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Milé študentky, milí študenti, 

ďakujeme tým z vás, ktorí sa zapojili do študentskej ankety v zimnom semestri, bolo vás 887 
(25%), čo je o 170 viac ako v predchádzajúcom semestri a to je potešujúce. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa do ankety zapojili a vyjadrili svoj názor. Stále platí, že čím viac vás bude, tým 
relevantnejšie budú vaše hodnotenia pre vedenie fakulty, vedúcich katedier i jednotlivých 
pedagógov. Pripájame sa k apelu jedného z vedúcich katedier, profesora Gahéra: „Študenti, 
vyjadrujte sa!“ Pomáhate nám, pomáhate sebe a pomáhate aj tým, ktorí prídu po vás i po nás. 
Nie všetko vieme vyriešiť hneď a nie všetko je v našich silách, ale vaše pripomienky berieme 
vážne a postupne ich riešime. 

Celkové hodnotenie fakulty je opäť na úrovni 3,88, no uvedomujeme si, že ešte stále treba 
veľa vecí zlepšovať – niečo závisí napríklad od financovania vysokých škôl zo štátneho rozpočtu 
a na to vplyv nemáme, ale veľa sa dá zlepšiť aj na úrovni fakulty a ústretovým, aktívnejším 
prístupom všetkých vyučujúcich, zamestnancov fakulty, jej vedenia, no i študentov. Najprv 
zopár pozitívnych citátov, aby sme vás i seba potešili: „Na základe predchádzajúceho štúdia 
na pedagogickej fakulte UK je práve filozofická fakulta náročnejšia a je dôslednejšia v plnení 
povinností, čo oceňujem. Konečne mám pocit že som študentkou Univerzity :)“ „Super, mal som 
veľké očakávania, ale je to ešte lepšie.“ No, pravdaže, vidíme aj tie kritické hlasy: „nenáročnosť 
až nuda; stagnovanie; zastarané spôsoby výučby; málo príležitostí na rozvoj osobnosti; skôr 
mechanická práca; slabšia úroveň fakulty; nedostatok kvalitných vyučujúcich.“ „Mám pocit, že 
niektorí sú esami vo svojej oblasti, na druhej strane im chýbajú prezentačné zručnosti, 
schopnosť efektívne komunikovať.“ „Od začiatku roka je na fakulte chaos, začalo sa to 
nedostatočným informovaním študentov o tom ako a ktoré predmety si môžeme zapísať - nikto 
nevedel, že rozvrh si nemôžeme sami zostaviť ale je už daný, pokračuje to neinformovanosťou 
o skúškach (z niektorých predmetov).“ Vo vyjadreniach jednotlivých vedúcich katedier nájdete 
aj reakcie na niektoré konkrétne pripomienky týkajúce sa jednotlivých študijných programov 
a vyučujúcich. Vaše pozitívne reakcie nás tešia, negatívne vnímame a budeme sa usilovať 
komunikovať o tom s vedúcimi katedier i ostatnými zamestnancami.  

Pokiaľ ide o samotnú študentskú anketu, tú vnímate pozitívne (vrátane posunutia jej začiatku 
do posledného výučbového týždňa zimného semestra), ale formulovali ste aj oprávnenú 
a zásadnú pripomienku: „Bolo by fajn, keby sme mali na anketu spätnú väzbu aj od vyučujúcich 
(aspoň pár slov, že čo im to dalo a či niečo zmenia) a nie len od vedenia katedry. Možno by to 
študentov viac motivovalo ju vypĺňať. Odporúčala by som študentov informovať o tom, že je 
skutočne anonymná, pretože som viackrát počula, že tomu neveria, keďže sa to robí cez AIS a 
tým pádom tomu nedôverujú.“ Anketa je anonymná, neexistuje nijaká možnosť, ako na 
základe vyjadrenia študentky či študenta identifikovať, kto je autorom hodnotenia či 
komentára, napriek tomu, že sa prihlasujete ako do AIS-u. Nikto naozaj nemá ako zistiť, kto sa 
do ankety zapojil (a čím) a kto nie. Pokiaľ ide o reakcie pedagógov na vznesené námietky, 
uvedomujeme si, že toto je slabé miesto a budeme na nich apelovať, aby túto možnosť viac 
využívali.  



Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste svoje názory aj naďalej formulovali kriticky 
a otvorene, ale adekvátnym slovníkom. Dehonestujúce vyjadrenia na adresu pedagógov či 
iných zamestnancov fakulty, s ktorými prichádzate do kontaktu (študijné oddelenie, knižnice) 
nie sú dobrou vizitkou a vyvolávajú negatívne reakcie na anketu. Kritika sa dá vyjadriť aj 
civilizovaným spôsobom a vtedy je jej efekt väčší. V prípade, že sa v komentároch objaví 
vulgarizmus, automaticky sú vyradené a ani sa nezobrazia.  

K problematike propagácie ankety („Anketa je fajn, výsledky tiež, skôr by som sa zamerala na 
väčšiu propagáciu ankety, nie všetci čítajú univerzitný email, alebo po množstve SPAMu, ktoré 
z univerzity príde študenti ignorujú aj informáciu o ankete, čo sa takmer stalo aj mne.“) 
môžeme len opätovne upozorňovať na to, aby ste čítali aj poštu vo vašich univerzitných 
emailoch (nie je problém presmerovať si ich na súkromnú mailovú adresu), vždy pred 
začiatkom ankety dostanete mail upozorňujúci vás na možnosť zapojiť sa do nej (a informácia 
sa vám zobrazí aj pri otvorení AIS-u). Okrem toho tam dostávate informácie z knižnice 
a napríklad aj o niektorých podujatiach na pôde fakulty. Pripomíname, že o podujatiach 
organizovaných fakultou pravidelne informujeme na webe a najmä na Facebooku FiF UK, kde 
nájdete informácie naozaj o (takmer) všetkom, čo sa na fakulte deje (a nielen to). 

„Chýba priestor, kde by sa študenti mohli stýkať aj mimo prednášok.“ Usilujeme sa tento 
problém riešiť v rámci limitovaných možností budovy na Gondovej. Pracujeme na 
rekonštrukcii priestoru G 6, o úprave ktorého vedenie fakulty komunikuje aj so študentskými 
senátormi, zvažujeme možnosť upraviť pre potreby študentov ešte jeden zatiaľ nevyužívaný 
priestor. A postupne sa púšťame do pomerne veľkého projektu rekonštrukcie bývalých stajní 
v malom átriu, ktoré by sa v horizonte 2-3 rokov mali premeniť na akademické komunitné 
centrum UniverSaal, čo by mala byť vo viacerých ohľadoch veľmi pozitívna zmena. 

V komentároch ku všeobecným otázkam sa vo viacerých jej častiach objavili aj (skôr kritické) 
komentáre týkajúce sa nedostatočnej propagácie fakulty, ale aj cenné podnety smerujúce k jej 
zlepšeniu a posilneniu PR aktivít. „Propagovať fakultu tak, aby študenti boli hrdí, že na nej 
študujú“, ako je to formulované v jednom z komentárov, je aj naším cieľom, ktorý sa 
pokúšame naplniť postupne, možno menšími či pomalšími krokmi, než by to bolo žiadúce. Teší 
nás, že niektoré z novších iniciatív (napr. fakultný Newsletter) neostali celkom bez povšimnutia. 
Názor, formulovaný v komentári „je dosť možné, že viaceré iniciatívy, ku ktorým dochádza, 
ostávajú v pozadí, pretože nie sú efektívne prezentované“ asi nie je ďaleko od pravdy, napr. 
propagačné aktivity na stredných školách, ktoré sme realizovali začiatkom roka alebo 
podujatie pre absolventov mohli takto ostať v pozadí. Sme si teda vedomí toho, že v tejto 
oblasti máme rezervy (ale aj obmedzené kapacity) – skvalitnenie a zintenzívnenie propagácie 
a PR chápeme ako kontinuálnu úlohu a privítame, ak sa do nej zapoja aj študentky a študenti. 
Oceňujeme návrh „Viac propagovať jednotlivé odbory a celkovo image školy - média, sociálne 
siete, rádia ale aj na stredných školách. Veľa študentov by kludne išlo odprezentovať FiFUk na 
svoje staré školy“ a budeme radi, ak s takými konkrétnymi podnetmi sa obrátite na vedenie 
fakulty (na prodekanku doc. PhDr. Marianu Szapuovú, PhD.).  

V komentároch sa vyskytli aj informácie o dehonestujúcom správaní konkrétneho pedagóga 
voči študentkám. Túto záležitosť s týmto pedagógom rieši vedúci katedry i dekan fakulty. Je 
pre nás absolútne neakceptovateľné, aby pedagógovia našej fakulty opakovane ponižovali 
študentky či študentov. Ak sa s takýmto správaním stretnete, obráťte sa s dôverou na vedenie 
fakulty, prodekanku Szapuovú alebo na ktoréhokoľvek z prodekanov či dekana. Každú takúto 
sťažnosť budeme veľmi seriózne a diskrétne (vo vzťahu k tej/tomu, kto s ňou vyjde) riešiť. 
Sexistické správanie nemá mať na vysokej škole nijaké miesto. 

#niejenámtojedno – teší nás angažovanosť študentov pri riešení celospoločenských otázok, 
ktoré trápia aj pedagógov fakulty a vyjadrujeme sa k nim, akademická obec fakulty z oblasti 
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spoločenských a humanitných vied v takýchto chvíľach nemôže mlčať. #niejenámtojedno 
vyjadruje aj náš vzťah k inštitúcii, v ktorej dlhé roky (či už skôr desaťročia) pracujeme a za jej 
fungovanie v súčasnosti nesieme zodpovednosť a chceme, aby reprezentovala to najlepšie na 
slovenskej akademickej pôde. A iste je tento aktívny záujem o fakultu vlastný aj tým z vás, ktorí 
ste sa do ankety zapojili. Využime toto celospoločenské „jarné upratovanie“ aj na to, aby sme 
riešili tie záležitosti, ktoré nefungujú celkom dobre na našej fakulte. Komunikujte so svojimi 
pedagógmi, obráťte sa na vedúcich katedier, využite svojich zástupcov v Akademickom senáte 
FiF UK (kontaktovať ich môžete osobne, alebo mailom senat-studenti@fphil.uniba.sk, zoznam 
študentských senátoriek a senátorov nájdete na webe fakulty). A komunikujte aj priamo 
s vedením fakulty, vaše podnety nás zaujímajú a máme stále záujem podporiť tých, ktorým 
záleží na kvalite, vypočuť si váš názor a hľadať riešenia. 

Ďakujeme vám za váš záujem a veríme, že sa na fakulte budete cítiť dobre a stane sa v pravom 
zmysle slova vašou alma mater.  

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan 
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka 

prof. Martin Slobodník, PhD., prodekan  
 

V nasledujúcej časti nájdete vyjadrenia ďalších pracovníkov fakulty, vrátane podpredsedu 
študentskej časti Akademického senátu FiF UK, Maxa Steuera, M.A., 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 

Do študentskej ankety v tomto semestri sa zapojila štvrtina zapísaných študentiek a študentov, 
čo je najvyššie percento od zimného semestra 2014/2015. Ďakujeme všetkým, ktorí tak urobili, 
a osobitne tým, ktorí „ohodnotili“ činnosť ŠČ AS. Hoci dúfame, že stále ostáva priestor na 
zvýšenie tohto počtu, štvrtina všetkých možných respondentov je relevantná a hovorí 
v prospech seriózneho vyhodnotenia výsledkov a ich reflexie na úrovni celej fakulty, katedier 
a ďalších zapojených pracovísk. Výzvou pre nasledujúcu anketu (v letnom semestri) bude, ako 
každý rok, zachovanie minimálne rovnakej miery účasti, a to vrátane končiacich študentiek 
a študentov.  

Sme trochu sklamaní, že napriek opakovaným výzvam a podnetom z predchádzajúcich 
semestrov nezaznamenávame vyššiu mieru odozvy vyučujúcich na kritické pripomienky voči 
kurzom a ich osobe. Práve v takejto forme „spätnej väzby na spätnú väzbu“ vidíme potenciál 
ďalej zvýšiť relevantnosť ankety a atraktívnosť jej vyplnenia pre študentky a študentov. 
Skutočnosť, že vyučujúci majú ochotu reagovať na podnety, by prehĺbila obojstranný dialóg 
a zároveň pozitívne ovplyvnila prvok zúčtovateľnosti, ktorý má anketa predstavovať. 
Samozrejme, opäť je aj na študentkách a študentoch, aby svoje hodnotenia aj slovne 
zdôvodnili a (najmä v prípade nespokojnosti) poukázali na konkrétne prípady, z ktorých takáto 
nespokojnosť pramení. Pokiaľ ide o vyhodnotenie anonymizovaných komentárov vyučujúcich, 
veríme, že by sa mal zaviesť systém, ktorý zabezpečí ich inštitucionálnu kontrolu. Tá by mohla 
byť zároveň prepojená s oceneniami najlepších (z hľadiska hodnotení a komentárov) 
vyučujúcich (v súčasnosti sú aj vyučujúci za FiF UK oceňovaní pri príležitosti Dňa študentstva, 
chýba však prehľad zdôvodnení, ako boli konkrétni vyučujúci na ocenenie vybratí). Preskúmali 
sme aj tie hodnotenia vyučujúcich, ktoré ostávajú pred väčšinou akademickej obce 
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anonymizované, a dúfame, že jednotlivé katedry reflektovali alebo budú reflektovať na tie, 
ktoré identifikovali konkrétne problémy či nedostatky z perspektívy hodnotiacich študentiek 
a študentov.  

Pokiaľ ide o samotnú ŠČ AS, v ankete je napriek snahe z našej strany naďalej nesprávne 
uvádzaná ako „Študentská komora Akademického senátu“. Z tohto označenia nie je jasné ani 
to, či je hodnotená ŠČ na fakultnej alebo celouniverzitnej (kde sú tiež zástupcovia FiF UK) 
úrovni, a tak sa ďalej znejasňuje už tak na pochopenie nie najjednoduchšia štruktúra orgánov 
na UK (zo študentskej perspektívy).  

Spätnú väzbu na otázku k činnosti ŠČ AS poskytlo 569 študentiek a študentov. V rozložení 
hodnotení nenastali žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim semestrom.   

(%) z celkového počtu 
hodnotení1 

LS 2016/2017 ZS 2017/2018 Rozdiel 

Výborné („Super“) 12 12 --- 

V poriadku („OK“) 41 41 --- 

Slabé („Nič moc“) 3 3 --- 

Nevie („Aká komora?“) 44 44 --- 

 

                                                           
1 Zaokrúhlené štatistiky. 
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1: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - ZS 2017/18

Počet odpovedí



 

Komentáre k hodnoteniu ŠČ AS možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Prvá deklaruje 
nezáujem o činnosť ŠČ AS, občas s uvedením dôvodu (napr. „lenivosť“), ale zväčša bez neho. 
Táto skupina študentiek a študentov je pravdepodobne veľmi rozmanitá, pričom časť z nej 
môže byť nepochybne otvorená aktívnejšiemu sledovaniu a zapájaniu sa do činnosti ŠČ AS, 
pokiaľ by ich senátorky a senátori dokázali osloviť efektívnejšími komunikačnými kanálmi. 
Problémom však je, že pri pokračujúcej nedostatočnosti používania univerzitných e-mailov je 
časť študentiek a študentov elektronickou cestou de facto nedosiahnuteľná, a to vrátane 
iniciatív na sociálnych sieťach (stránka ŠČ AS, z ktorej obsah často zdieľa aj hlavná stránka FiF 
UK). Potenciál tak zostáva v osobných metódach propagácie, ktoré sú závislé od kapacít 
senátoriek a senátorov, ako aj od ochoty týchto študentiek a študentov reagovať na osobné 
oslovenie (napr. na seminároch). ŠČ AS momentálne nemá zriadené stránkové hodiny na 
osobné stretnutia tak, ako ich mala v minulosti, keďže v tom období ich takmer nikto 
nevyužíval. V spojitosti s efektívnou propagáciou by však bolo možné uvažovať o oživení tohto 
inštitútu, napríklad pod hlavičkou osobných konzultácií so senátorkou/senátorom. Možným 
prínosom by mohlo byť aj uvedenie linku na webovú stránku ŠČ AS priamo na hlavnej stránke 
fakulty (v súčasnosti je na stránku možné sa dostať iba niekoľkými cielenými klikmi cez sekciu 
„O fakulte“).  

V druhej skupine sa nachádzajú komentáre kriticky vyhradzujúce sa voči činnosti ŠČ AS. 
Niektoré z nich kritizujú nedostatok komunikácie a navrhujú „lepšie informovať priebežne o 
tom, čo vlastne ŠKAS robí a aké rozhodnutia robí a tiež prečo“ napríklad, „formou, niečo ako: 
TOTO RIEŠIME TENTO TÝŽDEŇ, toto sa nám podarilo, toto plánujeme.“ Faktom je, že hoci 
komunikačná inovácia ŠČ AS v podobe správ zo zasadnutí funguje už niekoľko rokov, v prípade, 
ak sa dlhšie obdobie zasadnutia nekonajú, nie je rozosielaná ani správa o činnosti ŠČ. Na 
druhej strane, priveľa správ môže ďalej znížiť ich čítanosť a odradiť študentky a študentov od 
ich sledovania, preto súčasnú frekvenciu správ považujeme za skôr optimálnu. Zapracovať by 
sa v prípade časovej kapacity dalo na forme prezentácie najvýznamnejších výsledkov ŠČ AS, 
ktoré neraz nespočívajú v jej samostatnej činnosti, ale práve v reprezentácii študentskej obce 
na plenárnych zasadnutiach Akademického senátu FiF UK. Plánovanú komunikačnú kampaň 
tohto typu však miestami sťažuje (v súčasnosti) chýbajúci plán agendy plenárnych zasadnutí 
s výraznejším časovým predstihom.  
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2: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - ZS 2017/18

V poriadku Slabé Výborné Nevie



Ďalším zdrojom kritiky je, že sa ŠČ ukazuje iba pred voľbami. Práve prostredníctvom vyššie 
uvedených správ ako i ďalších komunikačných prostriedkov sa však snažíme odstrániť hoci aj 
(nesprávny) dojem z takéhoto utilitárneho prístupu. Kampaň je tiež zdrojom jednej kritickej 
poznámky („kandidáti nemajú absolútne žiadnu kampaň, potom to aj tak vyzerá a na voľby 
príde hlasovať dokopy 33 študentov, pretože ostatní ani nevedia, že študentský senát má 
zastupovať hlas študentov“). Kampaň je zodpovednosťou kandidátok a kandidátov, avšak ŠČ 
AS sa pravidelne snaží o efektívnu propagáciu volieb ako takých – v riadnych voľbách v októbri 
2017 sa zúčastnilo 90 študentiek a študentov, čo je síce stále hlboko pod optimálnym 
priemerom, avšak viac než vo väčšine predchádzajúcich volieb v ostatných rokoch. Takisto 
z iniciatívy niekoľkých členov ŠČ AS upravené Zásady volieb do ŠČ AS zakotvujú povinnosť 
zverejňovať volebné programy kandidátok a kandidátov online, ako tomu bolo aj v ostatných 
voľbách (sekcia „Voľby 2017“). Kto má teda záujem oboznámiť sa s kandidátmi pred voľbami, 
túto príležitosť má.  

K námietke, že „(ŠČ AS) senátu predkladá irelevantné a nepodstatné návrhy riešení 
problémov“ chýba konkretizácia. V ŠČ AS si nemyslíme, že niekoľko ostatných námetov 
týkajúcich sa napr. zásad volieb do ŠČ AS, výšky školného a poplatkov, prezentácii FiF UK 
navonok či otvorenosti a transparentnosti rozhodovania senátu nemá relevanciu pre 
študentky a študentov. Zároveň však vítame podnety na predloženie iných návrhov zo strany 
študentiek a študentov. Radi sa necháme presvedčiť dobrými argumentmi a osvojiť si tie 
návrhy, ktoré z diskusie vzídu ako zmysluplné.  

K poznámke „niekedy mám dojem, že Kultura nostra je náhradou AS“ je potrebné dodať, že 
účelom ŠČ AS nie je primárne organizácia podujatí a rozvoj študentského života na fakulte, ale 
obhajoba študentských práv. Kultúra študentských práv v postkomunistickom akademickom 
priestore zaostáva za väčšinou krajín západnej Európy, avšak práve pre jej rozvoj sú študentskí 
zástupcovia v akademických orgánoch kľúčoví. ŠČ je duchu takto definovanej úlohy maximálne 
otvorená konkrétnym podnetom študentiek a študentov o možnom porušení ich 
študentských práv garantovaných právnym poriadkom SR ako aj vnútornými predpismi – 
práve riešenie takýchto podnetov má zároveň potenciál ŠČ AS zviditeľniť, preto je ich 
zasielanie v odôvodnených prípadoch o to dôležitejšie. 

Tretia skupina komentárov je pozitívna a oceňuje pokračujúce snahy ŠČ AS. Z týchto 
komentárov sa, samozrejme, osobitne tešíme a sú pre nás motiváciou pre ďalšie úsilie. 
Niekoľko príkladov z nich uvádzame nižšie. 

 „Páči sa mi pravidelné informovanie o ich činnosti a zároveň ich snaha zapojiť do tejto 
činnosti aj ďalších študentov." 

 „Viem, ze sa snazia a nie vzdy je to lahke. Cenim si kazdej vacsej alebo mensej zmeny 
a snahy o zlepsenie. Vela sil“ 

 „Teším sa z každého ďalšieho e-mailu. Ich energia je nákazlivá. Dnes mi dokonca 
zapriali pekné sviatky. Ste úžasní. Ďakujeme. :)“ 

 

Študentská časť Akademického senátu FiF UK 

Spracoval: Max Steuer, M.A., senátor ŠČ AS 

 

 

 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zapisnice-zo-zasadnuti-a-informacie-o-volbach/,
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/zapisnice-zo-zasadnuti-a-informacie-o-volbach/,


Tajomník FiF UK 

Ďakujem študentom za vyjadrenia k podmienkam výučby, trávenia voľného času, hygieny, 
poskytovania služieb (jedáleň, bufet) a iné. Časť týchto pripomienok akceptujem a v rámci 
svojich kompetencií vyviniem úsilie k ich odstráneniu, resp. neopakovaniu. K neadresným 
pripomienkam (nefunkčná projekcia, výmena tabule, chýbajú fixky, čistota toaliet a pod.) sa 
nemôžem vyjadriť. Fakulta užíva výučbové a pracovné priestory v budovách na Šafárikovom 
nám., na Múzejnej, Gondovej a Štúrovej ulici, preto pripomienky by mali byť, z pohľadu 
budovy, poschodia, čísla miestnosti, adresné. Zabezpečenie pedagogického procesu je jednou 
z hlavných úloh fakulty. Fakulta má v správe a užíva spolu 95 učební, z toho 79 učební je 
vybavených technikou (projekcie, počítače, interaktívne tabule, ozvučenia), plus 
špecializované učebne, laboratória a všeobecné učebne. Za ostatných osem rokov sa nestalo, 
aby niektorá z požiadaviek katedier na nákup IT k zabezpečeniu výučby nebola realizovaná; ak 
sa objavujú v tejto súvislosti nedostatky, je to vecou katedry; vedenie fakulty vybavenie učební 
technikou považuje za svoje priority. Servis IT zabezpečujú zamestnanci odd. IT; pred 
začiatkom každého semestra kontrolujú funkčnosť techniky a kompletnosť príslušenstva. 
Informácie o nefungujúcej technike, resp. chýbajúcom príslušenstve sa počas semestra na odd. 
IT nedostávajú, dozvedáme sa ich až zo študentskej ankety, zväčša po skončení semestra. 
K opakovaným pripomienkam k zručnosti učiteľov v používaní techniky: v 21. storočí by bežné 
používanie techniky malo byť súčasťou kvalifikačných predpokladov každého učiteľa 

Vyjadrenia k „katedra žurnalistiky nemá žiadne vybavenie, nemá diktafóny, kamery, štúdio, 
vybavenosť je nulová“. V apríli 2017 vyzval dekan fakulty vedúcu katedry, aby určila 
odborného garanta projektu obnovy rozhlasového štúdia vypracovaného Dr. Harajom. Vedúca 
katedry tým poverila Mgr. Strižinca, ktorý pôvodný projekt upravil a predložil dekanovi fakulty 
v júni 2017. V zmysle záverov z rokovania na úrovni dekana v septembri 2017 mal 
potencionálny dodávateľ predložiť cenovú ponuku na vybudovanie rozhlasového štúdia. 
V marci t. r. Mgr. Strižinec informoval dekana fakulty o aktualizácii projektu s tým, že štúdio 
by malo slúžiť na nahrávanie podcastov. Vybudovanie štúdia na katedre žurnalistiky bolo 
zaradené i do plánu verejného obstarávania pre rok 2018. K vybaveniu katedry žurnalistiky 
ďalšou technikou: na katedre sú dve kamery (SONY a JVC), šesť diktafónov, sedem mikrofónov, 
päť fotoaparátov. Zakúpené boli na používanie v pedagogickom procese.  

K vyjadreniu „sme na Marketingovej komunikácií, ktorá nemá takmer nič“; v tomto prípade 
chýbala odborná súčinnosť katedry s odd. IT k predloženej požiadavke. Požiadavka na 
obstaranie počítačov a grafických programov Photoshop a Adobe Ilustrátor bude realizovaná 
k pred začiatkom ZS. 

S požiadavkami študentov o pridelenie priestorov, v ktorých by sa študenti stretávali a trávili 
voľný čas medzi prednáškami sa, na rozdiel od niektorých pedagógov a vraj i študentov, 
stotožňujem. Rezervy vidím v efektívnejšom využívaní učební v niektorých dňoch (pondelky, 
piatky)  a časoch (do 9-tej hodiny, popoludní). Miestnosť G 6 bude po rekonštrukcii, na ktorej 
participuje i študentská časť akademického senátu, daná do užívania študentom v najbližšom 
období. 

Budova fakulty na Gondovej má viac ako sto rokov, postavená bola pre veliteľstvo rakúsko-
uhorskej armády, má svoje špecifiká, aj „čaro“, je pamiatkovo chránená, zvyšovanie kapacít 
učební stavebnými úpravami je neprípustné. V týchto súvislostiach vyriešiť problém „malých 
učební“ je v možnostiach/kompetencii katedrových rozvrhárov a fakultnej rozvrhovej komisie. 
Analogicky, ako v predchádzajúcom odseku, vidím rezervy v efektívnejšom využívaní učební 
v niektorých dňoch a časoch.  



Požiadavku, sťažnosti zamestnancov katedier, pracovísk a študentov na udržiavanie čistoty 
priestorov (učební, pracovní, hygienických zariadení a chodieb) v budovách univerzity na 
Šafárikovom nám. a na Múzejnej ulici odoslal dekan fakulty 14. marca 2018 kvestorke UK s 
upozornením, že finančný príspevok fakulty na tieto činnosti oprávňuje fakultu požadovať od 
univerzity náležité splnenie jej požiadaviek. 

Pokiaľ ide o budovy v správe fakulty (Gondova, Štúrova), problémom sú najmä sociálne 
zariadenia. Od augusta 2017 zabezpečuje fakulta upratovanie vlastnými pracovníčkami. 
Napriek finančnej motivácii vo forme osobného príplatku (102,50 eur/mesačne) sa nám nedarí 
navýšiť počet upratovačiek na požadovanú normu (800-1 200m2 /upratovačka; stav na fakulte 
1 900m2 /upratovačka). Od marca t. r. sme na popoludňajšie upratovanie na 0,5 pracovný 
úväzok zamestnali pracovnú silu a od apríla nastupuje, na celý úväzok, ďalšia upratovačka. Na 
danom stave sa však „podpisujú“ aj užívatelia týchto zariadení. V zimnom semestri 2017 boli 
vymenené poškodené, zničené zásobníky na utierky (20), nádoby na tekuté mydlo (6) 
a zásobníky na toaletný papier (4).  

K opakujúcim sa pripomienkam ohľadom jedálne som sa vyjadril v predchádzajúcej ankete (21. 
3. 2017). Sťažnosti vyplývajúce z tejto ankety boli opäť v neupravenej podobe písomne 
odoslané konateľovi spoločnosti. Z letnej ankety je evidentné, že sa situácia nezmenila a to 
napriek tomu, že sa v priebehu semestra uskutočnilo niekoľko stretnutí dekana s konateľom 
spoločnosti, ostatné 13. 7. 2017, na ktorých sľúbil prijať opatrenie pre skvalitnenie 
poskytovaných služieb.  

Prevádzkovateľ bufetu uzatvoril s fakultou zmluvu o nájme na základe výsledkov verejnej 
súťaže, zmluva bola schválená vo fakultnom i univerzitnon senáte. Platnosť zmluvy končí 31. 
5. 2019. Pripomienky k personálu, sortimentu, cenám a pod. neposkytujú fakulte možnosť 
zákonným spôsobom predčasne ukončiť nájomnú zmluvu s nájomcom a komunikácia 
s konateľom neprináša zlepšenie. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru jedálne a zmluva o poskytovaní stravovacích služieb 
končia 30. 8. 2019. Podobne ako v predchádzajúcom odseku prešli schvaľovacím procesom 
a fakulta nemá zákonný dôvod predčasne ukončiť tieto zmluvy. Konateľ spoločnosti 
argumentuje tým, že na nástenke v jedálni je oznam s jeho e-mailovou adresou 
(marian@fmed.uniba.sk), na ktorú môžu stravníci posielať svoje pripomienky k poskytovaným 
službám v bufete a v jedálni, no od podpísania zmluvy (od r. 2015) v tejto podobe nedostal od 
študentov ani zamestnancov žiadnu sťažnosť. 

„G veža je super ale nie na prednášky, písať na kolene poznámky aj skúšku nie je výhra“; 
problém by mal vyriešiť rozvrhár príslušnej katedry. Úzky vstup do budovy - vyriešený. 
Ďakujem za pripomienku k separovaniu odpadu, overil som si to, prijal som opatrenia. 
Vybudovanie átria, vrátane projektovej dokumentácie, zabezpečovala a financovala univerzita; 
zastrešenie by si vyžadovalo vyjadrenie projektanta (projekt sa mu nevydaril) a finančné 
prostriedky, ktoré fakulta v súčasnosti nemá. K nedostatku elektrických zásuviek v učebniach 
a na chodbách: elektrické rozvody neumožňujú rozšíriť počet elektrických zásuviek; na 
miestach, kde to normy povoľovali, sme elektrické zásuvky inštalovali. Nepotrebné knihy sa 
môžu vkladať do knižničného boxu vo vstupnom priestore na Gondovej, vystavené a ponúkané 
budú v knižnici na Múzejnej. Bariérový prístup do G 127: rampa priestorovo nevyhovuje 
normám a dve zdvíhacie plošiny pre tri schody sú finančne náročné a zužujú, i tak úzku chodbu 
pred učebňou. 

JUDr. Pavel Horváth, tajomník FiF UK 

 



Ústredná knižnica FiF UK 

V rámci ankety sa ku knižnici vyjadrilo 595 študentov, čo z celkového počtu 2.334 študentov 
fakulty využívajúcich knižnicu predstavuje takmer cca 25%; je pozitívne, že 521 študentov je 
v zásade so službami knižnice spokojných.  

Viaceré pripomienky sa týkali priestorových podmienok, konštatovalo sa, že knižnica sa 
nemôže porovnávať so zahraničnými knižnicami, nemá oddychové priestory, voľný prístup ku 
knižničným fondom a pod. – uvedené skutočnosti si vedenie knižnice veľmi dobre uvedomuje, 
ale, musíme akceptovať priestorové podmienky, ktoré sú pre knižnicu dané a t. č. nie je reálna 
ich zásadná zmena. Fakulta sa snaží vytvárať oddychové miesta pre študentov, ktoré však sú, 
resp. budú mimo knižnice. 

Opakovali sa taktiež pripomienky k nedostatočnej dostupnosti povinnej literatúry, resp. 
nedostatočnému počtu exemplárov – škála povinnej literatúry sa mení, knižnica sa snaží 
získavať viacero exemplárov, avšak nie je možné kúpiť knihu pre každého študenta, je 
potrebné doplnkovo využívať aj knižnice ostatných fakúlt UK, kde platí preukaz študenta ako 
čitateľský preukaz, a tak sú tieto služby sú bezplatné. Knižnica získala relatívne širokú paletu 
e-kníh vydavateľstva Karolinum, viaceré publikácie pedagógov fakulty v e-forme, fakultné 
zborníky v úplných textoch sú bez obmedzenia prístupné v súbornom online katalógu, takže 
aj touto formou sa knižnica snaží zabezpečiť študijné zdroje.  

Tak ako v ostatnej ankete, aj teraz boli pracovníci knižnice nabádaní, aby sa viac usmievali 
a vedenie má ísť príkladom - vďaka za takéto podnety - pracovníčkam knižnice bolo opätovne 
pripomenuté, že do práce a aj v práci sa má chodiť s úsmevom, vstupujúcich čitateľov treba 
pozdraviť (nielen odzdraviť). Riaditeľka knižnice sľubuje, že bude príkladom, ale nemožno 
očakávať, že ak knihovník napomína študenta, že nevrátil načas knihu, respektíve, že má 
zaplatiť sankčný poplatok, bude sa pri tom usmievať... 

Nižšie sú vyjadrenia k viacerým konkrétnym pripomienkam. 

K jednotlivým pripomienkam: 

Citát z ankety – „Vo všeobecnosti spokojnosť, osobitne však z môjho pohľadu chýba prístup 
do niektorých databáz (neviem skontrolovať úplne aktuálny stav, keďže momentálne som na 
zahraničnej univerzite,..“ 

Vyjadrenie - na webovej stránke knižnice je link na externé informačné zdroje, kde je prehľad 
všetkých dostupných databáz; tento prehľad je prístupný aj zo zahraničnej univerzity a aj zo 
zahraničnej univerzity sa formou tzv. vzdialeného prístupu dajú využívať externé informačné 
zdroje UK. Knižnica fakulty v spolupráci s Akademickou knižnicou UK v priebehu roka 
zabezpečuje rôzne skúšobné prístupy a takto overuje potenciálny záujem o príslušnú databázu 
– väčšinou nie je zo strany používateľov žiadna odozva, takže ťažko sa robí aktualizácia týchto 
zdrojov.  

Citát z ankety – „Romanistická knižnica by mohla byť otvorená aspoň v tom aktuálne 
skrátenom čase, ktorý má vylepený na dverách. Zodpovedná za knižnicu chodí často neskoro.“ 

Vyjadrenie – v romanistickej knižnici je nová pracovníčka, prevádzková doba knižnice sa od 1. 
apríla upraví, knižnica bude dlhšie otvorená. 

Citát z ankety – „napisala som im raz podnet a hodila do krabicky a o 3 dni mi prisiel email kde 
mi vypisali kde si najdem co som hladala, vobec som to necakala a velmi ma to potesilo )“ 

Vyjadrenie – vďaka pozitívne hodnotenieu – na všetky správy, podnety knižnica reaguje 
a odpovedá, snaží sa poradiť, pomôcť; taktiež sa vedenie knižnice zaoberá každým návrhom 



na zakúpenie knihy – z 50 zaslaných návrhov bola väčšina pozitívne vybavená a navrhovateľov 
bol spätne informovaný. 

Citát z ankety – „chybaju knihy ktore mame ako povinne citanie napr“ 
Vyjadrenie – škoda, že text po napr nepokračuje – bolo by to veľmi vítané 

Citát z ankety – „Na čo tam máte tlačiareň, keď o nej tvrdíte, že je to kopírka, alebo čo a 
nemôžem si tam nič vytlačiť.“ 

Vyjadrenie – naozaj máme „len“ kopírku a na nej sa nedá tlačiť 

Citát z ankety – „Vybavenosť by mohla byť lepšia a najmä dostupná ltieratúra by mohla byť aj 
novšia, nie len 50 rokov staré knihy.“ 

Vyjadrenie – knižnica ročne kúpy okolo 1.700 nových kníh, ďalších cca 1.800 získa formou 
výmeny publikácií alebo darom, minimálne dvakrát za semester robí ich výstavku s možnosťou 
priamej výpožičky, fond sa aktualizuje, pravidelne dopĺňa... 

Citát z ankety – „Dobré by tiež bolo keby v študovni boli tiež PC ako sú v knižnici.“ 

Vyjadrenie - v študovni je možnosť požičania tabletu, PC tam nie sú zámerné kvôli hlučnosti. 

Všetci pracovníci knižnice majú záujem poskytovať čo najlepšie služby, vedenie knižnice 
a fakulty sa snaží vytvárať vhodné podmienky na ich poskytovanie nielen v ústrednej knižnice, 
ale aj v čiastkových knižniciach a seminároch. Vítame každý návrh, pripomienku, ktorá bude 
sledovať skvalitnenie našej práce. 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 

Študijné oddelenie 

Celkové hodnotenie oddelenia na úrovni 4,02 z 5 znamená dlhodobejšiu stabilizáciu 
hodnotenia s drobnými osciláciami. Stále, rovnako ako po minulé roky uvedené hodnotenie 
nepovažujem za zlý výsledok, hoci stále ukazuje na rezervy, ktoré máme. Čo ma však stále mrzí 
je celkový permanentne nízky počet hodnotiacich študentov, napriek nárastu o 5% oproti 
ostatnej ankete (celkovo 25% z celkového počtu študentov, študijné oddelenie hodnotilo však 
iba necelých 20% študentov).  

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú v zásade stabilizované. Najviac pripomienok sa týkalo jednej 
kolegyne, avšak aj tam boli názory opačného charakteru. S kolegyňami tieto pripomienky 
rozoberáme. Taktiež ma v tejto súvislosti potešili porovnania s inými školami. Ako som uvádzal 
vo svojich predchádzajúcich stanoviskách, v prípade, že ste priamo na mieste s niečím 
nespokojní, máte možnosť bezprostredne po odchode od referentky prísť za mnou, aby sme 
mohli situáciu riešiť priamo, keď nastáva. Taktiež opätovne apelujem na tých z Vás, ktorí 
doposiaľ nevyužili možnosť vyjadriť sa v ankete, využite túto možnosť (počet slovných 
hodnotení 104 predstavuje necelých 3,4% študentov, čo je v absolútnom i relatívnom čísle 
menší počet, než v predchádzajúcej ankete, ktorej sa zúčastnilo omnoho menej 
respondentov).  

K úradným hodinám a nápisu, ktorý si kolegyne dali na dvere. Mimo úradných hodín sa 
administrujú záležitosti spojené zo štúdiom, spracúvajú žiadosti študentov, prebiehajú 
kontroly a pod. Je to práca, ktorá vyžaduje plné sústredenie. Žiadna otázka nezaberie iba jednu 
sekundu času, každé vyrušenie pri takejto činnosti predstavuje riziko chybovosti. Taktiež, ak 
sa s referentkou vopred dohodnete, napr. mailom, že by ste prišli, najmä cez skúškové obdobie 
aj mimo úradných hodín, nepredpokladám, že by v tomto mal byť problém, v takomto prípade 
si vie zadeliť prácu. Čo sa týka 10-minútového klopania, referentky sa ani mimo úradných 



hodín nezamykajú, takže pokiaľ nie je žiadna odozva, nie sú v kancelárii prítomné. Taktiež sa 
mi javí nepravdepodobné, že by študent/ka počas celého týždňa mal/a v čase úradných hodín 
vyučovanie.  

K pripomienkam, týkajúcich sa výkazov o štúdiu (indexov). V zmysle Študijného poriadku UK 
v Bratislave (čl. 20, ods. 13), citujem: „Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu“, 
takže jeho používanie je, či chceme alebo nie, povinné. Či ide o prežitok je vec názoru, 
používanie indexu má svoje klady i zápory (ako väčšina záležitostí). V prípade, ak sa povinnosť 
používania indexu v predpisoch, ktorými sa riadime, zruší, budeme môcť od používania tohto 
dokladu upustiť (hoc’ som si nie istý, či by išlo o šťastný krok – je to však iba môj osobný názor). 
Čo sa týka rôznej interpretácie referentiek týkajúce sa tohto dokladu, vydám jednotiace 
usmernenie, ktoré pošlem študentom a, samozrejme, aj referentkám a ktoré bude platné, 
pokiaľ bude vyššie uvedený citát predpisu v platnosti. 

Ďalšia pripomienka sa týkala platenia poplatku za vystavenie výpisu známok. Opätovne sme 
viazaní vyššími predpismi, v tomto prípade Smernicou rektora UK, ktorou sa určuje výška 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK (každoročne aktualizovanou), kde sú 
stanovené poplatky aj za vydanie uvedeného dokumentu. 

Voči pripomienke č. 543226 sa ohradzujem a vyprosujem si tvrdenie, že, citujem: „Sú to 
klamárky okrem iného“. Taktiež k druhej časti pripomienky, citujem „Mimochodom, 
nechápem ako si niekto, kto pracuje ako študijný referent dá dovolenku na posledné dni 
semestra“, každý deň (s výnimkou posledného pondelku a piatku pred Vianocami) bol na 
oddelený prítomná minimálne jedna pracovníčka oddelenia (v pondelok bola absencia 
spôsobená náhlym ochorením), takže chod oddelenia bol zabezpečený.  

Dano Madarás, vedúci študijného oddelenia 

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 

V mene celej Katedry anglistiky a amerikanistiky ďakujem všetkým študentom, ktorí si našli 
čas na kritickú reakciu na predmety, ktoré im naša katedra ponúka v dvoch študijných 
programoch (učiteľstvo a prekladateľstvo-tlmočníctvo) na bakalárskom aj magisterskom 
stupni. Som veľmi rád, že v ankete sa objavili veľmi početné komentáre k našim predmetom – 
vo väčšine prípadov reagovalo medzi 40-50 percent študentov, čo je výborné a dúfam, že to 
takto bude pokračovať aj v ďalších rokoch. 

Reakcie študentov sú veľmi dôležitým faktorom pri budovaní študijného programu a keďže 
som osobne toho názoru, že kurikulum by malo byť dostatočne flexibilné na to, aby v rámci 
možností katedry mohlo reflektovať nielen meniace sa podmienky na trhu práce, ale aj 
požiadavky študentov, budeme na katedre s informáciami z ankety ďalej pracovať. 

Konkrétne: napriek mnohým pozitívnym a podporným reakciám (ktoré nás tešia a sme radi, 
že cítime, že v mnohých predmetoch a prístupoch vyučujúcich ideme správnym smerom), sa 
v ankete vyskytla kritika, ktorá sa dá zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

1. Veľká záťaž kladená na študentov, ktorá buď nie je dostatočne ohodnotená kreditovo, 
alebo študenti nepociťujú, že predmet pre nich má praktický resp. vôbec akademický 
význam. 

KAA: Sme si tohto vedomí a pracujeme na úprave študijného programu tak, aby viac 
reflektoval volanie po praktickosti. Zároveň však nie je úplne možné vzdať sa 
teoretických predmetov, pretože práve skĺbenie teórie a praxe je to, o čom univerzitné 
vzdelanie je. Určite ale chceme, aby bolo kurikulum vystavané progresívne tak, že sa 
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študenti najprv budú venovať praktickej stránke jazyka, prekladateľstva či pedagogiky, 
a až neskôr budú postupne získavať teoretické vedomosti (na Mgr. resp. až PhD. 
stupni). Pokiaľ ide o kreditové ohodnotenie predmetov, aj toto by malo prejsť úpravou. 
S tým súvisí aj záťaž a podmienky kladené na študentov, ktoré sú žiaľ často spôsobené 
aj slabou komunikáciou s ostatnými katedrami a predmetmi spoločného základu.  

2. Málo možností zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, ktoré sú rozhodujúce pre prax. 

KAA: V oboch programoch je toto našim dlhodobým cieľom, ktorý žiaľ v procese 
akreditácie dosiaľ nebol dostatočne reflektovaný. Pokúsime sa o úpravu a vylepšenie 
tohto stavu. Primárnym cieľom by malo poskytnúť študentom tzv. “transferrable 
skills”, t.j. zručnosti, ktoré sú uplatniteľné v celej škále potenciálnych zamestnaní, 
nielen v úzko špecifikovaných odboroch, ktoré podľa názvu svojho programu študujú. 

3. Rozvrhové problémy, ponuka PV a V predmetov, modulový systém PVčiek, či pridlhé 
semináre (3h resp. 4h). 

KAA: Toto všetko je súčasťou veľmi komplexnej práce na študijnom programe a katedra 
veľmi ocení komunikáciu so študentmi – v LS sme teraz napríklad zaradili PV predmety 
po výzve študentov, pretože je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že študenti nemajú 
dosť kreditov z PV predmetov – slabá ponuka je len jeden z nich a nie vždy ten 
najpodstatnejší. Pridlhé semináre a modulové rozdelenie predmetov je niečo, čo 
priniesol (nie úplne šťastne) upravený študijný program pred pár rokmi a čo sa 
neosvedčilo, takže budeme iniciovať nápravu. 

4. Konkrétna kritika sa týkala neexistencie zmlúv v rámci programu Erasmus+ s 
anglofónnymi krajinami. 

KAA: Áno, táto kritika je oprávnená a je pravda, že katedra nemá žiadnu existujúcu 
zmluvu v anglicky hovoriacej krajine. Brexit túto situáciu trochu komplikuje, no napriek 
tomu sme v rokovaní s niekoľkými univerzitami vo Veľkej Británii (pričom v rámci 
Erasmu je jediným ďalším možným partnerom Írsko) a dúfame, že sa tento stav čoskoro 
zmení. 

Na záver ešte raz ďakujem za vaše reakcie – z pozitívnych mám veľkú radosť a z negatívnych 
zasa záväzok – a rád by som vás všetkých vyzval k ďalšej komunikácii, či už priamo so mnou, 
alebo so svojimi vyučujúcimi o tom, ako môže naša katedra robiť veci lepšie. 

Ku konkrétnym pripomienkam týkajúcim sa jednotlivých predmetov sa naši pedagógovia 
vyjadrili priamo v ankete. 

  Mgr. Ivan Lacko, PhD. vedúci katedry 

 

Katedra archeológie 

Komentár k výsledkom:  

Bakalársky študijný program ako celok hodnotili 2 študenti s výsledkom s priemernou 
hodnotou 4,5 z 5 bodov. 

Počet hodnotených predmetov bakalárskeho študijného programu bolo 14, až na dve výnimky 
(2 hodnotiaci) boli hodnotené iba jedným študentom. Študent/študenti považujú kurzy za 
zaujímavé, ale najmä pri kurzoch z prvého ročníka považujú náročnosť preberanej látky za 
nadsadenú.   

Magisterský študijný program hodnotil ako celok jeden študent, k 7 kurzom vrátane odbornej 
praxe sa vyjadril jeden až dvaja študenti s celkovým hodnotením kvality a zaujímavosti za 4 až 
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5 bodov s akurátnou náročnosťou. Na vybrané kurzy vyjadril svoj názor formou komentára 
výnimočne jeden študent. 

Aj keď na základe hodnotení a vyjadrení opakovane len veľmi malého počtu študentov (1 až 2) 
pre Bc. a Mgr. štúdium je ťažké objektívne zhodnotiť výsledky ankety v ZS tohto akademického 
roka, pozorujeme trend zvyšovania sa náročnosti štúdia archeológie z pohľadu študentov. 
Taktiež sa študenti čoraz viac spoliehajú na informácie získané počas výučby a len v malej 
miere si vedomosti dopĺňajú samoštúdiom z aktuálnej literatúry, ktoré je v archeológii 
prioritné.  

vypracovala Mgr. Jana Mellnerová, PhD., študijný poradca katedry, 

so súhlasom vedúceho katedry archeológie Prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc. 

 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických 

Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK sa oboznámili s výsledkami študentskej ankety za 
zimný semester a zaujali k nim toto stanovisko: Študenti odboru opätovne hodnotili úroveň 
jednotlivých kurzov najmä označením konkrétneho hodnotenia v stupnici hviezdičkou. 
Upustenie od slovného hodnotenia (pri nízkej účasti hodnotiteľov) neumožňuje potom 
učiteľovi spoznať skutočné príčiny prideleného hodnotenia a teda ani vhodne naň zareagovať 
a prípadne zabezpečiť nápravu či zmenu. Na základe analýzy poskytnutých podkladov možno 
konštatovať, že závažnejšie pripomienky k úrovni štúdia a realizácii kurzov sa neobjavili. V 
ankete sa neobjavili ani výrazné kritické výhrady k stanoveniu požiadaviek a spôsobu 
hodnotenia kurzov, ktoré zabezpečujú učitelia katedry. Kritické ohlasy sa týkali niektorých 
kurzov cudzích jazykov. Pri hodnotení kurzu Maďarčina 1 respondent poukazoval na chaotický 
spôsob výučby a absenciu učebnice - v súčasnosti je už zavŕšený projekt prípravy požadovanej 
učebnice a teda tento problém možno považovať za odstránený. O kvalite kurzu bude vedúci 
katedry a študijná poradkyňa hovoriť s vedúcim pracoviska, ktoré výučbu tohto jazyka 
zabezpečuje. Konzultáciami s vedúcimi príslušných katedier sa bude KAPVH snažiť eliminovať 
niektoré pripomienky týkajúce sa komunikácie vyučujúceho so študentmi (Základy stredovekej 
latinčiny) a zrealizovať požiadavky na výraznejšie profilovanie kurzu pre študentov 
archívnictva (Nemčina – jazyk prameňov pre archivárov a historikov 1). Jedna pripomienka sa 
týkala kurzu Paleografia pre historikov. Účastník ankety uviedol, že materiály ku kurzu neboli 
prístupné po celý čas. Vyučujúci informoval, že svojim študentom poskytol reader s podkladmi 
v elektronickej podobe na začiatku kurzu (v priebehu a na konci to už bolo zbytočné) a boli 
očíslované v jednom foldri. Kritiku preto považuje za neopodstatnenú. Učitelia katedry sú 
presvedčení, že podobné výhrady často korenia v nedostatočnej komunikácii študentov s 
učiteľom. Aby študentská anketa plnila ciele, ktoré boli podnetom k jej vzniku a realizácii, mali 
by účastníci ankety viac využívať slovné komentáre k jednotlivým kurzom a v prípade 
objavenia sa nejakého problému okamžite komunikovať s konkrétnym učiteľom resp. 
študijným poradcom. 

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

Katedra dejín výtvarného umenia 

V ZS 2017/2018 sme sa potešili opätovnému návratu k vyššej účasti študentov celej fakulty na 
študentskej ankete na úrovni 25%. Mierny nárast záujmu sme zaznamenali aj u študentov 
našej katedry, no i tak osciloval výrazne pod 20% len s malou mierou slovných hodnotení, 
ktoré by sme privítali. Preto budeme radi ak nám ich do budúcna poskytnete viac, budeme tak 
môcť na ne operatívnejšie reagovať vo výučbe.  
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Teší nás, že náš študijný odbor naďalej hodnotíte pozitívne a považujete ho za zaujímavý 
i prínosný. Rovnako sme radi, že pozitívne hodnotíte praktickú časť výučby a už sa neobjavujú 
predchádzajúce volania po jej rozšírení. Pokiaľ ide o kritizovanú absenciu mgr. štúdia, mrzí nás 
rovnako a pracujeme na návrate možnosti štúdia dejín umenia u nás vo všetkých stupňoch. 
Vzhľadom na nedostatok možných garantov i dĺžku potrebnej procedúry, ho však bohužiaľ ani 
v nasledujúcom roku ešte iste nebude možné realizovať. Štúdium je však možné na UK 
dokončiť v príbuzných odboroch s témou s nami konzultovanou. V samostatnom odbore dejín 
umenia je ho možné okrem Trnavy dokončiť vo Viedni či na univerzitách v Čechách. 
S príslušnými katedrami úzko spolupracujeme a našim študentom naďalej poskytujeme 
v tomto ohľade konzultácie a pomoc. 

Pokiaľ ide o hodnotenie jednotlivých predmetov, u viacerých z nich zvlášť u predmetov prvého 
ročníka štúdia sa objavila popri pozitívnom bodovom hodnotení kurzu na jednej strane 
súčasne aj jeho kritika na strane druhej. Súvisela najmä s opakovaným negatívnym 
hodnotením potreby seminárnej prípravy z týždňa na týždeň a volaní po samostatnom 
prednese profesora a jeho vlastných materiáloch. Tu je zjavné, že respondenti nerozlišujú 
rozdielne formy kurzov. Seminár nie je a nebude prednáškou, ale primárne aktívnou, 
pedagógom usmerňovanou, kontrolovanou a korigovanou prácou študentov učiacou zároveň 
potrebnej kritickej heuristike a formulácii vlastných stanovísk. Hodnotené sú dominantne 
priebežne a súvislá aktívna príprava na ne je nevyhnutná. Navrhovaným priebežným testom 
len podľa naštudovania pedagógom dodaného materiálu nie je možné dosiahnuť stanovené 
ciele týchto kurzov. Zaujímavé, však je, že napriek tejto opakujúcej sa kritike by študenti dané 
kurzy iným študentom odporúčali. Ďalej rozporuplné hodnotenia kvality a náročnosti či 
zrozumiteľnosti kurzu od 5 po 2 hviezdy musíme bohužiaľ skôr chápať ako rozdielnosť 
v schopnostiach samotných študentov ich absolvovať. Pokiaľ ide o prehľadové Dejiny 
maliarstva a sochárstva 15. – 16. storočia, komentované, ako „zbytočné zameriavanie sa na 
nepodstatných autorov, úplne chýbali elementárni umelci...“ Musíme bohužiaľ nesúhlasiť, 
keďže tvorcovia ako Masaccio, alebo Donatello iste nepodstatnými nie sú. Naviac prehľadový 
výklad je vždy dopĺňaný seminárom, kde je kľúčovým tvorcom a realizáciám venovaný 
samostatný priestor. V prípade Dejín dejín umenia 1 sa objavil komentár, ktorý kriticky 
hodnotil nesystematickosť kurzu vedeného viacerými pedagógmi rôznym štýlom s chaotickým 
podaním niektorých častí napr. barok. Kurz má jasnú chronologickú a typologickú štruktúru 
a odlišným štýlom pedagógov, z ktorých každý je špecialistom na dané obdobie sa nedá vyhnúť. 
V baroku došlo k značnému rozšíreniu teoretickej spisby a tak výklad po zadefinovaní hlavných 
pojmov predstavil (v identickej štruktúre akú má aj povinná literatúra) rôzne typy dobovej 
spisby od tých pokračujúcich až po nové v snahe zachytiť všetky hlavné tendencie. Pokúsim sa 
ho však kvôli prehľadnosti ešte zredukovať. Čo sa týka kurzu Analýza výtvarného diela I, 
kritické hodnotenie jedného respondenta je vyvážené pozitívnym hodnotením iného, ktorý 
evidentne nemal problém s nezrozumiteľnosťou látky. V prípade nezrozumiteľnosti sú 
študentom opakovane v priebehu seminára ponúkané samostatné konzultácie, miera ich 
využitia je však veľmi malá. Za vážne však považujem bližšie nešpecifikované vyjadrenie, že 
kritériá hodnotenia neboli rovnaké pre všetkých, s ktorým v žiadnom prípade nemôžem 
súhlasiť. Kritéria boli jasne nastavené v úvode seminára a následne rovnako aplikované na 
všetky študentské práce. Budem naozaj rada ak sa dotknutý študent/študentka s konkrétnymi 
faktami zastaví za mnou osobne pre vysvetlenie, aby sme vyjasnili prípadné nezrovnalosti. 
Napokon pokiaľ ide o dejiny umenia 1 pre študentov histórie, je samozrejme pri tom počte 
ťažké nájsť všetkým vyhovujúcu cestu. Súhlasíme však s podnetom možnosti realizácie časti 
výučby v teréne. Pre jeho realizáciu bude potrebná úprava rozvrhu, čo sa ale pokúsime 
v nasledujúcom kurze zabezpečiť. 

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., vedúca katedry  



Katedra estetiky 

K študentskej ankete sa pravidelne vraciame na zasadnutiach našej katedry. Ako vedúci 
katedry zdôrazňujem kolegom potrebu propagovať a vysvetľovať zmysel ankety medzi 
študentmi. Osobne to vždy, po spustení ankety, medzi študentmi medializujem, 
sprístupňujem a vysvetľujem jej potrebu, resp. pozitívne stránky. S touto požiadavkou 
apelujem aj na svojich kolegov. 

Nikdy som nespochybnil potrebu študentskej ankety. Na početných zasadnutiach kolégia 
dekana sa pravidelne vraciame k jej zmyslu, metodológii, relevantnosti a pod. Z úst kolegov 
zaznieva pravidelne množstvo kritických i podnetných komentárov. Systém metodologického 
prístupu sa však od vzniku ankety nezmenil a tak sa aj množstvo komentárov vedúcich katedier 
k aktuálnym výsledkom bude zrejme notoricky opakovať. 

V ankete k zimnému semestru akademického roka 2017/2018 sa vyjadrili k celkovému 
hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom piati študenti, čo je 
v priemere na jeden ročník štúdia 1, slovom jeden študent! Podobné to bolo aj pri 
hodnoteniach jednotlivých predmetov.  

Študenti v pozitívne ladených komentároch ocenili preberanú látku, výkony prednášajúcich, 
alebo atraktívnosť a zaujímavosť nepovinných alebo povinne voliteľných predmetov, z ktorých 
si môžu študenti vyberať podľa svojich záujmov. Kritické poznámky zazneli len vo vzťahu 
k záverečnej skúške, kedy študent/ka mal/a pocit že je príliš veľa učenia pred záverečným 
testom, resp. kedy úvod do problematiky, ktorý je súčasťou ponuky pre spoločný základ, má 
prirodzene podobu „úvodu do problematiky“. 

V celkovom hodnotení naša katedra získala prostredníctvom študentskej ankety prevažujúce 
pozitívne hodnotenia, problémom ale zostáva relevantnosť danej vzorky študentov ktorí sa do 
ankety zapojili.  

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

Katedra etnológie a muzeológie 

Pedagógovia Katedry etnológie a muzeológie v prvom rade ďakujú študentom, ktorí sa zapojili 
do poslednej ankety. Zároveň nás teší, že sa predsa len o niečo zvýšil podiel zapojených 
študentov aj v našich odboroch. Čo nás trošku mrzí, kurzy boli hodnotené vo väčšine prípadov 
len „bodovo“, na čo sa veľmi reagovať nedá. V prípade slovných komentárov nás potešili 
všetky kladné vyjadrenia ohľadom organizácie výučby a záujmu o študovaný odbor, resp. 
jednotlivé kurzy. Ohľadom nedostatkov, ktoré sa počas uplynulého semestra vyskytli, môžem 
ako vedúci katedry reagovať nasledovne: Pri kurzoch „Etnografické múzeá“ a „Migration and 
Religion: Past and Present in V4“ sa vyskytli problémy so spresnením podmienok absolvovania, 
resp. s ich zmenou počas semestra, za čo sa ospravedlňujeme. Áno, išlo o nedorozumenie 
medzi oboma vyučujúcimi. Tento nedostatok sa už nebude opakovať. 

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci Katedry etnológie a muzeológie 

 

Katedra filozofie a dejín filozofie 

Členovia a členky Katedry filozofie a dejín filozofie sa zaoberali hodnotením študentskej 
ankety a osobne sa vyjadrili k hodnoteniam svojich kurzov študentmi a študentkami. 
Oceňujeme viacero konštruktívnych pohľadov, kritík a návrhov. Pripomienky študentov 
v ankete chápeme ako dôležité ukazovatele možných problematických aspektov pri realizácii 
štúdia a v rámci života na katedre. Máme však pocit, že niektoré kritické poznámky vyplývajú 
z istého nepochopenia vo vzťahu s kontextom celého štúdia, ako je napríklad nemožnosť plne 

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-estetiky/
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individualizovaného prístupu k požiadavkám a potrebám jednotlivých študentov. K týmto 
pripomienkam sa vyjadríme nižšie.  

Zároveň vidíme isté riziká v tom, že hodnotenia predmetov boli vo forme udeľovania 
hviezdičiek (akýchsi „lajkov“), no väčšinou bez slovného komentára. Nazdávame sa, že na 
základe toho sa nedá dobre racionálne argumentovať a konštruktívne reagovať najmä na 
kritické a nespokojné ohlasy. Takto nevieme, v čom máme pridať či v čom treba ubrať, alebo 
či je problém zakopaný v obsahu predmetu, alebo len v akomsi pocite. Odporúčame, aby si 
študenti pozreli odpovede jednotlivých učiteľov na ich pripomienky k jednotlivým 
hodnoteným kurzom.  

Hodnotiaci študenti sa ku kurzom ponúkaným Katedrou filozofie a dejín filozofie vyjadrovali 
prevažne pozitívne, náročnosť preberanej látky hodnotili prevažne ako primeranú. 
Predmetom individuálnych rozhovorov v rámci katedry bude aj problém diferenciácie 
podmienok na získanie kreditov z povinných, povinne voliteľných a voliteľných kurzov, pretože 
sa ho týkalo najviac kritických ohlasov.  

Nie všetky negatívne reakcie však musia znamenať, že sú oprávnené. Prebrané témy nemusia 
zaujať každého a nie je vždy možné zohľadniť „osobité“ záujmy každého účastníka kurzu. 
V takomto prípade odporúčame navštíviť dotyčného pedagóga počas jeho konzultačných 
hodín alebo si dohodnúť iný termín, kde by sa tieto osobité preferencie mohli lepšie naplniť. 
Ak študenti v ankete neodporúčajú povinný predmet z akéhokoľvek dôvodu, pravdepodobne 
nechápu, že povinné predmety musí absolvovať každý, pretože tvoria „kostru“ profilu 
absolventa štúdia. 

Ak študentom vadia údajne vysoké kritériá na predmetoch, domnievame sa, že treba 
zachovávať kvalitu štúdia aj za cenu nespokojných hlasov. Študenti tiež upozorňovali na 
duplicity, že musia opätovne prejsť cez predmety, ktoré už raz absolvovali. Toto 
nedorozumenie vzniklo tak, že niektoré predmety boli po akreditácii presunuté z bakalárskeho 
do magisterského stupňa. Avšak táto zmena sa prejavila najmä v zmene obsahu a náročnosti 
pri získavaní kreditov, čo nepokladáme za duplicitu.  

Zaznela požiadavka, že študenti by mali radi nejaké PDF dokumenty alebo prezentácie na 
štúdium. Na túto požiadavku odpovedáme, že rozhodujúca je odporúčaná literatúra 
v informačných listoch, ktoré sú verejne dostupné. To, či niektorý pedagóg pošle svojim 
študentom prezentácie, ponechávame na rozhodnutí jednotlivých pedagógov. 

Ako problém študenti identifikovali semináre pri povinných kurzoch, kde sú dve hodiny určené 
pre prednášku a jedna hodina na seminár. Objavovali sa návrhy, že na prednášku treba 
venovať menej času a na seminár viac a naopak. Riešenie je v rukách jednotlivých pedagógov, 
ktorým odporúčame, aby niekedy prispôsobili svoj výklad dynamike i požiadavkám študentov. 

Na záver chcem pripomenúť, že členky a členovia Katedry filozofie a dejín filozofie sú otvorení 
pre osobný rozhovor, študenti sa môžu s konkrétnymi pripomienkami a požiadavkami obrátiť 
na vedúceho katedry a študijných poradcov. Okrem úvodného stretnutia so študentmi oboch 
stupňov, ktoré realizujeme vždy na začiatku akademického roka, budeme uvažovať aj o 
usporiadaní stretnutia, ktorého by sa zúčastnili pedagógovia a študenti katedry a kde by mohla 
„naživo“ prebiehať výmena názorov na rozličné témy. Domnievame sa, že takto sa niektoré 
organizačné záležitosti študentom viac objasnia a dokážu sa adresnejšie identifikovať viaceré 
spomenuté problémy, ako aj ich možné riešenia.  

 

prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry 



 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 

Všetkým študentom, ktorí vyjadrili svoj názor v ankete za zimný semester 2017/2018 
ďakujeme a veľmi si vážime ich názor. Ak sa na jednej strane vyjadrili k niektorým kurzom len 
2-3 študenti, kurz Lingvistika 1 hodnotila takmer polovica z celkového počtu študentov 
(prvákov!), ktorí absolvovali predmet. Do budúcnosti to možno hodnotiť veľmi pozitívne. 
Privítali by sme však, keby študenti vyjadrovali svoj postoj k predmetom i slovne, pretože by 
sme tak získali konkrétnejší a komplexnejší obraz hodnotenia. 

Nemecký jazyk 

Literárnovedné disciplíny hodnotili študenti prevažne pozitívne. „Negatívne“ hodnotenia sa 
týkali prehnanej prísnosti vyučujúceho. Ak vyslovia študenti názor, že predmet by sa mal 
vyučovať inak, pomohlo by nám, keby prišli s nejakým konkrétnym návrhom. Vyučovať 
literatúru od súčasnosti smerom späť do minulosti považujeme za nesprávne, pretože študenti 
v takom prípade nie sú schopní chápať vývoj literatúry, a teda aj pozíciu konkrétnych diel 
v literárnom kánone v rámci historických súvislostí. Po jazykovej stránke je síce moderná 
literatúra omnoho jednoduchšia, avšak jej modernosť nie je možné vnímať bez poznania 
predošlých epoch. Štúdium literatúry sa, žiaľ, nezaobíde bez intenzívneho čítania samotných 
diel a teda aj domácej prípravy. Je však nevyhnutnou cestou k mysleniu, kultúre a samotnému 
jazyku. Pripúšťame, že počet udeľovaných kreditov nie je v niektorých prípadoch primeraný. 
Je to dlhodobý problém, ktorý vyplýva zo samotného kreditového systému a oficiálnych opisov 
študijných odborov, ktoré sú pre nás záväzné. Je to možno staromódny a naivný apel, no 
človek študuje v prvom rade kvôli vedomostiam a až potom kvôli počtu kreditov. Výhrady 
týkajúce sa množstva domácej prípravy možno len ťažko akceptovať. Keďže počet priamej 
kontaktnej výučby je obmedzený a obsah každej jednej vednej disciplíny fakticky nekonečný 
a len z čisto pragmatických dôvodov zredukovaný na minimum, je samoštúdium tou hlavnou 
časťou štúdia na vysokej škole.  

Ak v minulosti študenti považovali mnohé lingvistické disciplíny za „zbytočné“, tentokrát všetci 
zúčastnení študenti na ankete (cca 40 % z celkového počtu) považujú kurz Lingvistika 1 za 
dôležitý a kvalitný (7 študentov 4* z 5* a 7 študentov 5* z 5 *), odporúčajú ho i napriek tomu, 
že kritizujú priveľké množstvo práce vzhľadom na počet kreditov. Predmety Jazyková 
kompetencia a Súčasný nemecký jazyk (vyučujú zahraniční lektori) boli hodnotené tiež 
pozitívne (hlavne možnosť komunikovať, rôznorodé aktivity...), i keď malá skupina 
respondentov hodnotila nároky ako triviálne, čo sa dá odôvodniť veľmi rozdielnou úrovňou 
jazykovej kompetencie účastníkov kurzu. Na druhej strane musíme podotknúť, že je tu 
i skupina študentov, ktorá nejaví záujem o dané predmety, nespolupracuje a nepripravuje sa 
na semináre. 

K tlmočníckym a prekladateľským predmetom sa vyjadrilo tiež dosť študentov v pomere k 
celkovému počtu prihlásených na predmet. Nepáčila sa im dotácia kreditov na predmety 
Preklad a tlmočenie 1 a 2 , ktoré sú podľa ich slov veľmi náročné. Ďalej študenti kritizovali 
spojenie Preklad a tlmočenie, Translatologický blog I do jedného predmetu. Podmienky 
poslednej akreditácie však boli nastavené tak, aby katedry mali čo najmenší počet povinných 
predmetov. Ak sme chceli ponúkať preklad i tlmočenie, museli sme ich zlúčiť do jedného 
predmetu, a to napriek tomu, že ide o odlišné činnosti s odlišnými predpoklad-mi. 
Nepovažujeme to za negatívny jav – absolvent musí mať univerzálny záber, „špecializovať“ sa 
môže individuálne, počas ďalších rokov výberom PV predmetov. Samozrejme, všetky výhrady 
resp. pripomienky budeme zvažovať pri príprave nasledujúcej akreditácie, ale momentálne so 
schválenou kreditovou dotáciou povinných predmetov nemôžeme hýbať. 
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Študenti mali výhrady k pomalému postupu pri preklade – áno, prekladanie je činnosť pre 
trpezlivých ľudí. Štúdium je posledná životná etapa, keď sa ešte netreba ponáhľať – sme v tom 
luxusnom postavení, že máme čas venovať sa aj tým najmenším detailom. Treba to využiť. 
Neskôr v praxi každý sám zváži, čomu bude venovať pozornosť a čas, a čomu nie. 

Ostatné predmety hodnotil len zlomok študentov z celkového počtu prihlásených, preto nie je 
možné zaujať hodnoverné stanovisko. 

Švédsky jazyk a kultúra  

Študentská anketa za zimný semestre 2017/2018 ukázala, obdobne, ako v minulosti, 
minimálny záujem študentov o zapojenie sa do hodnotenia predmetov a učiteľov. Zúčastnilo 
sa jej za jednotlivé predmety študijného programu od 1 do 5 študentov. Jej výsledky sú ťažko 
zhodnotiteľné okrem iného aj vzhľadom na to, že sú často úplne protirečivé. Čo niekto hodnotí 
pozitívne a páči sa mu, iný má úplne opačný postoj. Opakuje sa však požiadavka zníženia 
náročnosti, na ktorú, najmä v magisterskom štúdiu nemôžeme pristúpiť. /napr. tlmočenie/. 
Reflexia však predsa len naznačila istý problém s nadsadením množstva učiva u niektorých 
iných predmetov, hlavne pri nórskom jazyk, kde náš spoločný nórsky lektor s Viedenskou 
univerzitou má rovnaké požiadavky na našich študentov ako na študentov vo Viedni, pričom 
naši študenti látku posudzujú ako príliš rozsiahlu, avšak evaluácia vo Viedni dopadla pozitívne. 
Rozhodli sme sa, vzhľadom na množstvo predmetov u nás na OPT o niečo znížiť požiadavky, 
rozsah i tempo vyučovania tohto jazyka. Evaluácia ostatných predmetov sa nedá objektívne 
posúdiť, vzhľadom na veľmi nízky počet zúčastnených študentov v ankete. Facit však nie je pre 
program švédčiny na OPT negatívny, pretože študenti odporúčajú hodnotené predmety pre 
eventuálnych ďalších záujemcov. 

 

Nederlandistika 

Je paradoxné, na druhej strane však tiež príznačné, že študenti nederlandistiky nehodnotili v 
elektronickej ankete predmety bakalárskeho a magisterského programu. Vysvetľujeme si to 
tým, že prednášky a seminárne prebiehajú v týchto skupinách v otvorenom duchu, veľa sa 
diskutuje, pomenúvajú sa problémy, študenti si osvojili kritický prístup k viacerým aspektom 
výučby. Kritický tu neznamená negujúci, ale tvorivý, svedčiaci o snahe efektívne využiť hodiny 
prezenčného štúdia i individuálnej prípravy. Vyučujúci s nimi komunikujú a v prípade 
otázok vysvetľujú svoje didaktické princípy, vďaka čomu panuje bezkonfliktnosť a pozitívna 
atmosféra. 

Konkrétne odozvy vo webovej ankete boli na predmet určený ne-nederlandistom Holandčina 
ako lingua receptiva 1. Tento predmet prebehol po prvýkrát a zrejme ani prihlásení 
nevstupovali s jasnými predstavami jeho obsahu. Náš lektor B. Bossaert na webe podal 
vysvetlenie k učebnici a hodnoteniu. Plne sa stotožňujeme s odborným aj 
didaktickým prístupom kolegu. 

Prof. J. Rakšányiová mala vysoko pozitívne hodnotenia k PV Interkultúrna komunikácia 
(určenému germanistom). Traja z frekventantov majú následne záujem o bakalársku prácu u 
prednášajúcej. Záverom možno konštatovať, že pedagogicko-odborná situácia na oddelení 
nederlandistiky je pozitívna. 

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

 

 

 



Katedra jazykov 

Stanovisko Katedry jazykov k Ankete študentov za ZS 2017/2018 

V prvom rade by som chcela za Katedru jazykov FiF UK vyjadriť spokojnosť nad dominantne 
pozitívnym hodnotením našej činnosti z vašej strany. Rovnako vás chcem v mene svojom aj 
v mene kolegýň uistiť v tom, že sa na spoločných stretnutiach katedry budeme zaoberať 
každým kritickým hlasom, zvážime a vyhodnotíme jeho opodstatnenosť a relevantnosť. Nižšie 
uvediem jednotlivé vyjadrenia kolegov týkajúce sa len tých (našťastie ojedinelých) kritických 
hlasov. 

Dr. Lacíková Serdulová: Kolegyňa Lacíková Serdulová je prekvapená reakciou študenta/tky 
na jej selektívne vytváranie skupiniek „obľúbencov“ a „neobľúbencov“, a rovnako aj na 
neobjektívne hodnotenie, nakoľko zásady hodnotenia detailne vysvetlila na začiatku 
semestra, pričom sa práve rôznymi formami hodnotenia (skupinovým hodnotením, 
hodnotením samotného študenta a až následne hodnotením učiteľa) snaží dosiahnuť čo 
najobjektívnejšie zhodnotenie vašich výstupov. Ako súčasne podotkla, za jej vyše 20-ročnú 
činnosť na fakulte sa na jej selektívny prístup nikto nesťažoval. 

Dr. Zolcerová: „Keďže žiaľ počet študentov archívnictva nie je taký veľký, aby mohli 
navštevovať predmet sami, zúčastňovali sa predmetu Odborná nemčina 1. Odborná nemčina 
je pre študentov povinne voliteľným predmetom, ktorý študenti navštevujú 4 semestre. Keďže 
spomínaná skupina nebola homogénna, preberali sa všeobecnejšie témy (medzi ktorými boli 
najmä historické témy), ku ktorým by mohli zaujať stanovisko všetky odbory. Odborné texty 
však slúžili len ako východisko pre úlohy súvisiace s akademickým čítaním a písaním, ktoré 
študentom neskôr uľahčia prácu s odbornými textami akéhokoľvek charakteru. Za jeden 
semester často nie je možné vybrať odborný text z každého odboru, ktorý sa výuky zúčastňuje, 
ale je to možné v priebehu 4 semestrov, čo sa aj stane.“ 

Dr. Šulovská: Kolegyňa konštatovala, že to, čo v minuloročnej ankete druháci kritizovali – 
priveľa úloh, tento rok vnímali naopak, dožadujú sa vyššej náročnosti. 

Dr. Bakytová: Ako kolegyňa konštatuje, „ojedinelý kritický hlas sa vyskytne vždy. Aj keď sa 
ankety zúčastnil malý počet študentov, uvedené hodnotenie si vážim, vždy treba porozmýšľať 
nad rezervami“.  

Mgr. Antalová: Na kritiku ohľadom depresívnosti a nezáživnosti hodín kolegyňa reaguje: „Je 
depresívne, keď sa nedá z nikoho vymámiť ani slovo. S touto skupinou som nenašla spoločnú 
reč za celý semester. V iných skupinách, zvyknutých na môj štýl práce na hodinách tento 
problém nemáme.“ 

Doc. Eliašová: „Popri mnohých pozitívnych ohlasoch sa aj jeden môj študent (prvák/prváčka) 
kriticky vyjadrili na moju adresu; mrzí ma, ak si niekto moju nástojčivosť, súvisiacu so snahou 
primäť vás k vyjadrovaniu sa nie formou prvoplánových myšlienok alebo floskúl, zamieňa za 
aroganciu. Ako aj veľakrát otvorene naznačujem, zámerne vás provokujem k iným uhlom 
pohľadu, k hľadaniu ďalších súvislostí, ktoré sa za zdanlivo jednoduchým riešením skrývajú. 
Vyjadrenie toho istého prváka/prváčky o tom, že študentov zhadzujem, môže opäť prameniť 
zo skutočnosti, že úlohu zadanú v rámci domácej prípravy neraz riešite nesprávne – či už 
z obsahového hľadiska, z pohľadu žánrovej špecifikácie, alebo z pohľadu zamerania písaného 
textu na cieľového adresáta; nespokojnosť s neriešením úlohy dávam zámerne najavo najmä 
študentom v prvých ročníkoch, aby ste sa naučili s odborným a akademickým textom 
pracovať, aby ste si osvojili textotvorné stratégie, aby ste pochopili, že činnosť učiteľa je skôr 
len inštruktážna a že gros vašej práce v rámci odbornej jazykovej prípravy spočíva na vás, na 
vašej cielenej a zmysluplnej domácej príprave. Jedno z riešení vidím aj v tom, že sa 
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dôkladnejšie – aj vy aj ja – zameriame na formuláciu zadania každej úlohy a aj na overenie jej 
pochopenia.“  

Záverom si dovolím opakovane konštatovať, že pri takej rozmanitej škále študentov a ich 
predstáv o vhodnej náplni predmetov odbornej jazykovej prípravy nemožno vyhovieť 
všetkým. Za všetkých aktuálnych členov katedry však môžem sľúbiť, že sa na našich spoločných 
stretnutiach budeme cielene zaoberať jednotlivými postojmi a hľadať spoločné postupy pri 
odstraňovaní nedostatkov. 

 

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD., vedúca katedry 

Katedra klasickej a semitskej filológie 

Klasická sekcia 

Na hodnotení pomerne veľkého počtu predmetov odboru Klasické jazyky sa zúčastnil len 
jeden hlasujúci študent, takéto hodnotenie má preto, žiaľ, len malú výpovednú hodnotu. 
Viaceré predmety neboli hodnotené vôbec. Preto je pre pedagógov väčšmi smerodajné 
hodnotenie predmetov, ktoré ponúkajú iné katedry v spolupráci s KKSF alebo predmety tzv. 
spoločného základu.  

Členovia klasickofilologickej sekcie KKSF si prečítali podnety i výhrady študentov k jednotlivým 
predmetom, vyučujúcim i k študijnému programu. Napriek nízkemu počtu účastníkov ankety 
je v tejto oblasti celkový výsledok pre odbor skôr pozitívny. Obvyklé výhrady smerujú 
k náročnosti predmetu a jeho príliš veľkej informačnej nahustenosti. 

Tam, kde boli v hodnoteniach konkrétne pripomienky, reagovali pedagógovia v niektorých 
prípadoch priamo. Niektoré otázky týkajúce sa napr. predmetu Latinská syntax 1 a formy 
organizovania výučby sa prediskutovali s doc. Buzássyovou na hodine. Tam, kde sa 
v hodnoteniach objavuje výhrada nejasného formulovania podmienok pre splnenie predmetu, 
sa bude na úrovni katedry striktnejšie sledovať, či ich vyučujúci stanovujú jasne. Vyučujúci 
taktiež zvážia, ako odľahčiť predmety a viac vyjsť v ústrety napr. požiadavkám študentov 
archívnictva. 

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

doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 

Vyjadrenie vyučujúcich sekcie arabského jazyka 

 Všetci členovia sekcie arabistiky KKSF si pozorne prečítali podnety i výhrady študentov k 
jednotlivým predmetom, vyučujúcim, aj k študijnému programu. Na študentské pripomienky 
ku konkrétnym predmetom odpovedali priamo v ankete alebo na hodinách, pokiaľ to uznali 
za vhodné. Na mnohé výhrady k arabskej časti študijného programu sme reagovali už v 
minulých semestroch. Tak iba v krátkosti zopakujeme, že nie je v moci vyučujúcich arabského 
jazyka nijako meniť rozdelenie kreditov a vyučovacích hodín v rámci študijného programu.  

 V študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo sú kredity aj hodiny rozdelené medzi oba 
jazyky kombinácie a translatologický základ. Na opakované sťažnosti študentov v minulých 
anketách na málo hodín arabského jazyka sme reagovali pridaním nepovinných predmetov. 
Samozrejme, že nás potom nemilo prekvapilo, že si tieto predmety študenti nezapisujú - 
častokrát možno naozaj z objektívnych dôvodov. V konečnom dôsledku sme ale museli 
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niektoré nepovinné predmety pre nezáujem študentov suspendovať, čo následne spôsobilo aj 
vyučujúcim komplikácie. Preto sa študenti nemôžu diviť, že im toto bolo vyčítané.    

 Výčitku, že sa "veci riešia poza chrbát študentov a väčšinou mailom", by bolo vhodné zo strany 
sťažovateľa bližšie rozviesť. Sme na vysokej škole, nemáme triednické hodiny, aby sme niečo 
"riešili so študentami priamo", samozrejme že organizačné veci riešime mailami. Čo sa týka 
poznámok o „rodinkárstve“, vyučujúcim nie je známa okolnosť, ktorá by mohla viesť k tejto 
osočujúcej urážke.  

 Je nemilé, že sa niektorým študentom nepáči zmena vyučujúcej arabskej gramatiky, no nedalo 
sa inak. Doktorandi majú okrem pedagogickej činnosti aj iné povinnosti, študenti bakalárskeho 
štúdia nemôžu očakávať, že sa im tri roky bude venovať jedna doktorandka, "lebo si na ňu 
zvykli". Metodiku, študijné plány, tempo výučby, ani vyučujúcich neurčujú študenti. 

Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. 

 

Katedra knižničnej a informačnej vedy 

K bakalárskemu štúdiu Informačné štúdiá sa vyjadrilo za rok 2016/2017 15 študentov 
a k magisterskému program 6 študentov. Títo študenti považujú kvalitu študijného programu 
informačné štúdiá za veľmi dobrú (4 zo 6), štúdium je pomerne zaujímavé a prevažne 
zaujímavé. Na magisterskom štúdiu sa považuje kvalita štúdia za dobrú, štúdium je primerane 
náročné aj zaujímavé. Niektoré predmety sú pre študentov náročnejšie (teórie, projekty, práce, 
písomné skúšky). 

Požiadavky na špecializáciu študentov smerom k informačným systémom a tvorbe 
webstránok a historickým knižniciam sa periodicky opakujú. Tieto špecializácie majú študenti 
obsiahnuté v tvorbe záverečných prác a v praxi. Špecializácia sa tiež rieši prostredníctvom 
flexibility študijného programu jednotlivých študentov, výberom z povinne voliteľných 
a voliteľných predmetov. Študenti majú mnoho možností ako si vytvoriť vlastný individuálny 
študijný program a zlepšiť aj svoju vlastnú organizáciu štúdia. Vo väčšine predmetov sú záťaž 
a podmienky splnenia jasne definované. Riešenie projektov a písomné práce sú nevyhnutnou 
súčasťou akademického vzdelania a rozvoja schopností práce v odbore.  

Praktické zručnosti sú obsiahnuté takmer vo všetkých predmetoch, v rámci ktorých študenti 
vytvárajú svoje projekty a riešia úlohy (vyhľadávanie informácií, tvorba tezaurov, katalogizácia 
a indexovanie, tvorba webstránok, databázy, tvorba informačných produktov, informačné 
správanie, bibliometria). Študenti majú priestor na riešenie špecializácie prepojením tém prác 
s praxou knižníc a informačných inštitúcií aj v odbornej praxi. Katedra organizuje pre 
študentov zahraničné exkurzie, populárny neformálny knihovnícky barcamp, študenti sa 
zúčastňujú na seminároch a konferenciách. Vytvorenie osobitných tematických špecializácií 
závisí od počtov študentov. Novšie možnosti špecializácie prinášajú nové medziodborové 
programy v kombináciách informačné štúdiá a muzeológia a informačné štúdiá a história. 
Študijný program je priebežné aktualizovaný smerom k moderným predmetom ako digitálne 
knižnice, dátový manažment, analýzy a vizualizácie dát, nové médiá, informačný dizajn. 
Podporujeme aj užšiu spoluprácu s iným odbormi a katedrami ako interdisciplinárne inšpirácie 
na tvorivý rozvoj odborných tém (informatika, médiá). 

Najnovší prieskum medzi absolventmi odboru informačné štúdiá na KKIV za posledných 10 
rokov (Lichnerová, Ondrišová, ITLib 2018, v tlači) poukazuje na dobré možnosti zamestnania 
študentov a vhodnosť širšieho tematického zamerania (univerzálnosť jadra predmetov, 
všestrannosť) s možnosťou uplatniť sa flexibilne v rôznorodých inštitúciách informačného 
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typu v kultúre aj médiách, vrátane knižníc, múzeí, galérií, ale aj v komerčnom sektore 
informačného priemyslu. 

KKIV bude aj ďalej zlepšovať komunikačnú stratégiu voči študentom, najmä na neformálnej 
úrovni riešenia projektov a v rámci možností zlepšovať informačnú podporu štúdia 
prostredníctvom AIS. Celkovo nám záleží na dialogickom a tvorivom prístupe študentov 
v našom odbore a budeme sa snažiť udržať vecnú tvorivú atmosféru na katedre v záujme 
odborného rastu študentov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov. Záleží nám na budovaní 
dôvery medzi katedrou a študentmi prostredníctvom otvorenej komunikácie. 

 prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., vedúca katedry 

Katedra kulturológie 

Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí prostredníctvom ankety vyjadrili svoj 
názor na študovaný program. Teší nás prejavená spokojnosť so štruktúrou predmetov a so 
samotným programom na bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia. Považujeme za 
dôležité, aby v štruktúre ponúkaných predmetov boli dostatočne zastúpené teoretické 
predmety ako aj predmety, v ktorých si študenti môžu otestovať a overiť aj praktické 
schopnosti a zručnosti. Ak je to možné, snažíme sa využívať spoluprácu s odborníkmi z praxe 
a ďakujeme, že ich ochotu spolupracovať a venovať sa študentom si vážite a ceníte. Aj na 
základe Vašich pripomienok a ohlasov sa neustále snažíme náš študijný program zlepšovať. 

PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry 

Katedra logiky a metodológie vied 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa v ankete vyjadrili a hodnotili naše predmety. 
Považujeme za veľmi potešiteľné, že mnohé naše predmety boli hodnotené pomerne veľkým 
počtom študentov, čo možno považovať už za naozaj reprezentatívne hodnotenie a príznak 
toho, že im na predmetoch záleží. Prevažujú pozitívne hodnotenia predmetov. Všetky kritické 
hodnotenia študentov berieme vážne a s pripomienkami budem ďalej pracovať. Niektoré 
návrhy na zlepšenie (zmenšenie skupín, viac textov z oblasti študijného odboru a pod.) uviedli 
jednotliví učitelia už vo svojich vyjadreniach k výsledkom.  Ako učitelia zväčša systematických 
predmetov sme opakovane konfrontovaní s tzv. otváraním nožníc medzi štandardnými 
požiadavkami na výučbu na úrovni najnovších vedeckých poznatkov a schopnosťami určitej 
časti prijatých študentov túto úroveň dosiahnuť. V neposlednom rade by sme privítali čo 
najviac slovného vyjadrenia študentov hodnotiteľov, aby bolo jasné, čo konkrétne sa im nepáči, 
aby sme podľa toho mohli korigovať naše výučbové metódy a postupy.  

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

Katedra maďarského jazyka a literatúry 

V prvom rade chceme poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ankety, vážime si ich 
názory a pripomienky. Celkový počet účastníkov bol v hodnotenom období o niečo vyšší ako v 
predchádzajúcom roku, no k väčšine predmetov sa nevyjadrilo viac študentov než jeden-dvaja. 
Napriek tomu nás samozrejme potešilo, že v hodnoteniach prevažovali pozitívne ohlasy. 
Ocenili sme, že respondenti aj v prípadoch nespokojnosti ostávali vecnými a že ich podnety 
boli kultivovane sformulované. Po preštudovaní pripomienok určených jednotlivým kurzom 
by sme chceli reagovať na tri okruhy, ktoré sa v nejakej podobe objavovali v hodnotení 
opakovane. 

1. Fínsky jazyk a kultúra 

Fínčina je pomerne novým odborom na fakulte, zatiaľ ojedinelým na Slovensku. Neotvára sa 
každý rok, no zaťaženosť kolegov, ktorí ju zabezpečujú (1 docent, 1 odborný asistent a 1 
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zahraničný lektor) je vysoká. Napriek tomu sa snažia splniť všetky požiadavky študentov, sú im 
k dispozícií aj mimo vyučovacích hodín. Nakoľko katedra má záujem o napredovanie odboru, 
hľadáme všetky cesty ako optimalizovať súčasný stav. Študentom v rozvíjaní ich jazykových a 
komunikačných zručností od roku 2015 pomáha praktikant z Fínska, ktorý na katedre pôsobí 
pod dohľadom fínskeho lektora. Podľa našich plánov od budúceho akademického roka 
niektoré fínske kurzy bude viesť externý pedagogicko-vedecký pracovník, vysokoškolský 
pedagóg z Brna. Pre poslucháčov fínčiny katedra okrem toho zabezpečuje prednášateľov 
z oblasti fínskej jazykovedy a fínskej literárnej vedy, ďalej podporuje ich jazykové a študijné 
pobyty vo Fínsku. Nakoľko kolegyni zabezpečujúcej prekladateľský kurz niektorí študenti 
vytkli, že počas hodiny sa venuje poslucháčom s materinským jazykom maďarským v ich 
rodnom jazyku, katedra pre študentov aprobácie fínsky jazyk a kultúra–maďarský jazyk a 
kultúra v akademickom roku 2018/2019 otvára povinne voliteľný prekladateľský kurz, na 
ktorom budú mať príležitosť prekladať z fínskeho jazyka do maďarského jazyka.  

2. Maďarčina 1 (maďarčina ako cudzí jazyk pre poslucháčov ŠP archívnictvo) 

Vvučujúca na seminároch vychádza z učebnice Hizsnyaiová, Ildikó–Sitárová Husáriková, 
Mariana: Maďarčina pre samoukov (Bratislava: SNP–Mladé letá, 2010). Cvičenia a pomocné 
materiály k jednotlivým tematickým okruhom posiela na spoločnú e-mailovú adresu 
poslucháčov, nakoľko dodnes neexistuje učebnica maďarčiny ako cudzieho jazyka, ktorá by 
bola určená špeciálne pre archivárov. Touto skutočnosťou boli poslucháči oboznámení na 
úvodnej hodine kurzu. Priebeh seminárov podľa vyučujúcej najviac narúša to, že značný počet 
študentov prichádza na hodinu nepripravený. Čo sa týka návrhu ,,rozdeliť predmet na dve 
hodiny“, t. j. na 2x90 minút/týždeň, katedra ho podporuje.  

3. Rozsah učiva  

Pri hodnotení niektorých kurzov sa opakovane objavila poznámka „učivo je nadsadené”. 
Vyučujúci tvrdia, že nároky na študentov z roka na rok znižujú, prečítanie šiestich literárnych 
diel za semester naozaj nemôžeme považovať za obrovskú záťaž, keďže literárna vzdelanosť 
spočíva v znalosti textov. V prípade dvoch jazykovedných kurzov sú však kritické názory 
študentov čiastočne opodstatnené, vyučujúci od budúceho akademického roka plánuje zmeny 
v organizácii a čiastočne aj v koncepcii spomínaných kurzov. 

 doc. Katarína Misadová, PhD., zast. vedúca katedry 

 

Katedra marketingovej komunikácie 

Po preštudovaní výsledkov študentskej ankety si dovoľujem vyjadriť sa k jednotlivým 
pripomienkam: 

Je pozitívne, že sa zvyšuje počet hodnotiacich študentov. Preto môžem na základe ich názorov 
na najbližšej katedre pochváliť najlepších interných pedagógov: Dr. Uličný, Dr. Deptová, doc. 
Konečná, Dr. Banyár, ale aj pedagógov na čiastočný úväzok: Dr. Vopálenská, Dr. Šula. 
Jednoznačne skvele bol hodnotený aj náš, žiaľ u nežijúci kolega Dr. Valter. 

Skvele boli hodnotení aj externí pedagógovia, predovšetkým doc. Rankov, Dr. Popovičová, Dr. 
Šagát, doc. Follrichová. 

Pripomienky boli k vysokej náročnosti učiva prof. Serafínovej, čo nepovažujem za chybu, skôr 
tu možno hovoriť o skvalitnení vyučovacích metód, podobne akou u Dr. Hlinkovej. Vyriešim 
osobnými pohovormi. 

Podobne možno hodnotiť veľmi pozitívne pedagogickú činnosť prevažnej väčšiny našich 
doktorandov: Mgr. Púchovský, PhDr. Repčík, ale aj Dr. Ronec. U ďalších boli rozdielne 
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hodnotenia ich predmetov. Napr. Mgr. Kafka, či Mgr. Štefániková boli hodnotení v jednom 
predmete skvele, v druhom slabšie. Pripomienky boli aj k začínajúcej doktorandke Mgr. 
Kosibovej, čo spolu vyriešime tiež na zasadnutí katedry. 

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

Katedra muzikológie 

Ďakujeme za hodnotenia a komentáre študentov muzikológie. Počet príspevkov sa zvýšil len 
mierne, ale zato výrazne stúpol počet komentárov, čomu sa veľmi tešíme. Naša katedra sa 
úprimne raduje, že má aktívnych študentov s vyhranenými názormi. Prosím pokračujte, Vaše 
komentáre berieme vážne. 

Menej hodnotení a komentárov sme dostali od študentov magisterského štúdia, čo je škoda, 
lebo majú za tie roky prehľad a odstup, a ich názory by pre nás mohli byť podnetné. 

Teší nás, že hodnotenia aj komentáre sú v prevažnej väčšine prípadov výrazne kladné. 
Odrážajú možno nielen stupeň Vašej spokojnosti s kurzami, ale aj atmosféru na katedre 
a charakter vzťahov vládnucich medzi študentmi a učiteľmi. 

Dr. Marcusa Zagorského vnímame aj my ako skvelú posilu nášho kolektívu a vynikajúceho 
pedagóga. Komentáre typu „one of the best subjects I was able to take at this university“ sa 
opakujú každý semester (tento pochádza od študenta/tky Central European Studies). Tešíme 
sa, že jazyková bariéra pri vyučovaní v angličtine nevadí (resp. niekedy je tuším dokonca menej 
výrazná než v prípade výučby v slovenčine). 

V prípade Seminára z dejín hudby sa objavilo odporúčanie časovať realizáciu študentských 
výstupov viac v priebehu semestra, lebo v skúškovom období sa povinnosti tohto druhu 
hromadia. K tomu mi napadajú tri poznámky. Po prvé: Je skvelé, keď formulujete svoje 
komentáre takto – ako konkrétne odporúčania, nie ako všeobecnú kritiku. Po druhé: Bez toho, 
že by som pripomienku študentka/tky bagatelizoval, pripomínam, že formát seminára 
predpokladá schopnosť študenta/tky samostatne si rozvrhnúť prácu, aj keď nie je každý týždeň 
kontrolovaný/ná. A po tretie: Je myslím lepšie, keď študent sústavne a s nasadením pracuje 
na 2-3 náročných, vážne myslených seminárkach, než keď ich musí odovzdať za semester väčší 
počet a tým sa drobia jeho sily a pozornosť. To je ale čosi, čo si musíme medzi sebou 
vydiskutovať my, učitelia. 

Ako viete, radi prijmeme podnety a kritiku aj v priebehu semestra. Prosím neváhajte 
a poskytujte spätnú väzbu jednotlivým pedagógom aj katedre. Ďakujem Vám za spoluprácu. 

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

 
Katedra pedagogiky a andragogiky 

Odbor PEDAGOGIKA (boPE, moPE) 

Do študentskej ankety ZS 2017 sa zapojilo 16 študentov z oboch programov, čo je menej ako 
v predchádzajúcom semestri. Nízku mieru participácie na ankete vnímame aj v dôsledku toho, 
že sme priebežne viedli dialóg so študentmi na katedre o personálnych zmenách a o zlúčení 
katedry pedagogiky a andragogiky. Išlo nám o to, aby bola konsolidovaná študijná aj pracovná 
klíma. Študenti , ktorí sa k ankete vyjadrili, prejavili spokojnosť s výukou pedagogických 
disciplín. V budúcnosti budeme iniciovať študentov, aby sa okrem verbálnej spätnej väzby na 
posledných hodinách sa vyjadrili aj písomne a tak reagovali na anketu.  

Učiteľstvo akademických predmetov bu SZ (bakalársky stupeň učiteľstvo – spoločný základ) , 
mu SZ (magisterský spoločný základ)  

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


Študenti sa vyjadrili k predmetom UAP. Za všetky konštruktívne a kultivovane podané 
pripomienky ďakujeme a budeme ich spoločne analyzovať.  

V predmete Pedagogická komunikácia sa vyjadrovali kriticky k zlúčeniu druhého a piateho 
ročníka do jednej skupiny (54 študentov) v malej učebni. Aj napriek vysvetleniu, že v dôsledku 
rekonštrukcie niektorých miestností v ZS 2017 zmena učebne nie je možná, študenti 
nevyjadrili porozumenie. Rekonštrukciou učební na prízemí G sa situácia v ponuke učební 
v tomto semestri zlepší. Pre budúcnosť budeme komunikovať s rozvrhovou komisiou a dbať o 
utvorenie separovaných skupín a adekvátnu veľkosť učebne. 

Pokúsime sa diskutovať s kolegami z odborných katedier o tom, ktoré predmety by sa mohli 
obsahovo prelínať s Pedagogickou komunikáciou (napr. Didaktiky odborných predmetov, 
Rétorika a pod.) a budeme dbať o to, aby sme sa témy neopakovali. Na začiatku semestra 
budeme od študentov požadovať vyjadrenie písomného stanoviska k ich očakávaniu od 
obsahu a tiež preverovať súčasný stav poznania tak, aby sme predišli kritike, že mnohé 
z obsahu už poznajú. V tomto prípade sa nik zo študentov na začiatku otvorene nevyjadril, že 
niečo z obsahu pozná.  

Kritiku k nejednoznačne stanoveným požiadavkám k hodnoteniu predmetu dodávame, že 
odporúčame študentom „aktívne počúvať“ a odlišovať, ktorá informácia k hodnoteniu je zo 
strany prednášajúcej všeobecná a ktorá doplňujúca. Zámena informácie študentov 
(hodnotenie/ skúška predmetu) a deformácie informácie o zmene požiadaviek prebehla 
vlastnou interpretáciou medzi študentmi 2. a 5. ročníka. Každá skupina vnímala situáciu inak 
v dôsledku nárokov na založenie si Portfólia písomných úloh. Možnosť ujasniť si to na hodine 
s prednášajúcou, študenti nevyužili. Portfólio bolo predmetom dialógu záverečného 
hodnotenia, k čomu prednášajúca pridala test asertívneho/ agresívneho komunikovania pre 
osobné sebapoznanie komunikácie študentov, ktoré nehodnotila známkou.  

K námietkam k organizácii prednášok a seminárov (P/S) ubezpečujeme študentov, že zmenu 
P/S má v rukách pedagóg. To, že situačne dôjde k zámene poradia prednášky a seminára, resp. 
pri vysokom počte študentov chce pedagóg zabezpečiť viac prezentácií, aby poznal prácu 
každého a študent si to interpretuje po svojom, signalizuje poznanie, že v budúcnosti budeme 
klásť väčší dôraz na interpretáciu dôvodov akejkoľvek zmeny. Odporúčali by sme študentom 
priamo sa pýtať vyučujúcej a zamyslieť sa, čo im priniesli sebapoznávacie testy v komunikácii 
a rétorike.  

Školský manažment. Študenti vyjadrovali názor o tom, že prednášky obsahovali veľa teórií, 
delení, vymedzení. Tu si dovoľujeme upozorniť, že štúdium na vysokej škole obsahuje: 
teoretické poznanie, empirické a praktické poznanie a skúsenosť. Nie je možné nepoznať 
teóriu. Prednášajúca zaradila do súboru otázok každej prednášky aj otázky, ktoré boli 
odstupňované podľa náročnosti. Ich súčasťou boli aj otázky na vyjadrenie vlastného názoru. 
Ku kritike študentov k zaradeniu mentálnej mapy prednášajúca vyjadruje vysvetlenie, že 
utvorenie mentálnej mapy má študentom – budúcim učiteľom pomôcť pochopiť systémové 
súvislosti.  

Teoretické základy výchovy. Študenti sa vyjadrovali diferencovane. Od spokojnosti až po 
kritiku. Študenti od predmetu Teoretické základy výchovy očakávali zaradenie situácií z praxe, 
kritizovali veľa teórie. Odpoveďou prednášajúcej a vyučujúcej je otázka pre študentov. „Ako 
chcete reflektovať prax bez poznania teórie?“ Tiež si kladú vyučujúce otázku, či problém 
nebude aj inde (študent sa nudí, nič ho nezaujíma) a pýtajú si od nudiacich sa študentov recept 
na motiváciu pre ich záujem.  

Vybrané problémy sociálnej pedagogiky. Tento predmet a jeho obsah si vyžiadala skupina 
študentov, ktorých motivovalo poznať školu z iného ako z didaktického aspektu. Prednášajúca 



im ukázala pripravený obsah a pýtala sa na ich požiadavky, predstavy. Po vypočutí zapracovala 
požiadavky študentov. Každý študent vyjadril verbálne spokojnosť. Po prednáške nasledoval 
seminár, ktorí prezentovali študenti, diskutovali, pýtali sa. Pedagogička prednášala, bola 
koordinátorkou diskusie, reagovala na nejednoznačné problémy a pýtala sa. Po každej P/S 
dostávala priebežne veľmi pozitívnu spätnú väzbu od 90% zúčastnených o tom, že sa cítia na 
hodinách výborne, že obsah je zaujímavý (šikanovanie, záškoláctvo, pedagogické situácie 
v škole). Preto je pre prednášajúcu veľkým otáznikom vyjadrenie v Ankete. Nezhoduje sa 
s realitou predmetu. To je už seba hodnotiaca etická otázka pre pisateľa ankety.  

Pedagogická diagnostika. Pedagóg tohto predmetu učí aj na základnej škole, čo môže byť pre 
študentov obohacujúce. Výber obsahu v predmete môže kolidovať niektorými témami 
s metodológiou ale ubezpečujeme Vás, že medzi predmetové vzťahy reflektujeme. 
Predmetom skúmania oboch disciplín sú metódy výskumu a metódy poznania osobnosti pre 
školskú prax. Takže treba poznať a potom vznášať kritiku.  

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., vedúca katedry 

 

Katedra politológie 

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili ankety a prispeli k 
spätnej väzbe k tomu, čo na Katedre robíme. Aj keď je väčšina číselných hodnotení pre Bc. a 
Mgr. programy, či jednotlivé kurzy prevažne pozitívna, v rámci písomných hodnotení sa 
objavili pripomienky, výhrady, či kritika na ktorú by som chcel reagovať. Stručne sa chcem 
vyjadriť k niekoľkým výhradám k spôsobu hodnotenia kurzov (príliš veľa prezentácií, príliš veľa 
priebežnej prípravy, prísne hodnotenie). Pracovná záťaž v kurzoch vychádza z ich kreditovej 
hodnoty, predpokladom teda je, že povinné kurzy by mali vyťažovať študentov viac, než kurzy 
voliteľné. Taktiež je snahou variovať spôsob priebežného a záverečného hodnotenia medzi 
ponúkanými kurzami, aby sa študijná záťaž rozložila pomernejšie. V každom prípade sa 
budeme venovať tomu aby sme lepšie koordinovali pracovnú záťaž v kurzoch v rámci 
jednotlivých ročníkov.  

Výhrady k ponuke (výberových) kurzov 

Viackrát sa v ankete objavila výhrada na ponuku kurzov. Ponuka kurzov je dominantne závislá 
od personálneho obsadenia Katedry (a našich výskumných profilov) a prostriedkov, ktoré 
máme k dispozícii na ponuku kurzov od externistov. V ideálnom svete by sme chceli ponúkať 
kurzy, ktoré by pokrývali všetky relevantné témy a oblasti v rámci politológie. V realite však 
pracujeme s obmedzenými zdrojmi (ľudskými i finančnými), ale opakovane aj s nízkym 
záujmom zo strany študentov. V posledných rokoch ponuka kurzov obsahovala kurzy o 
blízkom východe, Afrike, Indii, Rusku, či Ukrajine, často za nízkeho záujmu študentov. Online 
kurz o utečencoch v spolupráci s viacerými eur. univerzitami a NGO si v minulom ak. roku 
nezapísal ani jeden študent. V každom prípade sa snažíme každý rok ponúknuť úplne nové 
kurzy, či rotovať ponuku niektorých kurzov medzi jednotlivými ak. rokmi.  

U kurzov, ktoré ponúkame blokovo (napr. v ZS Zimná škola) zase pri zápise kurzov ešte 
zvyčajne nevieme presné termíny konania blokovej výučby, ktoré výrazne závisia od 
dostupnosti prednášajúcich, čo potom vedie k problémom s účasťou. Alternatíva v tomto 
prípade by bola kurz vôbec neponúkať, čo by som považoval za škodu. 

V rámci ponuky jazykov naša súčasná akreditácia vychádza iba z jedného povinného jazyka, 
ktorým je angličtina ako dominantný jazyk odboru. Filozofická fakulta ponúka množstvo 
ďalších jazykov, ktoré si študenti môžu zapísať v rámci kreditového systému štúdia, tieto kurzy 
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ale katedra nezabezpečuje. V každom prípade sa budeme snažiť v ponuke jazykových kurzov 
na FiF UK identifikovať pre našich študentov možnosti štúdia iných jazykov.  

Výhrady k obsahu výučby 

V rámci Bc. programu ponuka povinných a povinne voliteľných kurzov vychádza zo európskych 
štandardov vzdelávania v odbore politológia a teda pokrýva všetky relevantné oblasti odboru. 
Snaha je poskytnúť absolventom Bc. štúdia kompatibilný základ štúdia, ktorý potom môžu bez 
problémov rozvíjať na druhom stupni štúdia kdekoľvek vo svete.  

V rámci Mgr. štúdia sa objavila výhrada čiastočného prekrývania obsahu kurzu s niektorými 
kurzami na Bc. stupni. Toto prekrývanie sa dotýka dvoch "metodologických" kurzov v 1. 
ročníku Mgr. a je úmyselné. Vychádzame jednak z toho, že napriek významnému zastúpeniu 
metodologických kurzov na Bc. stupni štúdia sa pri obhajobách Bc. prác stretávame s 
opakovane s pochybeniami, ktoré znižujú hodnotu Bc. prác, a ktoré súvisia s nedostatočným 
osvojením základných metodologických prístupov a výskumných techník. Taktiež si 
uvedomujeme, že posledné roky tvoria prinajmenšom polovicu ročníkov Mgr. štúdia študenti, 
ktorí u nás neabsolvovali Bc. stupeň, pričom ich vedomosti a zručnosti v oblasti metodológie 
a výskumných techník nie sú na takej úrovni, aby mohli bezproblémovo napísať a obhájiť v 
rámci 2-ročného Mgr. štúdia záverečné práce. Práve z týchto dôvodov je úlohou dvoch kurzov 
v 1. roku štúdia obnoviť/vyrovnať úroveň vedomostí a zručností študentov zapísaných v Mgr. 
stupni štúdia.  

doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry  

Katedra porovnávacej religionistiky  

---- 

Katedra psychológie 

Vedenie Katedry psychológie sa zaoberalo na svojom zasadaní hodnotením študentskej ankety. 
Aj napriek faktu, že počet výpovedí nie je dostatočne štatisticky reprezentatívny, členovia 
vedenia sa dohodli pripomienky podrobiť hlbšej analýze a následne ich riešiť. Oceňujeme 
viacero konštruktívnych pohľadov, kritík a návrhov zo strany študentov. Niektoré kritiky 
vyplývajú z nepochopenia vo vzťahu s kontextom celého štúdia.  

Ide už o chronickú túžbu študentov psychológie po väčšom priestore pre prax či exkurzie, 
alebo sociálno-psychologický výcvik. Vzhľadom na financie (exkurzia) a limitovaný počet hodín 
počas štúdia, splniť tieto požiadavky je v súčasnosti nereálne.  

Poznámky k bakalárskemu štúdiu a jeho kritike:  

A/ Oceňujeme pripomienky, mnohé sú inšpiratívne a aj opodstatnené . Tie, ktorých sa to týka, 
sa budeme snažiť riešiť.   

B/ Častejšie sa vyskytli požiadavky na efektívnejšie využívanie seminárov, kde je žiaduca užšia 
a inovatívnejšia forma spolupráce, než je „čítanie seminárnych prác“. Áno, súhlasíme s touto 
kritikou - katedra sa bude zaoberať touto témou na samostatnom katedrovom zasadaní. 

C/ Otázkou na opodstatnenosť kurzu „Seminár k bakalárskej práci“ sa budeme zaoberať na 
vedení katedry. 

D/ K otázkam týkajúcich sa kurzu Biopsychológia 1 : Najskôr ďakujeme za pozitívne referencie! 
Ďalej niekoľko info ku kurzu. Kurz je výrazne interdisciplinárny, participujú na ňom naši 
pracovníci, ktorí majú právo ho skúšať a zapisovať (Brezina, Soláriková, Turoňová) a traja 
špičkoví externisti. Biopsychológia 1 bola kompletne zabezpečovaná externistami, kde vedúci 
katedry ich vždy predstavil. Jeho povinnosťou nebolo byť prítomný na prednáške. Je 

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


pochopiteľné, že všetci šiesti vyučujúci (Biopsychológia 1 aj 2) sa dohodli na spoločných 
sylaboch , čoho iniciátormi boli (a museli byť) samozrejme spomínaní traja pracovníci katedry, 
ktorí skúšajú a prednášajú jeden, alebo aj oba kurzy..! Takže je absolútne normálne, že vás 
skúšali Dr. Turoňová a Dr.Soláriková (doc. Brezina t.r. do skúšania zapojený nebol). A tak 
hocikto z troch menovaných pracovníkov katedry vás mohol skúšať a zapisovať do AIS-u. Vami 
spomínaná doktorka, ktorá „pomáhala zapnúť počítač“ bola naša doktorandka na oddelení 
biopsychológie. A čo sa týka literatúry, vyššie spomínaný kolektív dostal grant KEGA na 
napísanie učebnice Biopsychológia, ktorá by budúci rok mala byť v tlači. 

E/ Ďakujeme tým, ktorí hodnotíte katedru ako pracovisko s najlepším statusom na Slovensku 
– toto hodnotenie koreluje so všeobecným povedomím odbornej verejnosti a s uplatnením 
absolventov nášho štúdia.  

F/ Požiadavky na aplikáciu psychoterapeutických techník v praxi sú v rámci štúdia psychológie 
(tobôž Bc štúdia) sú irelevantné. Sú predmetom špecializačného štúdia ako nadstavba Mgr.  

G/ Zo strany viacerých študentov je stále väčší tlak na to, aby sa dodržiavali požiadavky 
študijného poriadku: prezencia aj na prednáškach. Touto otázkou sa vedenie katedry bude 
zaoberať. Ďakujeme.  

H/ Viacerí študenti kritizujú prevahu teoretických informácií nad praxou a aplikáciami 
v psychológii. A tak kurzy „Sociálno - psychologický výcvik“, „Experimentálny výskum snov“ ai. 
sa stávajú pre nich najatraktívnejšie. Je však potrebné zobrať na zreteľ fakt, že na úrovni Bc 
štúdia teoretické predmety sú nosnými. Stávajú sa základom pre uplatnenie práce psychológa 
v praxi či vede. 

Poznámky k magisterskému štúdiu a k jeho kritike:  

A/ V Mgr štúdiu je viacej komentárov k otázke počtu kreditov. Najviac poznámok sa týka počtu 
kreditov na PV kurzoch tohto typu štúdia. Magisterský stupeň štúdia je na našej katedre 
orientovaný na aplikovanú psychológiu. Študentom poskytujeme možnosť orientovať sa na 
štúdium klinickej, poradenskej, školskej alebo pracovnej psychológie, pričom si povinne volia 
dva z týchto smerov.  

Vedenie katedry dospelo k názoru, že aby študent získal širšie vedomosti z určitej aplikovanej 
oblasti psychológie nestačí, aby absolvoval povinné predmety, ale aj PV kurzy dôležité pre 
určitú oblasť psychológie. Preto od študentov žiadame, aby absolvovali 3P+3 PV kurzy 
definované v študijnom pláne. Keďže ide o kurzy, ktoré sú súčasťou štátnych záverečných 
skúšok, kredity na úrovni povinných predmetov vyjadrujú ich dôležitosť pre získanie náhľadu 
v danej oblasti psychológie.  

B/ V ankete sa častejšie vyskytujú pripomienky k viacerým kurzom Mgr štúdia, že informácie 
sa opakujú z prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Týmto fenoménom sa bude vedenie 
katedry iste zaoberať. 

Všeobecné poznámky: 

A/ Prosíme o pochopenie istých inkompatibilít v realizácii kurzov Klinická psychodiagnostika 
detí a Pedagogická psychológia , ktoré boli spôsobené vážnymi problémami personálneho 
charakteru (dlhšia PN kolegyne a úmrtie kolegyne). 

B/ Princíp hodnotenia kurzu na skúške v prípade opakovania, či opravovania hodnotenia je 
v kompetencii samotného vyučujúceho. 

C/ Aj napriek celkovému pozitívnemu hodnoteniu práce katedry, častejšie sa objavujú kritické 
poznámky k forme výučby a až „zákernému a arogantnému správaniu“ niektorých jej pracov-
níkov. Študenti vyjadrujú počudovanie, prečo sú takíto ľudia pracovníkmi prestížnej katedry. 



Áno, uvedomujeme si tento nedostatok, avšak z právneho hľadiska je otázka výmeny učiteľa 
na štátnych univerzitách značne komplikovaná. Môžeme však študentov uistiť, že v pomerne 
krátkom čase už dôjde k nápravám...  

Vychádzajúc jednak len z okrajovo spomenutých nejasností, či nepochopenia smerovania 
výučby a študijného plánu katedry, no aj z mnohých inšpiratívnych pripomienok, považujeme 
za potrebné riešiť všeobecné otázky, týkajúce sa výučby (napr. požiadavky na sociálno-
psychologický výcvik, väčšie prepojenie s praxou, veľký počet študentov, veľa teoretických 
kurzov a mnoho ďalších otázok ) formou spoločného diskusného fóra, na ktorom by sa vedenie 
katedry stretlo so študentmi. 

Poslednou poznámkou, avšak nie nepodstatnou, je vyjadrenie vďaky za vysoko pozitívne 
hodnotenia študentov viacerých pracovníkov našej katedry!  

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

Katedra romanistiky 

V prvom rade sa chceme poďakovať za podnety, ktoré do ankety prišli a dúfame, že miera 
zapojenosti bude naďalej rásť.  

Ku konkrétnym pripomienkam: viaceré predmety (simultánne tlmočenie z francúzskeho 
jazyka, jazykovedné predmety z francúzskeho jazyka) boli hodnotené ako málo náročné. 
Pokiaľ je to tak, radi tomu prispôsobíme náročnosť textov či koncepciu. Naopak, študentom 
sa zdal náročný napr. predmet Literatúra Španielska a Latinskej Ameriky v LS prvého ročníka, 
s čím súhlasíme.  

Nerovnaká úroveň znalosti španielčiny študentov prvého ročníka je problém, ktorý je mimo 
nás. Aj nám to sťažuje prácu, ak majú študenti natoľko odlišnú „štartovaciu čiaru“. Ak sa totiž 
na otváranú kombináciu prihlási menej študentov ako otváraných miest, tak sa cez prijímacie 
pohovory dostanú na katedru aj študenti, ktorí sú úplní začiatočníci.  

Málo predmetov zameraných na praktický španielsky jazyk a konverzáciu je problém, ktorí si 
uvedomujeme a posilníme počet aj váhu predmetov z tohto bloku. Nedostatok praktického 
jazyka sa spomína v ankete aj pri iných románskych jazykoch. Pri súčasnej vyťaženosti najmä 
lektorov je to veľmi ťažké ponúknuť viac praktických konverzačných hodín, avšak v súvislosti 
s novou akreditáciou plánujeme dať väčší dôraz na takto zamerané predmety. 

O povinnej voľbe PV predmetov z jednotlivých španielskych blokov, ktoré tiež niektorí 
kritizujú, sa môžeme porozprávať, nemyslíme si však, že to je úplne na škodu, keďže by podľa 
nás možnosť úplnej špecializácie na niektoré bloky a eliminácie predmetov z ostatných blokov 
(jazykoveda, praktický jazyk, literatúra a kultúra, preklad, tlmočenie) mohla viesť k príliš 
jednostrannému odbornému zameraniu študentov. Každopádne, prípadné zmeny 
nevylučujeme. 

Zo všeobecných otázok vyplynulo, že problém pre našich študentov je najmä neustále 
pripomienkovaný Spoločný základ OPT. Neustále sa vracia jeho kritika, predmetov, kreditov, 
náročnosť a následne nedostatok času na zvyšné dva cudzie jazyky.  

Za oprávnenú kritiku považujeme aj reakcie na našu knižnicu, čo už sa začalo riešiť a s 
nástupom novej knihovníčky v januári aj z veľkej časti vyriešilo.  

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., vedúci katedry 
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Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 

S hodnotením, pripomienkami a komentármi sa zoznámili všetci pedagógovia. V drvivej 
väčšine prípadov sú predmety, resp. programy realizované na katedre hodnotené pozitívne. 
Konštatujem však, že reprezentatívnosť vzorky je stále slabá, a tak študentskú anketu možno 
chápať ako doplnkový indikátor. Ako efektívny nástroj na zlepšovanie kvality štúdia a 
komunikácie akademickej obce v rámci katedry sa javí zavedenie inštitútu ročníkových 
zástupcov, ktorí sú prizývaní na zasadania katedry. S ich aktívnou spoluprácou sa podarilo 
vyriešiť viacero potenciálne kolíznych otázok. 

Zásadné zmeny, ktoré KRVŠ urobila v novo akreditovaných programoch, vyriešili niektoré 
problémové otázky (napr. časová dotácia na predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu). 
Vyššie hodinové dotácie nevidíme ako účelné, vzhľadom na to, že štúdium jazyka vyžaduje 
nevyhnutne aj aktívnu domácu prácu poslucháčov, čo odzrkadľuje počet kreditov za účasť na 
priamej výučbe a počet kreditov za ostatnú prácu študenta.  

Hodnotenia náročnosti/zaujímavosti jednotlivých kurzov niekedy kolíšu a do značnej miery 
závisia od individuálnych postojov poslucháčov. Prehľad výsledkov ankety za viac rokov 
ukazuje, že takéto kolísanie sa prejavuje aj na úrovni ročníkov – napr. v otázke profilovania 
ponuky predmetov (preferovanie lingvistických, literárnych či kultúrnohistorických disciplín). 
Potešiteľné je, že v magisterskom stupni vidno oveľa kvalifikovanejší prístup študentov k tomu, 
čo študujú a aj k posudzovaniu toho, ako je im obsah štúdia prezentovaný zo strany pedagógov. 

V projektových aktivitách, ktoré posilňujú neformálnu zložku vzdelávania a orientáciu na 
získavanie praktických zručností pri riešení konkrétnych projektových výstupov, mienime 
pokračovať aj v budúcnosti. 

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc., vedúci katedry 

 

Katedra slovanských filológií 

Pracovníci katedry slovanských filológií konštatovali, že v ankete za ZS 2017/2018 sa opäť 
nevyjadril taký počet poslucháčov, aby sa hodnotenia študijných programov a jednotlivých 
kurzov mohli vnímať ako objektívny obraz úrovne výučby a práce vyučujúcich. Napriek tomu 
sa zaoberali všetkými, aj ojedinelými reakciami študentov. 

K priebehu kurzu prekladateľská prax sa písomne vyjadril iba jeden študent. Z osobných 
kontaktov so študentmi vieme, že jeho administrácia a pomerne zložité prerozdelenie 
kompetencií medzi jednotlivých vyučujúcich, ktorí ho reálne, ale i formálne realizujú, vyvoláva 
nejasnosti. Vedúca katedry preto v snahe predísť tomuto stavu požiadala po konzultáciách 
o stanovisko koordinátora kurzu prekladateľská prax na katedre slovanských filológií. 

Ojedinelé kritické hlasy sa vyskytli aj na adresu realizácie slovenistických kurzov, ktoré sa po 
zverejnení stanoviska vyučujúcej ukázali ako neopodstatnené. Študentovi, ktorý sa sťažuje na 
„jednotvárnosť“ učebných materiálov za názor ďakujeme, úprimne mu tiež želáme, aby ich 
obsah do konca piateho ročníka čo najkomplexnejšie zvládol.  

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

Stanovisko k administrácii kurzu prekladateľská prax 

Zaradenie predmetu prekladateľská prax do študijných plánov prekladateľsko-tlmočníckych odborov 
považujem za progresívny krok, keďže študenti všetkých študijných programov prekladateľstva 
a tlmočníctva jednoznačne potrebujú v praxi preukázať schopnosť pracovať s odborným či 
umeleckým textom.  
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Individuálne zabezpečenie praxe cez súkromné prekladateľské agentúry nie vždy podáva reálne 
svedectvo o skutočných znalostiach študenta v oblasti prekladu. Náročnejšie je to, že katedra 
slovanských filológií realizuje predmet prekladateľská prax pre tri filológie (chorvátska, poľská 
a bulharská), preklady hodnotia predovšetkým ich vyučujúci, ktorí najprv oznámia svoje hodnotenia 
študentských prác koordinátorovi prekladateľskej praxe, ten ich posiela kolegom na katedru anglistiky 
a amerikanistiky, ktorá napokon iba zapíše hodnotenia do systému AIS, ako aj do študentských 
výkazov všetkým absolventom praxe na celej fakulte. V prvom roku fungovania kurzu sa konali 
spoločné fakultné stretnutia katedrových koordinátorov, ale tie sa už nerealizujú a komunikácia 
prebieha výlučne mailom. Aj keď kolegovia z katedry anglistiky a amerikanistiky na maily vždy 
odpovedajú a koordinátorovi sa snažia vychádzať v ústrety, nezriedka sa stáva, že samotní študenti 
sú zmätení, nevedia na koho sa majú obrátiť, resp. pochopiť toto rozdelenie úloh je pre nich veľmi 
komplikované.  

Ak je to možné, žiadame zjednodušiť opísané procesy súvisiace s administráciou kurzu prekladateľská 
prax.    

doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD., koordinátor prekladateľskej praxe, KSF 

 

Katedra slovenských dejín 

Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského má 7 aktívnych 
pedagógov (Ján Lukačka, Roman Holec, Jozef Baďurík, Martin Homza, Martin Vašš, Peter 
Podolan, Eva Benková. S uspokojením konštatujem, že každý z nich v študentskej ankete 
dopadol veľmi dobre, čo som konštatoval aj v minulom roku. Študentské hodnotenia sa 
pohybujú vo výrazne zelených číslach.  

V jednom prípade, ktorý sa zhodou okolností týka mojej osoby, študent historického 
proseminára prvého ročníka uznal za neprimerané množstvo vyžadovaného učiva a chcel by 
dve hlavné časti proseminára – praktickú (písanie proseminárnej práce) a teoretickú rozdeliť 
na dve časti a získať tak viac času na diskusiu k proseminárnej práci. Hoci je tento postreh 
celkom správny, bohužiaľ, koncept historického proseminára sa nedá nateraz zmeniť. 
Teoretická časť je predmetom Úvodu do štúdia dejín, proseminár teda nadväzuje na penzum 
informácií, ktoré podáva tento kurz a ďalej ich precvičuje. Uvedomujem si, že historické 
odbory by mali venovať viac času spájaniu teórie a praxe písania historických textov. Sám som 
takéto vyučovanie zažil na niektorých európskych univerzitách. Takýto prístup si však vyžaduje 
hlbšiu špecializáciu odbornosti potenciálneho študenta bakalárskeho, alebo magisterského 
stupňa a to je dosť ťažké dosiahnuť v prvom ročníku. 

V tohtoročnej ankete však tiež študenti histórie poukázali na nedostatok výuky cudzích jazykov 
vrámci štúdia tohto odboru. Katedra slovenských dejín po konzultáciách s Katedrou 
všeobecných dejín by im v blízkej budúcnosti chcela vyjsť v tejto veci v ústrety zaradením 
kurzov staroslovienčiny a maďarčiny, samozrejme, ak to bude aj formálne možné. 

prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 

Katedra slovenského jazyka 

V úvode vyjadrenia k študentskej ankete vyzdvihneme dva podnety, ktoré nám stáli za 
zamyslenie. 

Ako opodstatnené vnímame podnety študentov, v ktorých sa premietajú ich nároky na 
moderné učebné materiály k jednotlivým kurzom. Študenti oprávnene odmietajú študovať 
z neaktuálnych učebníc, ktoré sú 20, 30 či dokonca 40 rokov staré. Pedagógovia KSJ môžu 
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študentov slovenčinárskych odborov uistiť, že pracujú na tvorbe učebných materiálov zo 
štylistiky aj z gramatiky slovenčiny a v blízkej dobe tak budú k dispozícii aktuálne učebnice. 

Z reakcií študentov translatológie vyplýva, že z hľadiska kvality výučby vnímajú predmety 
poskytované KSJ ako vyhovujúce, avšak reklamujú ich užitočnosť, neraz sa vyskytujú 
v hodnoteniach poznámky o „zbytočnosti“ predmetu. Vyučujúci prediskutovali obsahovú 
náplň dotknutých predmetov a do budúcnosti považujú za dôležitejšie venovať pozornosť 
posilneniu motivačnej zložky výučby a kolokviu o zmysle danej látky, než robiť zmeny 
v obsahovej náplni kurzov.  

V ďalšej časti si dovolíme vyjadriť dôvod, prečo sme na katedre usúdili, že anketa pre nás 
netvorí relevantný nástroj na zlepšovanie výučby.  

Hoci sa v ankete nachádzajú aj intelektuálne vyspelé vyjadrenia študentov, bohužiaľ, 
pedagógovia nemôžu brať anketu ako seriózny a smerodajný nástroj na zlepšovanie výučby. 
Mnohé výroky majú len povahu neuvážených hodnotení, výpadov či frfľaní, ktoré majú svoje 
miesto v súkromných konverzáciách študentov, ale je absolútne nevhodné ich zverejňovať 
a devalvovať tak osobu vyučujúceho a kvalitu jeho práce. Dôsledkom je narúšanie vzťahu 
dôvery medzi vyučujúcim a študentmi a taká atmosféra je nepriaznivá pre spoločnú prácu 
a demotivujúca pre obe strany. Takisto sa netešíme, keď vidíme vypustených spokojných 
smejkov len na základe osobných sympatií bez ohľadu na kvalitu výučby. Pedagógovia KSJ 
poskytujú študentom možnosť vyjadriť sa k obsahu výučby na rôznych fórach v diskusiách vis-
à-vis (napr. minulý ak. rok v rámci Dňa slovakistov či tento rok budú mať študenti možnosť 
vyjadriť svoje názory v rámci pripravovanej akcie Grilovačka slovakistov). Výsledkom týchto 
diskusií je aj modifikácia náplne študijného programu v duchu požiadaviek a nárokov 
študentov (napr. bola dodatočne vybavená prax v televízii a v divadelnom ústave pre 
študentov jednoodborovej slovenčiny). Takéto vyjadrenie názoru považujeme za relevantné 
v rámci zušľachťovania kultúry prejavu, nie anonymné útoky na internete. 

  doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., študijná poradkyňa katedry 

 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy  

Pripomienky k študijným programom v kombinácii so slovenčinou v bakalárskom stupni sa 
týkali najmä štruktúry programov (podoba spoločného základu, absencia praxe, 
neproporcionalita v nárokoch dvoch predmetov/dominancia slovenčinárskych kurzov, nízke 
kreditové ohodnotenie, veľa alebo naopak málo PV a V predmetov). 

Pripomienky k študijným programom v kombinácii so slovenčinou v magisterskom stupni sa 
týkali najmä absencie praxe a množstva literatúry, ojedinele rozvrhu.  

Názory na jednotlivé predmety: pri kurzoch z dejín slovenskej literatúry 9-18. storočia i 19. 
storočia sa uvádzala náročnosť v príprave i hodnotení, ktorú respondenti hodnotili ako 
nadsadenie kritérií, ale aj ako pozitívum. Ojedinele sa vyskytli pripomienky k neužitočnosti 
viacerých testov (9-18 storočie) a k forme ústnej skúšky (19 storočie). > Testy sú súčasťou 
priebežného hodnotenia v kreditovej forme štúdia a skúšanie predpokladá objektivitu a 
rešpekt oboch strán.  

Priaznivo bol hodnotený PV kurz Textový seminár zo slov. lit. 20. storočia v bakalárskom stupni 
štúdia, ako aj kurzy z dejín slovenskej literatúry 20. storočia v magisterskom stupni. 

V ojedinelom komentári (buANSL) sa objavil postreh, že absentuje teória literatúry slovenčiny 
i angličtiny. > Teória literatúry sa na KSLLV realizuje každoročne v rámci 3 semestrov (1xP, 
2xPV kurz).  
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V menšej miere sa objavila požiadavka venovať sa „zahraničnej literatúre“. > Odkazy na 
autorov jednotlivých národných literatúr a na kontakty inonárodných literatúr so slovenskou 
sú obsiahnuté v kurzoch z dejín slovenskej literatúry. Kurzy na KSLLV dávajú študentovi 
„kompetencie“ na zvládnutie čítania diel iných národných literatúr. Študentom naďalej 
odporúčame zapisovať si kurzy z dejín literatúry na iných katedrách (anglistiky, germanistiky 
atď). 

K opakujúcej sa výhrade študentov slovakistiky študujúcich kombinácie v rámci 
prekladateľstva a tlmočníctva (bakalársky stupeň) k zastúpeniu literárnohistorických disciplín 
v rámci ich študijných programov: reálne vyhodnotiť potrebnosť alebo nepotrebnosť 
jednotlivých disciplín je možné až s istým časovým odstupom a tiež so zohľadnením „trhu 
práce“. Z prieskumu uplatnenia absolventov OPT realizovaného fakultou vyplýva, že výrazná 
skupina sa zamestná v školstve (16, 7%) ako učitelia cudzích jazykov, resp. v prípade 
absolventov slovakistiky aj ako učitelia slovenského jazyka a literatúry, a okolo 5, 6 % sa 
zamestná v oblasti kultúry. KSLLV poskytuje preto plnohodnotnú prípravu z teórie a dejín 
slovenskej literatúry, ktorá umožňuje absolventom OPT uplatniť sa aj v oblasti školstva 
a kultúry. 

doc. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry  

Katedra sociológie 

V zimnom semestri akademického roku 2017/2018 sme v študentskej ankete na Katedre 
sociológie FiF UK zaznamenali zvýšený počet hlasovaní v bakalárskom i v magisterskom stupni 
štúdia. Niektoré kurzy hodnotilo až 50% ich študentov. Hlasujúci vcelku ohodnotili kvalitu 
štúdia v bakalárskom stupni priemernou známkou 3,26 a v magisterskom štúdiu známkou 3,08.  

Zaznamenali sme i niekoľko slovných hodnotení výučby. Týkali sa zväčša zaujímavosti, resp. 
nezaujímavosti kurzov katedry a ich kvality. Časť študentských hodnotení pedagógovia 
neumožňujú zverejniť. Vyskytli sa aj všeobecné hodnotenia činnosti katedry a spolu s nimi 
i fakulty. 

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 

V ankete sa k programom realizovaným našou katedrou vyjadrilo cca 25 % študentov, čo 
zodpovedá fakultnému priemeru. Sme radi, že v porovnaní s predchádzajúcimi semestrami 
počet hodnotiacich narástol a zväčšila sa tak výpovedná hodnota ankety, ktorú pokladáme za 
veľmi užitočný zdroj spätnej väzby na našu činnosť.  

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že študijný program História je na oboch stupňoch 
štúdia hodnotený celkovo pozitívne, a to ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom štúdiu. 
Pri kurzoch z našej ponuky, ktoré v ankete vychádzajú ako podpriemerné či zlé, sa ich 
hodnotenie zakladá na izolovaných vyjadreniach minimálneho počtu hodnotiteľov (napr. 
hodnotí iba jeden z desiatich zapísaných študentov a pod.), z čoho sa nedajú vyvodiť 
relevantné závery o kvalite či nekvalite daného kurzu.   

Pri učiteľskom štúdiu sa už niekoľko rokov ozývajú hlasy, ktoré kritizujú prílišné teoretické 
zameranie štúdia a malý dôraz na praktickú prípravu budúcich učiteľov. Taktiež už roky sa 
opakujú zásadné výhrady voči pedagogicko-psychologickému základu učiteľstva. Ani jednu 
z týchto výhrad však na katedrovej úrovni nevieme riešiť, keďže tento základ je 
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v akreditačnom spise, základnom dokumente, ktorý určuje obsah tejto súčasti štúdia, 
spoločný nielen pre celú fakultu, ale, pokiaľ nám je známe, pre celú univerzitu. Pri príprave 
najbližšej akreditácie by preto príslušné orgány fakulty i univerzity mali začať pracovať na 
zásadnom redefinovaní obsahu učiteľského štúdia.  

Akceptujeme pripomienky, ktoré uvádzajú, že katedra nedostatočne informuje napr. 
o pedagogických praxiach, resp. ďalších aktivitách a budeme sa usilovať o nápravu už 
v najbližšom semestri.  

Veľmi oceňujeme požiadavku, ktorou nás naši poslucháči vyzývajú na udržanie náročnosti 
a kvality štúdia a dožadujú sa napr. kurzov k metodológii a historiografii už na bakalárskom 
stupni. V súčasnosti pracujeme na istej optimalizácii ponuky kurzov pre bc. i mgr. stupeň 
štúdia tak, aby sa tá mohla prejaviť už v budúcom akademickom roku. Zároveň sa zaväzujeme 
sa, že budeme iniciovať podstatnú revíziu opisu študijného odboru a modernizáciu jeho 
obsahu tak, aby sa zmeny mohli uplatniť už pri najbližšej komplexnej akreditácii o dva roky. 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vedúci katedry 

Katedra východoázijských štúdií 

Všeobecné postrehy:  

• celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 

Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 15 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 

#539493:  

Študent: Ťažký odbor, pri ktorom študentom pri ukončení bakalárskeho štúdia ešte aj tak 
chýba 22 kreditov - trošku nedomyslené. 

Odpoveď: 22 ECTS za voliteľné predmety považujem za primeraný, študenti majú možnosť 
absolvovať aj predmety mimo ich študijného zamerania. Akokoľvek, pracujeme na rozšírení 
ponuky voliteľných kurzov ponúkaných našou katedrou. 

#573032: 

Študent: Množstvo učiva, skúšok a doba za ktorú ich musíme zvládnuť sa nám zdajú absolútne 
neprimerané aj keď zo strany vyučujúcich bola preukázaná snaha, aspoň rozmiestniť nám 
skúšky počas týždňa (tých 7 dní, počas, ktorých je očakávané, že zvládneme zrobiť 7 skúšok) 
tak aby nám to vyhovovalo. Termíny skúšok nám okrem toho boli oznámené v 
predposlednom-poslednom týždni semestra, takže sa nebolo možné ani na množstvo učiva, 
ktoré budeme musieť v nasledujúcich týždňoch zvládnuť predbežne pripraviť. 

Odpoveď: Budem komunikovať s učiteľmi japonskej sekcii, aby lepšie koordinovali dátumy 
skúšok. 

#574885: 

Študent: Všetkých 7 skúšok sme mali v jednom týždni. Nerozumiem, prečo keď si chce človek 
lepšie rozvrhnúť skúškové, musí obetovať jeden termín. Samozrejme, že profesori nemôžu 
každému vypisovať x termínov, ale dať všetky skúšky do jedného ( a druhého januárového) 
týždňa je opačný extrém. Nulová pozitívna motivácia zo strany katedry. 

Odpoveď: Budem komunikovať s učiteľmi japonskej sekcii, aby lepšie koordinovali dátumy 
skúšok. 
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Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 

• Čítanie čínskych literárnych textov 1 

#539009: Študent: Neviem, či nie je zbytočné čítať texty v literárnej čínštine, keď si každý jeden 
znak aj tak musím vygoogliť. 

Odpoveď: Čítanie textov v starej čínštine je prípravou na lepšie porozumenie čínskych 
písomných prameňov. 

•Dejiny myslenia východnej Ázie 1 

#572930: 

Študent: Napriek tomu, že 8 strán sa nemusí zdať ako veľa, referenčná časť prvej práce sa 
preukázala ako náročná pre drvivú väčšinu ľudí. Pri druhej práci (7 strán) sa naopak ukázala 
ako ťažšia časť tá analytická, ktorá, tak isto ako referenčná, vyžadovala rozsiahlejší "výskum" 
a teda zabrala veľa času. 

Odpoveď: Napísanie seminárnej práce na 8 strán nepovažujeme za neprimeranú záťaž. 

#573210: 

Študent: „jednoznačné informácie ohľadom seminárnej práce sme dostali začiatkom 
decembera a termín odovzdania bol koniec decembra. popri ostatným povinnostiam a 
zápočtovým testom sa táto práca písala na poslednú chvíľu a ťažko.“ 

Odpoveď: Na začiatku vety sa píše veľké písmeno. Upozorním vyučujúceho, aby zadanie 
seminárnych prác oznamoval v dostatočnom predstihu. 

#603264: 

Študent: Predmet bol obsahovo zaujímavý, ale seminárne práce a ich kritériá nám boli zadané 
príliš neskoro (koncom novembra - pričom deadline na odovzdanie bol v decembri), a tak sme 
ich nemohli dostatočne kvalitne spracovať. Termín skúšky nám bol oznámený až koncom 
zápočtového týždňa, a tak sme nemali dostatok času ani na prípravu, ani na rozvrhnutie našich 
ostatných skúšok a iných povinností. 

Odpoveď: Upozorním vyučujúceho, aby zadanie seminárnych prác a dátumy skúšky 
oznamoval v dostatočnom predstihu. 

• Gramatika modernej japončiny 1 

Výhrady študentov sa týkali predovšetkým faktu, že učivo nenadväzuje na gramatiku, ktorú 
preberali v predchádzajúcich semestroch. Tlmočila som to vyučujúcemu predmetu. 

• Praktikum modernej japončiny 

#603304: 

Študent: Čítať dielo z roku 1906 v originálnom znení, s ktorým mávajú problém aj Japonci, mi 
príde ako neprimeraná požiadavka. 

Odpoveď: Čítanie textov v staršej japončine je integrálnou súčasťou štúdia a napomáha 
porozumeniu znakov. 

• Súčasná hovorová čínština 3 

#539462: 

Študent: Výber zlých materiálov na učenie (neviem ako sa povie po čínsky okno, ale viem ako 
sa povie kreveta), lektorka zbytočne zabíja hodiny robením nezmyselných cvičení, ktoré vôbec 
nepomáhajú pri výučbe. 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-121--15#komentar539009
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-007--15#komentar572930
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-007--15#komentar573210
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-007--15#komentar603264
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-222--15#komentar603304
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-boVS-118--15#komentar539462


Odpoveď: Výhradu budem tlmočiť vyučujúcej 

• Vybrané kapitoly z dejín Japonska 1 

Predmet komentovalo viacero študentov, ktorí kritizovali najmä nepomer počtu kreditov 
a záťaže študenta (počet strán povinne predpísanej literatúry a náročnosť seminárnych prác). 
Stanoviská študentov budem tlmočiť vyučujúcemu predmetu. 

Odpoveď:  

Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 4 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 

#601607: 

Študent: Študijný program ponúka študentom veľa možností vycestovania do ázijských krajín, 
avšak možnosti štúdia v zahraničí v Európe sú mizerné. 

Odpoveď: Katedra má podpísané bilaterálne zmluvy programu Erasmus. 

#603752: 

Študent: Katedra by určite mala apelovať na väčší počet vyučujúcich, pretože ponuka 
Cečkových predmetov je mizerná, prakticky všetko je povinné alebo povinne voliteľné. Taktiež 
by bolo rozumné pouvažovať nad tým, že by daný odbor mohol byť dvojodborový, rovnako 
ako v Brne (čiže dá sa to, keď sa chce), aby študenti dostali priestor venovať sa simultánne aj 
niečo inému, čo by ich teda zatraktívnilo pre trh. 

Odpoveď: Práve „céčkové“ predmety dávajú študentom reálnu možnosť, aby si zapísali aj 
predmety mimo ich študijného zamerania (dostávajú „priestor venovať sa simultánne aj niečo 
inému, čo by ich teda zatraktívnilo pre trh).  

 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 

• Akademická japončina-tvorba textov 

Výhrady študentov sa týkajú predovšetkým nedostatkom dostupnej relevantnej literatúry 
v japončine. Stanoviská študentov budem tlmočiť vyučujúcemu predmetu. 

• Japonská konverzácia pre pokročilých 1 

Študenti (#602359, #603738): „Názov predmetu síce znie "Japonská konverzácia", avšak 
konverzácia na hodine takmer vôbec neprebieha. Tento predmet akoby nevedel, čím chce byť, 
pretože sa na ňom preberá gramatika, slovná zásoba, prejav, či počúvanie textu.“ Respektíve: 
„Tento predmet je síce nazvaný "Japonská konverzácia" , ale je všetko iné, len nie 
konverzácia.“ 

Odpoveď: Stanoviská študentov budem tlmočiť vyučujúcemu predmetu. 

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

Katedra žurnalistiky 

Bakalársky stupeň štúdia 

Zo 107 študentov, ktorí študujú na Katedre žurnalistiky FiF UK na bakalárskom stupni, sa 
vyjadrilo 22 študentov, z toho slovne sa vyjadrilo 9 študentov. 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/program/moVAJ#komentar601607
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/program/moVAJ#komentar603752
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-moVS-201--15#komentar602359
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2017-2018-zima/predmet/FiF-KVS--A-moVS-201--15#komentar603738
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-zurnalistiky/


Výhrady sa týkali spojenia odboru s praxou, zastúpenia teoretických predmetov, vytrácania sa 
publicistiky na úkor spravodajstva, odporúčanej literatúry, práce v malých skupinách, 
nedostatku empatie a prílišného moralizovania zo strany niektorých pedagógov a technického 
vybavenia katedry.  

Pozitívne hodnotené bolo omladenie katedry.  

Magisterský stupeň štúdia 

Z 88 študentov, ktorí študujú na magisterskom stupni sa vyjadrilo 13, z toho 5 aj slovne. 

Prevažovalo pozitívne hodnotenie nad výhradami. Poslucháči ocenili väčší počet zaujímavých 
a užitočných seminárov, ktoré vedú schopní ľudia z praxe. 

Výhradou bola prílišná teoretickosť štúdia. 

Stanovisko:  

Napriek nízkej účasti poslucháčov na ankete vedenie katedry si vypracovalo podrobný 
elaborát výhrad, ktorý preberie s pedagógmi a zástupcami študentov. Konkrétne pripomienky 
bude riešiť, pri všeobecných požiada o konkretizáciu.  

Program katedry žurnalistiky je klasickým univerzitným programom prepájajúcim teoretické 
a praktické predmety po vzore renomovaných univerzitných žurnalistických pracovísk 
v krajinách EÚ a USA. Na katedre v súčasnosti pôsobí (vrátane doktorandov) 17 osôb, z nich 
11 sú odborníci prichádzajúci z praxe. 

Zo 76 predmetov na bakalárskom stupni štúdia 37 predmetov vyučujú novinári.  

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., poverená vedením katedry 

 

 


