúčastňuje viac študentov, čo vytvára pestrejšiu škálu 
hodnotení, od krajne pozitívnych až po veľmi negatívne. Často sa akcentuje prílišná 
náročnosť štúdia. Niekedy hodnotenie môže prezrádzať osobné antipatie (Latinské 
stredoveké texty 1). Keďže však ten istý predmet iná skupina študentov hodnotí veľmi 
pozitívne, vedenie katedry pristupuje k takejto kritike ako súčasti úplnej škály možného 
hodnotenia. Problémy vyplývajú aj z odlišných metodologických prístupov k odbornej práci, a 
to filologického a nefilologického. Napriek kritike sú pedagógovia Katedry klasickej a 
semitskej filológie presvedčení, že k špecifikám nefilologických odborov prihliadajú pri 
výučbe v maximálnej možnej miere, zotrvávajú však na stanovisku, že do mŕtveho jazyka 
možno preniknúť len systematickým osvojovaním si jeho gramatickej štruktúry a jeho 
zodpovedným štúdiom. 

V správnosti ich stanoviska ich napokon utvrdzujú aj (hoci ojedinelé) slová niektorých 
študentov, ktorí niekedy namieria kritiku aj do vlastných radov a sami nabádajú k 
systematickej príprave (napr. Latinčina 1 boHI). 

Členovia katedry naďalej vyzývajú študentov k pravidelnej účasti na ankete. Osobitne 
oceňujú viacslovné komentáre, konkrétne podnety na obohatenie obsahovej náplne 
predmetov alebo na spestrenie spôsobu ich vedenia. 

Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 

Semitskú sekciu KKSF tešia v drvivej väčšine pozitívne hodnotenia študentov v ankete 
a týmto ďakujeme za každý ich hlas. Celkovo za zimný semester tohto akademického roka 
došlo k miernemu poklesu počtu hlasujúcich, no stále sa pohybuje na úrovni okolo 25%. 
Kladné hodnotenia dominujú takmer na všetkých predmetoch bakalárskeho i magisterského 
stupňa a tiež pri celofakultných výberových predmetoch. Za najlepšiu spätnú väzbu však 
považujeme slovné komentáre, ktorých je stále skôr pomenej. Pokiaľ ide o námietku ohľadne 
nemožnosti používať elektronické slovníky a internet počas skúšky pri predmete Prekladový 
seminár odborných textov, stojí určite za zamyslenie. Je možné, že od budúceho 
akademického roka v tomto smere dôjde k posunom, faktom však zostáva, že študenti 
vykazujú čoraz menšiu prax pri práci s knižnými slovníkmi, čo je v prípade arabských 
slovníkov, ktoré majú špecifické usporiadanie, nepochybne na ich škodu. V texte, ktorý sa 
objavil na skúške, sa navyše nevyskytovali výrazy, ktoré by študenti v knižnom slovníku 
nenašli, keby s ním vedeli riadne narábať. 

Vyjadrenie Dr. Drobného: Čo sa týka novootvoreného predmetu Arabský jazyk pre 
nearabistov, teší ma pomerne vysoký počet hlasujúcich študentov. Na základe ich 
hodnotenia môžem predpokladať vysokú spokojnosť so samotným predmetom aj jeho 
výučbou. Menej hlasujúcich, ale podobné hodnotenia pri predmete Moderné dejiny 
arabských krajín 2 rovnako dávajú dôvod k spokojnosti. Kritické hlasy sa vyskytli pri 
predmete Islam. Hlasujúci študenti sa zhodli v kritike nízkej hodinovej dotácie predmetu, 
ktorá je vzhľadom na dôležitosť predmetu nedostatočná. S tým možno len súhlasiť. Podľa 
študijného plánu pre novú akreditáciu by malo dôjsť k zdvojnásobeniu hodinovej dotácie na 
tento predmet. Čo sa týka ostatných výčitiek (prezentácia seminárnych prác na hodine, 
väčšia systematickosť výučby... ), beriem to ako dôležitý podnet pre skvalitnenie výučby v 
budúcnosti. Od študentov by však každopádne bolo zodpovednejšie, keby tieto výhrady 



prezentovali priamo na vyučovaní, resp. počas semestra, čím by prípadnú nápravu určite 
urýchlili.  

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

 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 

Predmet: Metodika práce s detským recipientom – pripomienka, že neboli jasne stanovené 
požiadavky a spôsob hodnotenia na začiatku semestra je oprávnená len do menšej miery, 
pretože v priebehu semestra pribudla v rámci hodnotenia jedna čiastková úloha (len pre 
tento semester mimoriadne), ktorá vyplynula z bežiacej výskumnej úlohy KEGA, avšak pri 
zadávaní s touto úlohou študenti súhlasili, prijali ju ako možnosť vylepšenia si klasifikácie, čo 
sa aj reálne stalo, pretože úloha nebola z kognitívneho hľadiska náročná. Napriek tomu sa 
budeme snažiť v budúcnosti vyvarovať takýchto dodatočných zmien. 

Predmet: Správa informačných zdrojov – pripomienka, že čiastkové úlohy by sa mohli rátať 
do priebežného hodnotenia, je nerelevantná, pretože základnou podmienkou pripustenia k 
záverečnej skúške bolo dosiahnuť minimálne 15 bodov z priebežných testov, kto túto 
podmienku splnil a bol pripustený k záverečnej skúške, boli mu body z 2 čiastkových zadaní 
zarátané v plnom rozsahu. 

Predmet: Správa informačných zdrojov – pripomienka, že aj prednášky aj semináre 
prebiehajú metódou seminára, no pri „diskutovaní“ namiesto prednášky môže dôjsť k 
vynechaniu podstatných údajov nie je oprávnená, vyučujúca k tomu spôsobu prednášania 
ako aktivizujúcej metóde pristúpila v prípade konkrétnej študijnej skupiny, ktorá vykazovala 
menšiu mieru kognitívneho zapojenia, štandardne predmet takto neprednáša, a ani nechce 
prednášať. 

Predmet: Autorské právo – pripomienka, že traja vyučujúci  mali tri rôzne hodnotenia. 
Vyučujúci považujú pripomienku za dobrý podnet, sú ochotní vzájomne v budúcnosti 
prekonzultovať  a zosúladiť spôsob jednotlivých hodnotení. 

Predmet: Spracovanie informácií v kultúre – pripomienka, že by bolo lepšie zadávať viac úloh 
počas semestra a menšie zaťaženie počas skúšobného obdobia bude do budúcnosti zo strany 
vyučujúcej akceptovaná. 

Predmet: Spracovanie informácií v kultúre – pripomienka, že spôsob výučby (týždenný 
propedeutický kurz) nie je vyhovujúci, bude od nového akademického roku akceptovaná a 
predmet sa bude realizovať ako celosemestrálny. 

Študijný program informačné štúdiá na magisterskej úrovni – pripomienka k chýbajúcej 
povinnej praxi je oprávnená, od nového akademického roku bude povinná prax aj pre 
magisterský stupeň 

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

Katedra kulturológie 

Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí využili možnosť vyjadriť sa ku 
študijnému programu Kulturológia. Ako svedčia zmeny v študijnom programe, na 
konštruktívne pripomienky a podnety sa ponukou predmetov aj inováciami v rámci 
didaktických prístupov snažíme reagovať. Podobne ako v minulých rokoch, aj teraz sa mnohí 
dožadujú väčšieho množstva praktických predmetov a informácií. Kulturológia patrí medzi 
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programy, v ktorých sú rovnocenne zastúpené teoretické vedomosti ako aj predmety, 
ktorých základom je aplikovanie teórie smerom do praxe. Budeme sa snažiť na teoretických 
aj aplikovaných predmetoch dôslednejšie prezentovať väzby medzi teoretickou a praktickou 
dimenziou disciplíny. 

Do ponuky predmetov sme okrem Seminára odborníkov od zimného semestra 2014/2015 
zaradili aj predmet Dobrovoľníctvo v kultúre pre Bc. aj Mgr. stupeň štúdia. Študenti kurz 
uvítali, ale v ankete negatívne reagovali na požiadavku napísať správu z dobrovoľnej aktivity. 
Doktorandka, ktorá má realizáciu predmetu na starosti na pripomienky a návrhy reagovala. 

Časť študentov reagovala aj na personálne zmeny na katedre, najmä na odchod Dr. Viery 
Bartkovej na Katedru estetiky. S kolegyňou máme ako katedra korektné vzťahy a aj naďalej 
bude pre našich študentov niektoré kurzy personálne zabezpečovať, čím sa posilní 
interdisciplinarita ako aj medziodborová spolupráca v rámci fakulty. Ďalšie pripomienky 
smerovali k nadväznosti niektorých kurzov, konštruktívne pripomienky zohľadňujeme a o 
niektorých podnetoch budeme uvažovať aj počas prípravy štruktúry predmetov 
v akademickom roku 2015/2016. V prípade predmetov, pri ktorých výrazne prevažovali 
negatívne hodnotenia, budeme situáciu riešiť v rámci katedry, nakoľko na zasadaní katedry 
vo februári boli všetci vyučujúci vyzvaní, aby na anketu reagovali. O výsledkoch ankety sme 
diskutovali aj na zasadaní katedry dňa 16. 3. 2015. 

PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry 

 
Katedra logiky a metodológie vied 

Pripomienky študentov týkajúcich  sa pedagogického procesu  a fungovania našej katedry za 
zimný semester 2014/2015 sme prerokovali na zasadnutí katedry a navrhujeme na 
publikovanie nasledujúci text: 

Vítame zvýšený záujem študentov o anketu. Berieme na vedomie rôznorodé - pozitívne aj 
negatívne - názory študentov na predmety, ktoré zabezpečujeme, i na kvalitu výučby 
učiteľmi a ďakujeme za ne. 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.  

Hlboko nás však znepokojuje odpoveď typu „Načo sú politológom vôbec znalosti o správnom 
usudzovaní?“. Smerovanie takej odpovede svedčí o tom, že študent nemá jasne vytvorenú 
predstavu o odbore, ktorý študuje, ale má záujem iba o čo najmenšiu záťaž počas štúdia. Ak 
porovnáme naše osnovy s osnovami študijných programov na kvalitnejších amerických 
univerzitách, tak zistíme, že podobné kurzy na týchto amerických univerzitách sú ešte 
náročnejšie, ako je úroveň  kurzov zabezpečovaných našou katedrou. Od študentov vyžadujú 
plnenie  väčšieho objemu domácich úloh a systematickú samostatnú prácu, pričom 
hodnotenie je spravidla týždenné. Pre študenta to znamená, že musí aspoň niekoľko hodín 
týždenne stráviť nad úlohami.  

Na druhej strane málo študentov využíva na prehlbovanie svojich znalostí konzultácie so 
svojimi učiteľmi a skutočne sa začínajú učiť až v skúšobnom období, čo môže byť neskoro. 

Odporúčanie: 
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Ocenili by sme, keby sa stalo úplne samozrejmým uvádzanie  aspoň stručného komentára zo 
strany študentov, aby bolo zrejmé, čo body v anketovom hodnotení predstavujú z ich 
pohľadu.  

Považujeme za našu trvalú úlohu propagovanie ankety medzi študentmi a zdôrazňovanie, že 
z toho môžu v konečnom dôsledku profitovať práve oni, a to v postupnom skvalitňovaní 
výučby. 

    prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci katedry 

Katedra maďarského jazyka a literatúry 

V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým našim študentom, ktorí sa do ankety zapojili a 
vyjadrili svoj názor týkajúci sa vyučovacieho procesu na Katedre maďarského jazyka 
a literatúry FiF UK. Je nám však ľúto, že ich počet bol aj v tom prípade veľmi nízky, a to 
napriek tomu, že sme ich vyzvali, aby sa ankety zúčastnili. Bodové hodnotenia študentov vo 
všeobecnosti považujeme za pozitívne, väčšinou však chýbali slovné hodnotenia, na ktoré by 
jednotliví vyučujúci mohli adekvátne reagovať.  

S výsledkami ankety sa oboznámili všetci vyučujúci katedry vrátane doktorandov. Ich reakcie 
sú nasledovné:  

Prof. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc. 

Študenti hodnotili 4 moje kurzy. Boli to nasledujúce: 

Aplikovaná logika: Hodnotili ju traja s priemernou hodnotou 3. Podozrivé na hodnotení je, že 
dvaja/dve považujú predmet za nepochopiteľný  jeden/jedna za nenáročný. Z vlastných 
skúseností z priebehu kurzu predpokladám, že protirečivé hodnotenie vyplýva z averzie 
poslucháčov/poslucháčok voči abstraktným problémom, ktoré logika predostiera. Keďže je 
to výberový kurz, niektorí(é) študenti(ky) po prvom neúspešnom pokuse o získanie kreditu sa 
ani nepokúsili o opravný termín. 

Dejiny literárnej vedy: Tento predmet hodnotili dvaja/dve s priemernou hodnotou 5. Takže 
nemám čo komentovať. 

Svetová literatúra 2: Hodnotili ju dvaja/dve s priemernou hodnotou 4,5. Podobne ako pri  
literárnej vede môžem predpokladať, že kurz bol úspešný. Pri hodnotení sa však objavila 
poznámka zo strany študentov/študentiek, že boli na nich kladené veľké požiadavky. Tie 
spočívali v tom, že museli ku skúške prečítať 6 románov (približne 2500 strán textu). Pri 
súčasnom trende „nečítania“ sa to môže javiť ako obrovská záťaž, lenže literárna vzdelanosť 
spočíva v znalosti textov a tam nemožno zľaviť z požiadaviek, hocako sa zdajú byť 
„premrštené“.  

Teória literatúry: Jedno hodnotenie: 5. Poznajúc  „úspešnosť“ (čiže neúspešnosť) skupiny pri 
skúške predpokladám, že vysokú hodnotenie mi dal(a) úspešný(á) študent(ka).  

Prof. PhDr. István Lanstyák, PhD. 

1. Pokiaľ nevieme, akí študenti 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 jedného alebo dvoch študentov, z čoho sa žiaden štatistický priemer nedá vypočítať. 
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3. V prípade dvoch kurzov (Jazykový manažment a Jazykové plánovanie a jazyková kultúra) 
sú negatívne výsledky čiastočne opodstatnené, tam od budúceho roku dôjde k zmene 
organizácii hodín a čiastočne aj koncepcii kurzu. 

4. Do výsledkov sa premieta aj fakt, že študenti prichádzajú študovať bez toho, aby 
absolvovali prijímacie skúšky z maďarského jazyka a literatúry, z ktorých väčšina neovláda 
nielen stredoškolské učivo, ale niekedy ani učivo zo základnej školy. Keďže aj toto učivo si 
osvojujú teraz, sčasti aj objektívne pociťujú, že je učiva veľa. 

Doc. Zoltán Csehy, PhD. 

Študentskú anketu považujem za veľmi dôležitú, a ľutujem, že sa do nej nezapojilo viac 
študentov. Hodnotenia mojich predmetov boli prevažne veľmi kladné. Ďakujem aj za 
kritickejšie pripomienky, porozmýšľam o nich. Bol by som však rád, keby sa pri hodnotení 
jednotlivých kurzov objavili aj vecné komentáre. 

Doc. Katarína Misadová, PhD. 

Celkové hodnotenie mojich predmetov bolo pozitívne. Študenti sa väčšinou sťažovali len na 
náročnosť preberanej látky, ktorá je podľa niektorých „nadsadená”, podľa iných „akurát”. V 
posledných 5-6 rokoch som požiadavky kvôli slabšej pripravenosti študentov zo strednej 
školy už znížila, ale nakoľko moje predmety sú väčšinou povinné, navyše sú súčasťou 
štátnych záverečných skúšok, ďalšie znižovanie nárokov si neviem predstaviť. Bola by som 
však rada, keby študenti moje predmety v budúcnosti komentovali aj slovami, aby som 
mohla reagovať na konkrétne pripomienky.  

Doc. Anikó Polgár, PhD. 

Ďakujem študentom za všetky návrhy a pripomienky. Obsah predmetov Dejiny maďarskej 
literatúry 2. a Dejiny maďarskej literatúry 5. je podľa študentov zaujímavý, podľa niektorých 
však bolo množstvo práce vzhľadom na počet kreditov pomerne veľké. V budúcnosti sa 
budem snažiť zmeniť rozsah povinnej literatúry. K predmetu Fonetika fínskeho jazyka boli 
názory študentov dosť rozličné, väčšinou však považovali množstvo práce vzhľadom na počet 
kreditov za pomerne malé a preberanú látku za nenáročnú. Podľa niektorých komentárov 
však predmet bol prospešný. Problém vidím v tom, že 45-minutová hodina nestačila na 
dôkladné precvičovanie výslovnosti, preto sa v budúcnosti budem snažiť doplniť prácu na 
hodine s väčším množstvom domácich úloh a cvičení. Predmet Praktický kurz fínskeho jazyka 
1 som učila spolu s fínskou lektorkou Tainu Mylläri. Kvalitu predmetu považovali študenti 
väčšinou za dobrú, obsah predmetu bol pre nich zaujímavý, preberaná látka však bola pre 
väčšinu z nich nadsadená. Rozsah učiva a použité metódy sa budeme snažiť spolu s lektorkou 
zmeniť na základe návrhov študentov.  

Mgr. Zuzana Drábeková, PhD. 

Úvod do štúdia fínskeho jazyka: Prednášky na daný predmet som si pripravovala prácne, 
keďže v slovenčine ani češtine nič neexistuje. Musela som z rôznych zdrojov vyberať materiál 
a všetko prekladať a dávať dokopy materiály, takže komentár, že to bolo čítanie z wikipédie 
vôbec nezodpovedá pravde. Pripravujem elektronické skriptá, keďže pre prvákov, ktorí ešte 
nevedia jazyk, fínske zdroje nie sú vhodné a niektoré materiály už boli z týchto 
pripravovaných skrípt. Za 45 minút sa veľa stihnúť nedá, takže keď budú hotové skriptá a 
študenti si budú môcť látku prečítať doma, bude viac času aj na „severský“ štýl, teda na 
aktívnu účasť študentov. 



PhDr. Anikó Dušíková, PhD. K výsledkom nemám pripomienky. 

Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD. K výsledkom nemám pripomienky. 

Mgr. Szilárd Sebők – doktorand  

Cvičenia z morfológie 2: K tomuto predmetu sa vyjadrila len jedna študentka, ktorá predmet 
hodnotila veľmi priaznivo. Nespochybňujem jej mienku, ale zároveň viem, že nabudúce 
musím lepšie rozložiť termíny zadaných referátov, aby sme sa pred písomkami mohli viac 
venovať cvičeniam. 

Jazykové plánovanie a jazyková kultúra: K tomuto predmetu sa vyjadrili dve študentky. Z 
odpovedí by som vyzdvihol len jednu: podľa jednej študentky „preberaná látka bola 
nenáročná“. Podmienkou absolvovania kurzu bolo odovzdanie seminárnej práce a jej 
doplnenie alebo oprava podľa mojich pripomienok. Ak „nenáročnosť“ znamená, že som 
teoretickú časť učebnej látky neskúšal osobitne, študentka má pravdu. Úroveň ich 
seminárnych prác však neodzrkadľuje takú mieru ovládania učebnej látky, že by sa dalo 
uvažovať o akejkoľvek nenáročnosti – aj keď s niektorými prácami som bol veľmi spokojný. 
Vo všeobecnosti však musím uznať, že tu ide o signál, aby som mierne sprísnil podmienky 
absolvovania kurzu. 

Mgr. Klaudia Szabóová – doktorandka  

Maďarčina 1: Nespokojnosť v študentoch vyvolali najmä požiadavky predmetu a nedostatok 
precvičovania. Som si vedomá, že maďarčina patrí medzi náročné jazyky. K jej osvojeniu si je 
potrebná aktívna účasť a príprava, ktoré neboli počas semestra rovnaké u každého zo 
študentov. Na seminároch sa postupovalo podľa informačného listu predmetu, ktorým boli 
študenti oboznámení na úvodnom seminári. Informačný list obsahuje aj povinnú literatúru. 
Učebný plán predmetu je vopred stanovený.  Kvôli uľahčeniu práce som študentom posielala 
materiály aj elektronicky. Musím  uznať, že  materiály väčšinou dostávali cez víkend. Na 
seminári sa všetko pisalo aj na tabuľu. Myslím si, že prebraté učivo bolo dostatočne 
precvičené na seminároch, pričom na konci každej hodiny bol priestor na prípadné otázky. 
Pre študentov som bola k dispozícii elektronicky, a aj počas svojich konzultačných hodín. Na 
teste boli zadané len tie úlohy, s ktorými sme sa zaoberali na hodine. V jednej z mienok sa 
ústna skúška považovala za zbytočnú. Skúška v skúškovom období bola zameraná na 
overenie úrovne čítania maďarského textu a slúžila predovšetkým na opravu hodnotenia. 
Nemyslím si, že je čítanie pre archivára nepodstatné. Začiatočníci aj v rámci ústnej skúšky 
čítali len tie krátke texty, ktoré boli prečítané a preložené na seminároch. Vzhľadom na 
budúcnosť by ma potešilo, keby som o prípadných nedostatkoch výučby z pohľadu študentov 
bola informovaná priamo na seminári, alebo počas konzultácií. Každý začiatok je ťažký, ale so 
spoločnými silami a vhodnou komunikáciou sa všetko dá riešiť aj zvládnuť.   

doc. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry 

Katedra marketingovej komunikácie 

Preštudoval som si pozorne pripomienky študentov a k uvedeným hodnoteniam 
i komentárom mám tieto pripomienky: 

V prvom rade sa mi nezdá celkom v poriadku forma hodnotenia, kde sú študenti skrytí 
anonymitou, kým hodnotenie pedagógov je voľne prístupné všetkým zaregistrovaným 
účastníkom systému. Na niektorých školách dávajú študentom písať hodnotenie tiež 
anonymne, dokonca povinne na poslednom stretnutí v semestri, no výsledky sú určené len 
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pre vedúcich pracovníkov, v ktorých kompetencii je vyvodzovať z uvedených materiálov 
dôsledky.  Preto si myslím, že ak by aj zostali hodnotenia anonymné, konkrétne poznámky 
študentov by mali byť podpísané, lebo inak sa zaoberáme anonymom, ktorého motivácia 
môže byť rôznorodá... Viem, že diskusia k forme hodnotenia je už uzavretá, no k tomuto 
názoru sme viacerí členovia našej katedry dospeli až teraz. 

Inak sú naše disciplíny i ich prednášatelia hodnotení v kontexte s počtom účastníkov akcie 
prevažne pozitívne, azda najlepšie vychádza z hodnotení dr. Peter Uličný, relatívne negatívne 
poznámky na prof. Serafínovú a dr. Vopálenskú budeme riešiť osobne na zasadnutí katedry. 
Som však presvedčený, že toto hodnotenie pramení primárne z vyšších nárokov na 
preberanú matériu, resp. prísnejšieho posudzovania študentov, čo za chybu nepovažujem. 
Ostatní pedagógovia sú hodnotení podľa konkrétnych predmetov raz skvele, inokedy 
prísnejšie, no výrazné kritické momenty nevidím. Konkrétne pripomienky, napr. spresnenie 
požiadaviek na študenta a pod. prerokujeme s menovanými tiež osobne. 

Poznámky k lepšiemu vybaveniu katedry, napr. počítače a vybavenie programami pre 
grafický dizajn riešime v spolupráci s vedením fakulty. No a poznámky typu, že naša katedra 
má viac predmetov nie špecifických pre štúdium MK, ale žurnalistiky považujem za výrazne 
menej opodstatnenú. Náš študijný program sa síce vyvinul z predmetov špecializácie 
propagácia pre žurnalistov a je i závislý od relatívne malého počtu našich pedagógov, no 
akcentuje potreby súčasnej praxe. Väčšina členov katedry pôsobili roky v rámci špičkových 
postov v reklamných agentúrach a uvedený program sme pri nedávnej akreditácii opätovne 
konzultovali na úrovni všetkých členov katedry vrátane doktorandov. Výhrady k zaradeniu 
teoretických predmetov, resp. histórie reklamy sú na inštitúcii akou je Univerzita 
Komenského paradoxné.  

prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc., vedúci katedry 

Katedra muzikológie 

Výsledky ankety v zimnom semestri 2014/2015 sú, pokiaľ ide o muzikológiu (bc. a mgr.), 
pomerne potešujúce. Zapojilo sa tentokrát o niečo viac respondentov – aj keď stále ide o 
počty hlboko pod polovicou študentov navštevujúcich jednotlivé kurzy – a viac je aj 
komentárov.  

Hodnotenia a komentáre sú zväčša pozitívne. Vyplýva z nich zároveň niekoľko užitočných 
podnetov. 

Po prvé, dôležitým signálom je mimoriadne pozitívne hodnotenie kurzov Dr. Žabku a Dr. 
Zagorského, a to po stránke obsahovej, ale tiež koncepčnej – toho, ako majú hodinu 
rozvrhnutú a aké vyučovacie metódy používajú. V oboch prípadoch hrá dôležitú úlohu, že 
kolegovia môžu nadväzovať na svoju dôkladnú skúsenosť s pedagogickou praxou na 
amerických, resp. západoeurópskych univerzitách. Hodnotenie ich kurzov zo strany 
študentov predstavuje výzvu aj pre nás ostatných. 

Po druhé, opakuje sa výhrada k menšej atraktivite, resp. koncepčnosti magisterskéhio štúdia 
v porovnaní s bakalárskym. Tento efekt vznikol pri zostavovaní študijného plánu pred rokmi, 
keď sa vysokoškolské štúdium delilo na bakalársky a magisterský stupeň. Vtedy sa prejavila 
snaha o čo najväčšiu „úplnosť“ bakalárskeho vzdelania z hľadiska subdisciplín muzikológie, 
preto sa bakalársky stupeň značne nahustil a magisterský prinášal len málo nového. Myslíme 
si, že nové študijné plány, platné od akademického roku 2015/2016 
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(http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/studium/ ), tento 
problém do značnej miery vyriešia. 

Po tretie, za užitočný podnet považujem aj poznámku, že semináre na magisterskom stupni 
nie vždy sú dostatočne koncepčne pripravené „a stava sa, ze ich napln sa vytvara az v 
priebehu prednasok. myslim si, ze na zaciatku kazdeho semestra by uz mali existovat ku 
vsetkym predmetom (najma seminarom) aspon priblizne sylaby, aby si studenti vedeli 
vybrat“. To, že na začiatku semestra by mali byť k predmetom k dispozícii aktuálne sylaby, je 
fakt. Budeme na to na katedre dbať. 

Ďakujeme našim študentom za hodnotenia a komentáre. Dúfam, že v letnom semestri ich 
bude ešte viac! 

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. vedúci Katedry muzikológie 

 
Katedra pedagogiky 

Predovšetkým ďakujeme všetkým našim študentom, ktorí sa do ankety zapojili a vyjadrili svoj 
názor na študijné programy a vyučovacie predmety, ktoré v zimnom semestri absolvovali.   

K študijným programom katedry sa vyjadrilo spolu 10,8 % z celkového počtu študentov. 
Program boPE hodnotilo 16,6 %, moPE 4,8 % študentov týchto študijných programov. Z 
učiteľských študijných programov pedagogiky v kombinácii s iným predmetom sa k programu 
muPE v kombinácii so slovenským jazykom a literatúrou vyjadrilo  25 % študentov. Do 
hodnotenia jednotlivých predmetov bakalárskych študijných programov boPE, buPE sa 
zapojilo od jedného do päť študentov, magisterských študijných programov moPE, muPE 
najviac dvaja študenti. Predmety, ktoré katedra pedagogiky zabezpečuje v rámci spoločného 
pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu učiteľského štúdia na 
bakalárskom stupni hodnotilo od 18 do 39 študentov a na magisterskom stupni od 4 do 9 
študentov.   

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že výsledky ankety pri programoch boPE, buPE a moPE, 
muPE nemajú výpovednú hodnotu. Napriek tomu k nim pristupujeme ako k podnetnej 
informácii. Za pozitívne považujeme hodnotenie študijných programov boPE a muPE. 
Hodnotenie programu moPE, vzhľadom na to, že sa doňho zapojilo len 4,8% z celkového 
počtu študentov programu, nie je možné brať do úvahy ako relevantné.  

Čo sa týka spoločného základu učiteľského štúdia na bakalárskom stupni, pripomienky 
študentov k zabezpečeniu výučby pedagogických premetov, predovšetkým požiadavku na 
prepájanie teoretického poznania s praxou, plne akceptujeme. Kvalita pedagogickej prípravy 
adeptov učiteľstva patrí medzi priority katedry. 

Rovnako, ako vo výsledkoch ankety z dvoch predchádzajúcich období, študenti požadujú 
zvýšenie kreditovej dotácie povinných predmetov a viac povinne voliteľných a voliteľných 
predmetov v bakalárskom aj magisterskom študijnom programe jednoodborovej 
pedagogiky. Týmito požiadavkami sme sa zaoberali v súvislosťou s novou akreditáciou 
študijných programov, zmena nastane od akademického roka 2015/2016. Očakávame, že 
zavedenie inovovaných študijných programov uvedené problémy odstráni. 

PhDr. Dagmar Kazanková, PhD., vedúca katedry 
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Katedra politológie 

Výsledky ankety dostali na vyjadrenie všetci pedagógovia, ktorí viedli v ZS 2014/15 kurzy  v 
rámci Bc. a Mgr. programu.  

V súvislosti s výsledkami všeobecného hodnotenia Bc. a Mgr. programu politológie je možné 
reagovať iba na písomne formulované výhrady: 

skladba a ponuka kurzov (napr. Logika) 

 Po nadobudnutí platnosti novej akreditácie (ak.r. 2015/16) bude výrazne 
modifikovaná skladba a ponuka predmetov v rámci Bc. a Mgr. štúdia. V rámci tejto 
zmeny dôjde k jasnejšiemu logickému a obsahovému previazaniu oblastí výučby. 
Ponuku povinných kurzov bude s výnimkou jazykov zabezpečovať výlučne Katedra 
politológie, čo nám umožní flexibilnejšie reagovať na prípadné problémy a podnety 
zo strany študentov. Povinný kurz Logika bude v rámci novej akreditácie nahradený 
kurzom Úvod do argumentácie, ktorý bude pripravený a zameraný na študentov 
politológie.  

anglický jazyk 

 Výhrada smerovala k používaniu anglickej literatúry v rámci prípravy na jednotlivé 
semináre. I keď si uvedomujeme, že čítanie a porozumenie odborných textov v 
anglickom jazyku môže osobitne v prvých ročníkov spôsobovať problémy, potreba 
dobrej pasívnej znalosti anglického jazyka je zdôrazňovaná v rámci propagačných 
materiálov k štúdiu. Preferencia angličtiny nie je samoúčelná. Ide o preferovaný jazyk 
v rámci odboru na medzinárodnej úrovni, drvivá väčšina aktuálneho výskumu je 
publikovaná v angličtine. V rámci novej akreditácie dôjde k posilneniu časovej dotácie 
na výučbu anglického jazyka.  

 

doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry  

Katedra porovnávacej religionistiky  

Výsledky ankety sme dôsledne prebrali na poslednom zasadaní katedry. V zásade jej 
výpovedná schopnosť je malá, lebo sa jej vo väčšine prípadov zúčastnil primalý počet 
študentov, než aby ich názory mohli mať relevantnú výpovednú hodnotu. Často napr. 3 z 20 
v kurze a podobne. Tiež je pravdepodobné, že veľmi spokojní a veľmi nespokojní sa mali 
tendenciu zapojiť sa skôr, než „spokojní“. Prejavovalo sa to napr. aj tým, že náročnosť kurzu 
povedzme z troch jeden označil za mimoriadne vysokú, druhý za mimoriadne nízku atď., z 
toho nevieme vyvodiť nejaké závery. Čo sa týka našej katedry, môžeme s touto výhradou 
vyjadriť  s výsledkami ankety spokojnosť, lebo v drvivej väčšine sú študenti so všetkými 
kurzami spokojní. Tiež nám umožnila určitú kritickú reflexiu, a to predovšetkým ku dvom 
kurzom, ktoré sú určené pre nereligionistov, Úvod do religionistiky vedený Dr. Čiernikovou 
má určité nedostatky, ktoré anketa vcelku dobre identifikuje. Pripravujeme ich riešenie, 
ktoré kurz zlepší. Tiež sa objavila kritika kurzu Náboženstvo a sexualita, ktorý formálne 
vediem ja ako vedúci katedry, ale len ho zastrešujem, lebo každú hodinu prednáša iný kolega. 
Problém bol v organizačných veciach, ktoré nezvládal nimi poverený doktorand. Celkovo si 
myslíme, že nie všetci doktorandi sú vhodní na pedagogickú prácu a Mgr. Drápela je 
exemplárny príklad, ktorého aj kvôli výsledkom ankety, už podobnými úlohami poverovať 
nebudeme (zato má výbornú vedeckú a publikačnú činnosť).  
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Teda ak to mám zrekapitulovať, anketa nám pomohla odstrániť nedostatky v dvoch 
predmetoch, zaoberali sme sa nimi a vyvodili sme závery. Avšak na štatisticky významnejšie 
kvalitatívne hodnotenie úrovne jednotlivých kurzov stále nestačí, najmä kvôli nízkej účasti. 
Všeobecne za najcennejšie považujeme priame komentáre mimo schematických možností, 
tie nám pomohli najviac. 

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

Katedra psychológie 

Je veľké pozitívum, že na rozdiel od predchádzajúcich študentských ankiet sa tento semester 
zúčastnilo podstatne viacej študentov. V súvislosti s týmto faktom na našom odbore je 
pozoruhodný a aj významný fakt že pri počte hodnotených jednotlivých kurzov je značne 
veľká štandardná odchýlka od dvoch študentoch (čo samozrejme považujeme za 
nereprezentatívnu informáciu) až k 60% percentám študentov ročníka – čo je už 
jednoznačne  číslo s veľkou výpovednou hodnotou. K niektorým všeobecným, často sa 
vyskytujúcim komentárom na oboch stupňoch štúdia: 

a/ veľmi často sa objavuje v oboch formách štúdia požiadavka po praxi, či stáží. Iste že 
v mnohých prípadoch je táto pripomienka aktuálna. Najmä keď ide o druhý stupeň štúdia 
a predmety, ako sú psychodiagnostika, či možnosti návštevy nejakého poradenského 
zariadenia. Toto bývalo v dávnejšej minulosti realitou - samozrejme s finančnou dotáciou 
(praxe v Detskom domove triediacom, exkurzie po psychologických pracoviskách 
v Československu, a pod.). Teraz to vzhľadom na iný systém rozpočtu vysokých škôl, v takejto 
úrovni nie je reálne. Budeme sa však snažiť nájsť kompromis formou aktívnej účasti 
pracovníkov z praxe na niektorých kurzoch.  

b/ Výrazne frekventovaná požiadavka je:  „viac praxe a menej teórie“... Ide o požiadavky 
veľmi  frekventované od študentov oboch foriem štúdia no dosť výrazne sú zastúpení prváci, 
či druháci bakalárskeho  štúdia. Splnenie tejto požiadavky sa nám javí  nereálne. Požiadavky 
typu: „chceme sa venovať sebe a ľudom, načo je nám prefrontálny lalok a teórie“, alebo: 
„budeme sa zaoberať všetkými tými psychologickými problémami a nie teoretizovať“ sú 
značne frekventované (!), - sú však  absolútne irelevantné. Študent študuje  vednú disciplínu, 
ktoré mu má poskytovať  základné požiadavky pre prax, v ktorej ak bude, čakajú ho 
špecializačné kurzy (podobne ako atestácie u lekárov, či rozličné špecializačné kurzy 
právnikov).  

c/ Často sa taktiež objavuje otázka prečo musí študent  absolvovať opäť prijímacie pohovory 
na magisterské štúdium , keď už raz bol na UK prijatý, s komentárom, že na iných školách sa 
takéto pohovory nekonajú. Študent bol prijatý na prvý stupeň štúdia druhý stupeň je podľa 
vysokoškolského zákona absolútne samostatný. Keď pohovory na druhom stupni inde nie sú, 
je to preto, že záujem o tento typ štúdia je na tej fakulte menší, a tak sa pohovory nekonajú 
a prijatí sú bez nich všetci záujemcovia o druhý stupeň štúdia. Zo zákona každý má právo sa 
prihlásiť na druhý stupeň štúdia na ktorúkoľvek vysokú školu - teda nie len študenti Katedry 
psychológie FiF UK.  Či tieto dva stupne štúdia (B. a Mgr.)  pre psychológiu (a aj iné disciplíny) 
je to správne riešenie, nekomentujeme... 

d/ Frekventovaná otázka sa týka  malého počtu voliteľných prednášok. Áno akceptujeme, no 
v Mgr. forme štúdia. V nižších ročníkoch musí byt dodržané pomerne veľmi veľké percento 
povinných kurzov – tento fakt  sa týka štúdií na fakultách vysokých škôl  všeobecne. 
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e/ požiadavka na náročnejšie prijímacie pohovory na Bc. štúdium (viac razy vyslovená). 
Prijímacie pohovory  sú celofakultné,  psychológia má len časť z toho – tzv. špecifické testy. 
No keď budú tieto pohovory ešte náročnejšie, nedocielime s tým menší počet prijatých, čo 
študenti požadujú.  

f/ „Načo je povinná experimentálna psychológia, a teoretické disciplíny, keď ja chcem prax“ – 
častejšie otázky tohto typu.. Experimentálna psychológia a teoretické disciplíny  patria medzi 
základne disciplíny, ktoré sú samozrejmou súčasťou štúdia psychológie na každej priemerne 
kvalitnej katedre.   

g/ Mnohé poznámok zo strany študentov sú opodstatnené. Napr.: Istá statičnosť mnohých 
seminárov, opakovanie viacerých  informácií v druhých kurzoch, požiadavka na zvýšenie   
osobného prístupu pedagóga, spojený s diskusiami, s otázkami  na prednáškach 
a samozrejme na seminároch,  študentom vadí rôznorodosť kurzov na ktorých participujú 
viacerí prednášajúci, zo študentských poznámok je zrejmé že semináre bakalárskych 
a magisterských prác musíme podrobiť analýze a koncepčnej zmene. Tento fakt sa týka aj 
niektorých  výslovne odborných kurzov, čím sa katedra bude zaoberať.  

i/ Často sú zo strany študentov kladené požiadavky na preposielanie materiálov z prednášok 
(ktoré sa uskutočnili), najmä dataprojektovej dokumentácie. Toto nepovažujeme za 
najideálnejší prístup k štúdiu, keďže zo skúsenosti vieme, že časť študentov to berie ako 
„povinnú literatúru“, ktorú sa takmer mnemotechnicky na skúšku naučí a nemajú ju 
zvnútornenú. Samozrejme že ide o iné, ak sa nestihlo všetko odprednášať - čo taktiež by sa 
malo vyskytovať minimálne! 

j/ Požiadavka študentov na „optimalizáciu rozvrhu“ neprichádza žiaľ z technických 
a organizačných  dôvodov do úvahy – na fakulte je 30 katedier s veľmi veľkým počtom 
študijných programov.  Koniec- koncov študent je „zamestnaný“ na plný úväzok na fakulte...  

k/ Pri hodnotení niektorých kurzov spoľahlivosť odpovedí znižuje fakt, že niektorí vyučujúci 
sú študentmi  hodnotení, aj keď reálne na kurze neparticipovali, alebo neboli do neho 
oficiálne zapojení - ich mená sa nachádzajú na zozname vyučujúcich zväčša len omylom . Ide 
o kurzy na ktorých participujú viacerí prednášatelia (napr.: Heretik,ml. - kognitívna 
psychológia, Jakubek - kognitívna psychológia, Brezina - úvod do psychológie, títo 
pedagógovia  sú hodnotení, no kurz neprednášali...).  

l/ A na záver asi najpodstatnejšia všeobecná poznámka: Vedenie katedry si veľmi oceňuje 
tohtosemestrovú  aktivitu študentov pri vypĺňaní študentskej ankety. Okrem poznámok 
(uvedených vyššie), z ktorých sa niektoré  nedajú akceptovať,  sme dostali spätnú väzbu, 
ktorá je v  mnohom  inšpirujúca a je potrebné sa s ňou na úrovni katedry  zaoberať. Vo 
všeobecnosti sme to už riešili na zasadaní vedenia katedry. V ďalšom kroku jednotlivé 
relevantnejšie komentáre študentov  budú riešiť vedúci oddelení. Najzávažnejšie 
pripomienky týkajúce sa výučby niektorých kurzov (celkovo dve) bude riešiť vedúci katedry 
spolu s vedením katedry osobne s pedagógmi, ktorých sa to týka.  

 Vedenie katedry uvíta eventuálne iniciatívu študentov,  usporiadať spoločné stretnutie, kde 
niektoré otázky sa môžu prediskutovať formou osobnej diskusie. 

 doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., vedúci katedry 

 
 



Katedra romanistiky 

Je potešiteľné, že percento respondentov vzrástlo nielen v rámci celej fakulty, ale aj Katedry 
romanistiky, keď sa do hodnotenia dostalo podstatne viac predmetov v minulosti 
opomínaných.  Nazdávame sa ale, že celkový počet študentov hodnotiacich jeden predmet je 
stále málo (2-4 z celej, povedzme 10- a viacčlennej skupiny) na to, aby sme z ich názorov 
vedeli vyvodiť relevantnú spätnú väzbu. Osobitne v prípadoch, keď predmet hodnotia 4 
študenti a každý z nich ináč, od „nepochopiteľná“ po „triviálna“. Väčšina   hodnotení 
vyjadrených bodovou škálou je dobrá,  ale slovné hodnotenia sú  skôr výnimkou ako 
pravidlom. 

Viaceré pripomienky sa každoročne opakujú (napr. veľa práce – málo kreditov). Túto vec sme 
vyriešili pri minuloročných akreditáciách. Niektoré pripomienky považujú učitelia za 
tendenčné, ba až nepriateľské a zrejme pochádzajú od tých istých študentov, ktorí rovnako 
vyjadrili svoju nespokojnosť aj pred polrokom. Učitelia, ktorých sa týkajú, si nie sú vedomí, že 
by boli v otvorenom konflikte so študentmi, svoju prácu vykonávajú tak, ako to považujú za 
najlepšie.  Niektoré sťažnosti na náročnosť práce sú  výsledkom nedostatočnej jazykovej 
úrovne, ktorá spôsobuje študentom ťažkosti pri zvládaní preberanej látky, z toho vyplýva zlé 
hodnotenie v priebehu semestra, opravné termíny, čo sa prirodzene odzrkadlí aj na 
hodnotení predmetu v rámci ankety.  

Vyjadrenia študentov k tomu, či bol predmet dobre alebo odučený, sa nedajú veľmi 
komentovať, každý má právo na svoj názor, ale po rozhovore s dotknutými kolegami som 
dospela  k záveru, že každý z nich robí všetko pre to, aby sprostredkoval  študentom čo 
najviac vedomostí, priviedol ich k samostatnej práci, tvorivému vyhľadávaniu informácií a 
najmä k samostatnému uvažovaniu. Spravodlivé, ale prísne hodnotenie je preto na mieste. 

Kritika, že na niektorých predmetoch je priveľa teórie, neobstojí, pretože rozlišujeme medzi 
teoretickými a  aplikovanými, praktickými predmetmi. Niekedy to, skrátka, nejde bez teórie. 
Isté informácie sa podľa študentov opakujú, keďže študenti sa o istých javoch dozvedajú aj 
od iných učiteľov, čomu sa ale niekedy nedá vyhnúť. V žiadnom prípade nejde o stav, keď by 
sa dvakrát učili tú istú vec v rámci obsahovej náplne dvoch rôznych predmetov. Avšak napr. 
na rôznych  prekladových seminároch sa nedá zabrániť, aby sa isté štylistické problémy 
nepripomenuli, z čoho môže vzniknúť dojem, že sa opakujú. 

Študenti sa dožadujú možnosti absolvovať aj iné románske jazyky na úrovni ďalšieho 
cudzieho jazyka. Je pravda, že naše personálne obsadenie a kapacity sú obmedzené. Ťažisko 
katedry je v poskytovaní prekladateľsko-tlmočníckeho programu  konkrétneho románskeho 
jazyka, a nie vo vyučovaní jazyka ako na jazykovej škole. Takáto požiadavka patrí skôr na 
Katedru jazykov. A na otázku „načo mi je rumunčina?“ (ako druhý románsky jazyk) 
odpovedám, že na to, na čo aj hociktorý iný, nielen  „malý“ jazyk: otvára  dvere do iného 
sveta, do iného myslenia, ktoré  človeka obohacujú. A  poznanie jazyka  umožňuje človeku 
zachytiť tento iný svet a pochopiť ho.    

Záver: Za najvhodnejší spôsob, ako sa vyhnúť všetkým nedorozumeniam, stále považujeme 
otvorený vzťah učiteľ-študent založený na vzájomnej dôvere  a osobný kontakt s učiteľom, 
príp. študijným poradcom. Jednotliví kolegovia    pripomienky študentov preberú/prebrali s 
konkrétnymi študijnými skupinami. Tí, ktorí to považovali za  potrebné, reagovali už priamo v 
ankete.  

      doc. PhDr. Jana Páleníková, CSc., vedúca katedry 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/


Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 

Anketu pedagógovia hodnotia vo všeobecnosti pozitívne, kvitujú vyšší počet hodnotení 
študijných programov, resp. predmetov ako v minulosti. V drvivej väčšine prípadov sú 
hodnotenia predmetov, resp. programov realizovaných na katedre pozitívne. Mnohé 
pripomienky sú opodstatnené a reflektuje ich aj katedra. Zásadné zmeny, ktoré KRVŠ 
urobila v novoakreditovaných programoch, by mali vyriešiť viaceré problematické otázky, 
ako je časová dotácia na predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu. Osobitne sa zmeny 
dotkli aj štruktúry a nadväznosti predmetov, ktorá bola v minulosti podmienená 
personálnymi možnosťami katedry. Vzhľadom na perspektívu personálneho dobudovania 
katedry novoakreditovaný program viac reflektuje potreby odboru.  

V rámci komentárov k jednotlivým kurzom sa vyskytli pripomienky  k obsahu prednášok 
a požiadavkám na získanie kreditov. Hodnotenia náročnosti však v tom istom ročníku kolíšu 
a je zrejmé, že do značnej miery závisia od individuálnych postojov poslucháčov. Rovnako je 
to aj v otázke profilovania ponuky predmetov – sú poslucháči, ktorí by preferovali viac 
lingvistických disciplín, iní viac literatúry a ďalší viac reálií. KRVŠ vynakladá veľké úsilie na to, 
aby vytvorila podmienky na personálne dobudovanie a dosiahnutie optimálneho stavu 
v tomto ohľade. S pripomienkami k obsahu prednášok, resp. cvičení a seminárov sa 
pedagógovia zoznámili a všeobecne možno konštatovať zhodu, že pokiaľ neexistujú 
komplexné učebné texty k predmetom (interné, webové, prípadne publikované v domácich 
vydavateľstvách a teda všeobecne dostupné), je vhodné, aby poslucháči v priebehu kurzu 
dostali čo možno najucelenejší výklad k predmetu. 

doc. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 

Katedra slovanských filológií 

Pri spätnom pohľade na predchádzajúce hodnotenia študijných programov a kurzov 
realizovaných učiteľmi Katedry slovanských filológií treba konštatovať, že rovnako ako 
v predchádzajúcich, aj v aktuálnej ankete prevládajú pozitívne reakcie študentov na celkové 
hodnotenie kvality predmetov. V anketových odpovediach vzťahujúcich sa na zreteľnosť 
stanovených požiadaviek a spôsob hodnotenia predmetu takisto dominujú kladné odpovede. 
Istý názorový rozptyl badať pri posudzovaní náročnosti preberanej látky a množstvo práce 
potrebnej na získanie stanoveného počtu kreditov. Prípady, ak väčšina študentov celkové 
hodnotenie kvality predmetu komentuje odpoveďou „akurát“, pričom iba jeden študent ju 
klasifikuje ako „totálny zabijak“ a náročnosť preberaného učiva sa mu zdá „nadsadená“, 
nepokladáme za relevantné ukazovatele hodnotenia konkrétneho kurzu, resp. práce učiteľa. 
V takýchto situáciách odporúčame využiť možnosť individuálnych konzultácií, čo však 
študenti využívajú iba zriedkavo.   

Názory a komentáre účastníkov ankety prezentované prostredníctvom anonymného 
dotazníka predstavujú účinný prostriedok pri skvalitňovaní vzdelávania. Učitelia katedry by 
preto v budúcnosti uvítali vyššiu účasť študentov v ankete. 

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry     

 
Katedra slovenských dejín 

Kvitujem (nielen ja ale aj celá Katedra slovenských dejín), že sa zvýšilo percento 
zúčastnených študentov, čo výraznejšie objektivizuje kredibilitu ankety. Hodnotenie 
jednotlivých pedagógov sa v zásade nemení, alebo iba minimálne. Rovnako hodnotenie 
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úrovne jednotlivých predmetov je dosť rozporuplné. Niektorí študenti sa sťažujú na priveľké 
dávky poznatkov, ktoré musia v krátkom čase spracovať, iní a vyjadrili, že sa na  
seminároch doslova nudili a nezískali žiadne nové (zásadnejšie) poznatky. Rovnako zapájanie 
sa do vyučovacieho procesu je u mnohých respondentov hodnotené kontradiktoricky. 
Študenti histórie nevedia reagovať na kladené otázky, pretože sa na semináre pripravujú 
veľmi povrchne, čo im neumožňuje viesť dialóg s pedagógmi. Pri príprave  
seminárnych prác majú veľké problémy nielen so zoštudovaním existujúcej odbornej 
literatúry, ale predovšetkým s editovanými a najmä needitovanými prameňmi. To sa týka 
predovšetkým starších slovenských dejín. Pri bádaní novších a najnovších slovenských dejín 
sa študenti celkom oprávnene sťažujú na nespracovanosť a nedostupnosť niektorých fondov 
v sieti slovenských archívov, čo je bohužiaľ pravda. Tento stav spôsobuje personálna 
poddimenzovanosť slovenského archívnictva. Študenti histórie sa oprávnene sťažujú aj na 
nedostupnosť niektorých najnovších titulov v seminárnej knižnici, ale aj v Akademickej 
knižnici UK. Dôvod je celkom prozaický - limitované prostriedky na nákup relatívne drahej 
zahraničnej historickej literatúry. 

prof. PhDr. Ján Lukačka, vedúci katedry 

 
Katedra slovenského jazyka 

KSJ seriózne sformulovala konkrétne (odborne kompetentné a relevantné) pripomienky 
k ankete v predošlých stanoviskách, žiaľ, zostali bez akejkoľvek odozvy. KSJ je presvedčená, 
že odstránenie nedostatkov ankety nie je vecou aktívneho naliehania väčšiny. Ide o závažný 
nástroj akademickej demokracie, ktorý je vecou odbornej cti šíriteľov. Naše pracovisko 
sleduje výsledky tohto dokumentu, ale vzhľadom na jeho odbornú úroveň sa zdržiava 
stanoviska. 

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

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   

Hodnotenie programov: 

Programy, na realizácii ktorých sa podieľa aj KSLLV, boli hodnotené ako kvalitné a náročné, 
vyžadujúce si veľa domácej prípravy. S týmto hodnotením a s predstavou udržať náročnosť 
štúdia sa stotožňujeme. 

Pripomienky:  

(bo) Predmetov je priveľa. P predmety majú málo kreditov. Je málo B predmetov. Väčšina PV 
predmetov je z kategórie slovanské jazyky. V predmetov je málo.  

(bp) Program by mal byť viac orientovaný na preklad, prípadne tlmočenie. 

(bu)Program by mal byť viac orientovaný na prax, podporovať študentov k vyjadreniu 
názorov a hľadaniu vlastných riešení, nie vyžadovať memorizovanie. 

Komentár vedúcej katedry k pripomienkam: 

Tieto názory sú relevantné.  

Viaceré pripomienky sme zohľadnili pri modifikácii programov na akreditáciu 2015 (počet 
predmetov, počet kreditov, typ PV predmetov).  
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Niektoré problémy (B kurzy, počet V predmetov, charakter programu OPT) sa odvíjajú od 
určených rámcov programu, a nie je možné riešiť ich izolovane na katedre.   

Dojem „memorizovania“ môže súvisieť so zámerom poskytnúť študentom (najmä 

v učiteľskom programe) systematický a hĺbkový prehľad dejín literatúry. Tu katedra zámerne 
tvorí svoj program  štúdia odlišne od aktuálnych trendov strednej školy. Priestor pre diskusiu 
a pre problémové vyučovanie je – verím -  v každom kurze. 

(mo) Prezentácie by nemali byť súčasťou hodnotenia. V programe by mala byť povinne 
zastúpená filozofia.   

(mp) Absentuje prax prekladu, rozvoj verbálnych kompetencií. 

(mu) Absentuje prax, absentuje výučba svetovej literatúry, kurzy z historickej poetiky 
kopíruju program kurzov z dejín literatúry. Program bazíruje na komplexnosti („dať všetko“). 

Komentár vedúcej katedry k pripomienkam: 

Prezentáciu alebo referát považujem za jednu z možných zložiek hodnotenia.  

Tzv. „svetová“ literatúra je „problém“, ktorý sa v ankete objavuje opakovane: opakovane 
uvádzam, že štúdium slovenskej literatúry má dať kompetencie na čítanie literatúr v iných 
jazykoch, že predstava kompendia „svetovej“ literatúry v podobe „rýchlokurzu“ je cestou, 
ktorou katedra nepôjde a že študentov povzbudzujeme k štúdiu iných jazykov a k zápisu 
kurzov literatúry na iných katedrách alebo k samoštúdiu.  (V tomto bode nechceme „dať 
všetko“).   

Podoba spoločného základu OPT a UAP sa nerieši na úrovni katedry, pripomienky sú 
oprávnené.  

Kurzy z historickej poetiky sú v novej akreditácii len komplementárne, keďže 
literárnohistorické kurzy sa rozširujú na celých päť rokov štúdia. 

Hodnotenie kurzov: 

Kurzy boli hodnotené ako kvalitné a zaujímavé,  rovnako prístup viacerých vyučujúcich, čo 
nás veľmi teší.  

Komentáre a pripomienky: 

V niektorých prípadoch (Slovenská literatúra 20 storočia 1, Slovenská literatúra 9-18 storočia 
1, Slovenská próza 19 storočia, Slovenská próza druhej polovice 20 storočia) sa objavili 
výhrady voči spôsobu hodnotenia (testu). V SZ OPT sa objavil názor o zbytočnosti kurzu 
Dejiny slovenskej literatúry a prekladu 1, v mu o repetitívnosti kurzov z historickej poetiky. 

Komentár vedúcej katedry: 

Podoba hodnotenia a testu je plne v kompetencii vyučujúceho.  Opodstatnené a objektívne 
pripomienky je možné komunikovať priamo vyučujúcemu – resp. aj spätná väzba vyjadrená 
v ankete je pre vyučujúceho signálom. Na druhej strane, hodnotenie je právom, ale aj 
povinnosťou vyučujúceho, a pri pripomienkach prosím vždy najprv urobiť sebareflexiu 
zbavenú emócie.  

Kurz Dejiny slovenskej literatúry a prekladu 1 – názor sa objavuje v anketách opakovane. 
Kurz nebol zaradený do novej akreditácie.  

Ku kurzu z historickej poetiky – viď vyššie. 



doc. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry  

 
Katedra sociológie 

V zimnom semestri akademického roku 2014/2015 sme v študentskej ankete na Katedre 
sociológie FiF UK zaznamenali 15 hlasovaní v bakalárskom a tri v magisterskom stupni štúdia. 
Hlasujúci vcelku ohodnotili kvalitu štúdia v bakalárskom stupni priemernou známkou 3.67 
a v magisterskom známkou 3,33.  

V bakalárskom stupni boli zaznamenané aj tri slovné hodnotenia výučby. Jedno z nich si 
zaslúži osobitnú pozornosť, pretože predstavuje kvalitatívny posun – od hodnotenia učiteľov 
a kurzov katedry sa hodnotiaci študent posunul k hodnoteniu úrovne svojich kolegov 
v ročníku a tiež k hodnoteniu činnosti celej fakulty.  

Tu je jeho hodnotenie: 

„Latka je nastavená príliš nízko a to jak pri prijímaní študentov, tak aj pri jednotlivých 
predmetoch. Myslím, že sa treba zamyslieť aj nad tým, ako je možné, že o sociológiu nie je 
záujem, keď zažívame boom humanitných vied. Je to zodpovednosťou fakulty robiť taký 
marketing, aby dokázali študijný odbor „predať“ medzi potenciálnymi uchádzačmi. Kvalita 
študentov je otrasná, väčšina nie je ani z gymnázia. Nevravím, že by ich to malo automaticky 
diskvalifikovať, ale nemala by sa im prispôsobovať latka, tá by mala byť nastavená vyššie, aby 
sa mohli rozvíjať predovšetkým tí najlepší, lebo pre túto časť je potom chodenie na 
prednášky len strata času, keď sa tam každé cudzie slovo vysvetľuje tri minúty.“ 

Pracovníci Katedry sociológie FiF UK sa, tak ako každý semester, s aktuálnymi výsledkami 
študentskej ankety oboznámili, porovnali ich s výsledkami ankiet z predchádzajúcich období 
a interne ich prerokovali.  

prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci katedry 

Katedra všeobecných dejín 

Katedra všeobecných dejín vníma pozitívne študentské pripomienky ku kvalite a náplni 
vyučovacie procesu. Zároveň sme s radosťou zaregistrovali nárast záujmu o vyjadrenie 
študentských názorov k celkovému hodnoteniu študijného programu a aj jednotlivých kurzov 
a nielen bodovanie študijného programu a jednotlivých predmetov. Vo veľkej väčšine  sú 
hodnotenia študentov  pozitívne a ich platnosť možno verifikovať  až pri  názore aspoň 50 % 
vyjadrení zúčastnených v rámci  jednotlivého kurzu. Hodnotenia študentov bude katedra 
hlbšie analyzovať (napr. pripomienka o znižovaní náročnosti). Výrazným spôsobom sa do 
ankety zapojili aj študenti učiteľských kombinácií s históriou, ktorí pripomienkovali obsah aj 
náročnosť kombinovaného učiteľského štúdia. 

Výsledky ankety boli predmetom diskusie na zasadnutí katedry 25. februára 2015. 
Potešiteľné bolo najmä celkové pozitívne hodnotenie študijného odboru. V prípade 
učiteľských kombinácií výrazne rezonovala kritika slabej prepojenosti jednotlivých 
predmetov s praxou. Najmä v prípade učiteľského štúdia sa väčšina účastníkov ankety 
vyjadrila v prospech väčšieho prepojenia jednotlivých predmetov s praxou a potrebami 
budúcich učiteľov. Tento bod sme bližšie diskutovali na vyššie spomínanom zasadnutí 
katedry. Pokúsime sa čo najviac v prípade učiteľského štúdia tento problém na predmetoch, 
ktoré ponúkajú pedagógovia našej katedry, riešiť. Naďalej študenti pripomienkovali nízku 
kreditovú dotáciu povinných predmetov študijného programu, tento problém by sa mal 
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vyriešiť po úspešnej akreditácii odboru. Študenti sa na bakalárskom aj magisterskom stupni 
v prípade jednoodborového aj učiteľského štúdia opätovne sťažujú na veľký počet povinných 
predmetov. Aj v tomto prípade by sa mala situácia vyriešiť po úspešnej akreditácii. Naopak 
pozitívne študenti hodnotia možnosť voľby z veľkého počtu predmetov. Čiastočne by sme 
chceli zachovať širokú ponuku študijného programu. Študenti ale musia akceptovať aj 
vedeckú profiláciu jednotlivých pedagógov.   

V ankete len malá časť študentov slovne komentovala obsah a priebeh jednotlivých 
ponúkaných predmetov. Napriek tomu sa členovia katedry pokúsia rôzne kritické postrehy 
a pripomienky na adresu jednotlivých kurzov zohľadniť.   

prof. Miroslav Daniš, CSc., vedúci katedry 

 
Katedra východoázijských štúdií 

Všeobecné postrehy:  

• veľmi nízka účasť študentov, hoci v sinológii so stúpajúcim trendom  

• celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 

• Čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia: 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 10+5 

Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 3+1 

Celkovo veľmi priaznivé hodnotenie realizácie študijného programu. 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov: 

#246559: Katedra neustále rozširuje ponuku povinne voliteľných a voliteľných kurzov, 
pribúdajú aj predmety, ktoré ponúkajú noví doktorandi. 

#246767: Katedra uvažuje o zvýšení počtu kurzov týkajúcich sa moderného jazyka na 
magisterskom stupni. 

#311996: Pouvažujeme o presunutí kurzu Úvod do štúdia sinológie: Literatúra do letného 
semestra, vzhľadom na jeho náročnosť. 

• Japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia: 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 2+0 

Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku):  1+0 

Celkovo priaznivé hodnotenie realizácie študijného programu. 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov: 

#292424:  Nerozumiem logike komentára: je zbytočná náročnosť predmetov prejavom nízkej 
kvality učiteľa? K takto formulovanému postrehu sa neviem vyjadriť. 

• Kórejské štúdiá: 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku):  0 

Počet komentujúcich študentov (študijného programu ako celku): 0 

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

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vychodoazijskych-studii/
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2014-2015-zima/program/boCI#komentar246559
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2014-2015-zima/program/moCI#komentar246767
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2014-2015-zima/predmet/FiF-KVS--A-boCI-006-1--7226--00#komentar311996
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2014-2015-zima/program/boJA#komentar292424


Katedra žurnalistiky 

Výsledky študentskej ankety za zimný semester akademického roka 2014/2015 berieme na 
vedomie a vecné pripomienky a konkrétne, adresné výhrady, ktoré sa dajú odstrániť, sme 
prerokovali na spoločnom zasadnutí všetkých členov katedry a prijali sme kroky na ich 
odstránenie. Na druhej strane paušalizované a dehonestujúce vyjadrenia považujeme za 
neadekvátne a najmä nezakladajúce sa na pravde. Práve naopak, realita je celkom iná. 
Dokazuje to fakt, že za posledných päť rokov prišlo na katedru viacero významných 
odborníkov – renomovaných žurnalistov priamo z praxe, ktorí pripravujú s poslucháčmi na 
bakalárskom i magisterskom stupni štúdia praktické mediálne výstupy, študenti sa môžu 
hlásiť na prax či stáže v rôznych mediálnych alebo verejných inštitúciách, v čom im katedra 
vychádza v ústrety a napokon tiež fakt, že počet publikačných výstupov jednotlivých členov 
katedry z roka na rok stúpa, čo dokumentuje voľne prístupná databáza publikačnej činnosti. 
Zvykli sme si už, žiaľ, aj na takéto neobjektívne a skresľujúce vyjadrenia, čo nás vedie 
k zamysleniu sa nad zmyslom, resp. etickosťou celej študentskej ankety vo vzťahu 
k pedagógovi v takej podobe, aká je aktuálne prezentovaná. Myslíme si totiž, že by mala byť 
formulovaná skôr na báze konkrétnych námetov na zmeny a vylepšenia organizácie výučby, 
dobrovoľnej tvorby mimofakutných aktivít a pod., a nie vo forme škálovaných hodnotiacich 
úsudkov, v ktorých je možné hodnotiť nielen samotný predmet, ale dokonca aj odbornú 
stránku pedagóga či jeho prezentačné zručnosti.       

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

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/

