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Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti! 

V zimnom semestri 2018/19 sa do študentskej ankety zapojilo 787 študentov (23% z celkového počtu 
študentov) čo je mierny nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (635 študentov, t.j. 19%). 

Každému jednému z vás, ktorí ste obetovali kúsok svojho pohodlia a našli si čas poskytnúť nám spätnú 
väzbu  a podeliť sa s nami o svoje skúsenosti zo štúdia, ďakujeme. Vaše podnety neostanú 
nepovšimnuté, aj keď možno nie všetko a nie hneď je možné realizovať či napraviť. 

Na úrovni vedenia fakulty sme viaceré (aj opakujúce sa) výzvy študentov k skvalitneniu či modernizácii 
štúdia implementovali priamo do programových téz nového vedenia a aktuálne napr. intenzívne 
rokujeme na úrovni univerzity o možnosti zrušiť tlačené verzie indexov. Ďalšie iniciatívy ako napr. 
tvorba interdisciplinárnych programov je behom na dlhšie trate a momentálne sme vo fáze negociácií 
medzi katedrami, ktoré už prejavili záujem. Zapájanie sa ďalších budeme aktívne podporovať a so 
zmenou akreditačných pravidiel očakávame aj flexibilnejšie podmienky na vytváranie nových 
študijných programov. 

Rovnako uznávame oprávnené požiadavky študentov po kvalitnejších informáciách týkajúcich sa 
štúdia, či už ide o aktualizáciu informačných listov alebo syláb k jednotlivým predmetom. 
V nasledujúcom období vynaložíme zvýšené úsilie na to, aby sme v novom akademickom roku tieto 
nedostatky eliminovali.  

Citlivo vnímame volanie po skultúrnení prostredia, v ktorom viacerí z nás trávia väčšinu dňa. 
Akceptujeme potrebu riešiť spoločenské priestory fakulty (chodby, aktuálne existujúce oddychové 
zóny) a zlepšovať ich zariadenie a čistotu. Konkrétne kroky k modernizácii vybavenia a zvýšeniu 
hygienického štandardu (najmä s ohľadom na environmentálne aspekty) boli schválené, najmä pokiaľ 
ide o priestory na Štúrovej a relaxačnú zónu v okolí bufetu na Gondovej. Aktuálne vypracúvame projekt 
bezbariérového prístupu v budove na Štúrovej, ktorý so sebou prinesie aj nové technické riešenie 
prepojenia dvoch častí tejto budovy. Realizácia projektu nás čaká v nasledujúcom období. O čosi skôr 
bude možné zlepšiť podmienky na separovaný zber v tejto časti FiF UK. Pokiaľ ide o služby bufetu, 
rozhodli sme sa, aj vzhľadom na hodnotenie študentskej ankety, osloviť nových záujemcov o jeho 
prevádzku, od čoho si sľubujeme oživenie ponuky a skvalitnenie služieb. Zároveň sme priestory ku 
konzumácii pri bufete odčlenili a stanú sa súčasťou relaxačnej zóny FiF UK na Gondovej, čiže v týchto 
priestoroch bude možné konzumovať akékoľvek jedlo/nápoje (aj svoje vlastné) a zónu možno využívať 
ako akýkoľvek iný verejný priestor v budove. 

Viacerí z vás ocenili zapájanie sa fakulty do celospoločenského diania, aj konkrétne aktivity či kroky 
v uplynulom období. Sme radi, že ako študenti tejto fakulty s nami zdieľate víziu fakulty, ktorá nie je 
len akousi slonovinovou vežou, ale aktívne vstupuje do spoločenskej diskusie a formuje postoje 
v otázkach, ktoré sa týkajú či už školstva alebo širšie - zásad humanizmu, ku ktorým sa akadémia vždy 
hlásila.  

      Vedenie fakulty 



V nasledujúcej časti nájdete vyjadrenia ďalších pracovníkov fakulty, vrátane členov študentskej časti 
Akademického senátu FiF UK, riaditeľky knižnice PhDr. D. Gondovej, 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 
 

Stanovisko ŠČ AS FiF UK k Študentskej ankete za zimný semester akademického roka 2018/2019 
s dôrazom na hodnotenie činnosti ŠČ AS v tomto období  

 
Študentskú anketu po zimnom semestri AR 2018/2019 vyplnilo 787 študentov a študentiek, čo tvorí 
23% zo všetkých zapísaných študentiek a študentov na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Veľmi nás teší každá jedna odpoveď a reakcia. Považujeme za dôležité, aby sa študenti 
mohli vyjadriť nie len kriticky, ale aj pozitívne k svojim vyučujúcim, predmetom, ktoré navštevovali, ale 
aj k iným zložkám fakulty, medzi ktoré patrí aj Študentská časť Akademického senátu FiF UK.  
 
Môžeme konštatovať, že počet študentov, ktorí využívajú možnosť vyjadriť sa v Študentskej ankete 
stagnuje, to aj napriek tomu, že sme sa snažili Študentskú anketu viac spropagovať.  
 
Výsledky ŠČ AS FiF UK ohodnotilo 510 študentov a študentiek.  Ďakujeme každému študentovi 
a študentke, ktorí ohodnotili prácu ŠČ AS nie len „hviezdičkovaním“, ale aj slovne. Boli by sme radi, ak 
by si naše kolegyne a kolegovia našli viac času na vypĺňanie ďalších Študentských ankiet a ak by 
reagovali najmä slovne, keďže iba takto dokážeme lepšie reagovať na nedostatky a dostatočne dobre 
zhodnotiť, ktoré výsledky našej práce považujú študenti za najrelevantnejšie.  
 

 
 
Pri hodnotení zložky ŠČ AS FiF UK väčšina hodnotiteľov zaujala postoj, v ktorom vyjadrila, že jej prácu 
nepozná. Preto sme sa preč časom rozhodli, že budeme správy zo zasadnutí študentom a študentkám 
sprostredkovávať nie len pomocou oficiálnej webovej stránky a Facebooku, ale aj e-mailom. V tejto 
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1: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - ZS 2018/19

Počet odpovedí



oblasti je ešte nutné isté priblíženie, ktoré bude viesť k vzájomnej motivácii – budeme sa preto snažiť 
o zvýšenie povedomia o našej práci, ale taktiež ostáva faktom, že na to, aby bola naša práca ostatným 
viac známa a aby sa o nej diskutovalo, potrebujeme vyšší záujem študentov o našu prácu.  
Na druhej strane teší nás hodnotenie „výborné“ od študentov a študentiek, ktorí pravdepodobne našu 
prácu sledujú. Boli by sme radi, ak by táto tendencia stúpala.1  
 
 

 
 
 
  

                                                           
1 Z metodologického hľadiska treba pri čítaní Grafu č. 2 zdôrazniť viaceré zmeny formulácií odpovedí. „Výborné“ 
zodpovedalo do ZS 2017/2018 možnosti „Super“, „Dobré“ možnosti „OK“, „neuspokojivé“ možnosti „nič moc“ 
a „nepoznám ich prácu“ možnosti  „Aká komora?“ Nemožno vylúčiť, že zmenené formulácie mali istý vplyv na 
spôsob zodpovedania otázok (napr. niekto, kto počul/a o ŠČ AS, ale nepozná jej prácu, by v minulosti zrejme 
neodpovedal/a „Aká komora“, ale od LS 2017/2018 si mohol/mohla zvoliť „nepoznám ich prácu“. 
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2: Činnosť ŠČ AS ZS 2013/14 - ZS 2018/19

Nepoznám ich prácu (k metodológii viď poznámku pod čiarou č. 1)

Výborné

Neuspokojivé

Dobré

(%) z celkového počtu 
hodnotení 

LS 2017/2018 ZS 2018/2019 Rozdiel 

Výborné 13 12 -1 
Dobré 36 30 -6 
Neuspokojivé 1 2 +1 
Nepoznám ich prácu 49 56 +7 



Z komentárov sa dá vyčítať, že študenti a študentky vnímajú našu zvýšenú aktivitu v odosielaní 
informácií o dianí na fakulte, ale nie vždy si aj novinky v podobe správy zo zasadnutia aj prečítajú, čo je 
podľa vyjadrení v komentároch spôsobené príliš veľkým rozsahom správ. Vždy sa však snažíme čo 
najstručnejšie v správe zhrnúť všetky podstatné informácie a taktiež sa usilujeme o podanie 
komplexných správ, a to ako zo zasadnutia študentskej časti, tak aj zo zasadnutí pléna akademického 
senátu. Avšak, môžeme v budúcnosti tento rozsah správ znižovať.  

 
Vo viacerých komentároch sme sa stretli s poznámkou, že naša práca nie je viditeľná. V poslednej dobe 
sme na venovali zväčša organizačným záležitostiam na fakulte, čo mohlo zapríčiniť absenciu 
hmatateľných výsledkov. V Pláne ŠČ AS FiF UK, ktorý sa nachádza v zápisnici z dňa 18. 12. 2018, nájdete 
naše ciele, ktoré plánujeme v nasledujúcich mesiacoch splniť a dúfame, že budeme úspešní rovnako 
ako pri iných aktivitách, napríklad pri zavedení skriniek pre študentov.  
 
A nakoniec dostali sme aj zopár pozitívnych a pre nás povzbudivých komentárov, ktoré sa týkali 
rozšírenia oddychovej miestnosti G003´, zavedenia skriniek a propagovania Študentskej ankety. Sme 
radi, že naša práca a výsledky našej činnosti neostali bez povšimnutia a budeme pracovať aj naďalej na 
zlepšovaní postavenia študenta na našej fakulte.  
 
Na záver chceme ešte raz povzbudiť študentov FiF UK, aby sa v nasledujúcich semestroch zapájali do 
anonymnej Študentskej ankety. Milí kolegovia, váš hlas je (nielen) pre nás dôležitý a iba vaša spätná 
väzba môže pomôcť k postupnému zlepšovaniu toho, čo teraz vnímate ako nedostatočné či negatívne. 
Môžete totiž upozorniť na rôzne problémy, ktoré si môžete všimnúť len VY, študenti a študentky. 
Taktiež môžete týmto spôsobom (legálne) oceniť prácu pedagógov či iných predstaviteľov fakulty, ktorí 
si to podľa vás zaslúžia.   
 
Budeme sa preto tešiť na podnety, ktorými by sme sa mohli zaoberať a veríme, že si vašu priazeň 
zachováme aj do budúcna.  
      Študentská časť Akademického senátu FiF UK 

 

Ústredná knižnica FiF UK  
 
V rámci študentskej ankety sa ku knižnici vyjadrilo 520 študentov; väčšina respondentov prácu 
knižnice hodnotí kladne, 6 % respondentov je nespokojných, 11 % knižnicu nevyužíva. Na porovnanie 
k týmto údajom – zopár iných čísel – knižnicu využíva 2191 študentov našej fakulty a ďalších 876 
študentov iných fakúlt (samozrejme aj naši študenti navštevujú iné fakultné knižnice). 

S väčšinou pripomienok sa knižnica stretla aj v minulých anketách – knižnica nemá dostatok 
exemplárov z jednotlivých titulov, chýba povinná literatúra, chýbajú nové knihy, kritizuje sa spôsob 
objednávania kníh cez e-žiadanky, objavila sa požiadavka posielania žiadaniek aj na knihy v čiastkových 
knižniciach, chýba čitáreň, málo študovní, je málo miest na odpočinok, nie je možnosť voľne sa medzi 
knihami poprechádzať a vybrať si žiadanú knihu bez objednávania. 

Všetky tieto nedostatky si pracovníci knižnice veľmi dobre uvedomujú, snažia sa dokupovať povinnú 
literatúru pokiaľ je na knižnom trhu, avšak pri súčasných cenách kníh nie je zvládnuteľné mať toľko 
exemplárov, koľko je študentov. Problém s nedostatkom novej literatúry je aj v tom, že knižnica nemá 



presné informácie, ktoré konkrétne tituly používatelia potrebujú. Na webovej stránke online katalógu 
je formulár, prostredníctvom ktorého je možné knižnici dávať akvizičné podnety. Pokiaľ sú žiadané 
knihy dostupné v knižnej distribúcii, knižnica sa ich snaží získať. Spôsob objednávania kníh 
prostredníctvom e-žiadaniek je determinovaný priestorovými podmienkami a uzatvorenými 
knižničnými skladmi. Z tohto dôvodu sa knižnica snaží, aby knižničný fond študovne na 2. poschodí  
novej budovy bol priebežne doplňovaný o nové tituly a obsahoval minimálne povinnú literatúru 
v najširšom možnom rozsahu. 

Od začiatku akademického roka 2018/2019 je možné posielať e-žiadanky aj na časopisy a  knihy 
umiestnené vo viacerých čiastkových knižniciach (Slovanský seminár, germanistika, etnológia).   

Na základe viacerých poznámok v ankete a analýzy otázok čitateľov, pracovníci výpožičných služieb 
zistili, že veľa študentov nevie, že súčasťou knižnice – okrem čitárne časopisov na 3. poschodí tzv. novej 
budovy – je samostatná študovňa na 2. poschodí. Táto študovňa má 64 študijných miest, je určená na 
individuálne štúdium, je považovaná za tichú zónu knižnice, zrejme bude potrebné ju viac medzi 
študentmi vhodnou formou spropagovať. 

Knižnica robí pravidelné výstavky nových knižných titulov s možnosťou priamej výpožičky, informácie 
o knihách sú ihneď po získaní spracované v online databáze, t. j. v súbornom online katalógu fakultných 
knižníc. Klasické knižné tituly sú dopĺňané o e-zdroje. Vlani bolo formou trvalého nákupu získaných 
takmer 400 nových knižničných e-titulov. Ak sú tlačené knihy voľne prístupné v e-forme, sú 
v bibliografických záznamoch odkazy na úplné texty týchto e-dokumentov, čo rozširuje ponuku 
informačných zdrojov. 

Priestorové podmienky neumožňujú knižnici vyčleniť oddychové zóny, ale vedenie fakulty sa intenzívne 
snaží rozširovať existujúce oddychové priestory o ďalšie. Knižnica sa určitým spôsobom na tomto 
podieľala tak, že v budove na Gondovej ulici uvoľnila viaceré miestnosti, kde boli uložené knihy 
a presťahovala ich do zrenovovaného knižničného skladu. 

Vďaka za konkrétne návrhy na doplnenie fondu, ktoré boli spomenuté v ankete, ako aj za návrhy 
poslané cez akvizičný formulár – sú vítané a pokiaľ je to možné v plnom rozsahu  akceptované. 

     Riaditeľka knižnice: PhDr. Daniela Gondová 

 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

Komentáre študentov na štúdium, študijné programy a jednotlivé predmety na našej katedre boli 
v zimnom semestri prevažne pozitívne, čo nás veľmi teší a berieme si z nich vzorový príklad pre ďalšiu 
prácu. Objavili sa samozrejme aj kritické hlasy, ktoré sú zväčša oprávnené a týkajú sa špecifických 
problémov súvisiacich so skladbou študijných programov (OPT i UVP).  

Pozitívne reakcie podporujú naše rozhodnutie upraviť študijné programy pri najbližšej akreditácii tak, 
aby spĺňali volanie študentov po praktickejších obsahoch predmetov a pritom nerezignovali na 
poslanie univerzity poskytovať moderné a flexibilné vzdelanie zamerané na kritické myslenie, 
všeobecný rozhľad a občiansku uvedomelosť. Sme si takisto vedomí kritiky zo strany študentov, ktorá 
odhaľuje pretrvávajúce nedostatky jazykových študijných programov v jednotlivých kombináciách – 
priveľký počet predmetov, primálo kreditov, často iracionálna diverzita kurzov, malé možnosti 
flexibilnej selekcie povinne voliteľných a voliteľných predmetov, priveľká záťaž na slabo kreditmi 



hodnotené kurzy, dominancia abstraktných obsahov kurzov vychádzajúcich z často odťažitej a čisto 
deskriptívnej teórie atď. Toto sa však už objavuje v komentároch viacero rokov a naša katedra sa aj vo 
svojej reakcii opakuje – s novým vedením fakulty (a univerzity) a pri novom (hoci zatiaľ veľmi vágnom) 
systéme akreditácie sa budeme usilovať tieto nedostatky napraviť, ideálne na celofakultnej úrovni. 
Katedra anglistiky a amerikanistiky chce pokračovať v transformácii svojho študijného programu 
zvnútra, t.j. v obsahu predmetov, a takisto zvonka – z pohľadu skladby jednotlivých kurzov a ich 
kreditového ohodnotenia. Volanie študentov po praktickejších predmetoch a modernejším metódam 
vyučovania považujeme za najväčšiu výzvu pre katedru anglistiky a amerikanistiky do najbližších rokov. 
Našim cieľom je zmena ponúkaných študijných programov tak, aby vyššie uvedené problémy mohli byť 
eliminované. 

Katedra archívnictva a PVH FiF UK 
 

Učitelia Katedry archívnictva a PVH FiF UK sa oboznámili s výsledkami študentskej ankety a   zhodnotili 
ich na pracovnom zasadnutí katedry. Potvrdením správnosti zamerania výučby a prístupu učiteľov k 
študentom je nielen pozitívne hodnotenie celkovej úrovne bakalárskeho študijného programu, ale aj 
hodnotenie jednotlivých kurzov a vyučujúcich.  

Konkrétne kritické pripomienky mali študenti k priebehu kurzu maďarského jazyka (Maďarčina 1) –  
najmä k spojeniu skupiny poslucháčov archívnictva so študentmi iných odborov, čo neumožnilo 
zamerať obsah kurzu len na problematiku odboru archívnictvo. Kurz Maďarčina 3 (ten istý vyučujúci 
ako pri predchádzajúcom kurze!) však študenti hodnotili jednoznačne pozitívne a dokonca vyslovili 
požiadavku na zvýšenie jeho hodinovej dotácie. Vedenie katedry osloví v blízkej budúcnosti učiteľov 
Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK a bude s nimi hovoriť o problémoch výučby maďarského 
jazyka a o možnostiach ich riešenia a eliminácie. Niekoľko podnetov sa objavilo v slovných 
hodnoteniach kurzov, ktoré učitelia katedry zabezpečujú pre iné študijné programy – pri kurze 
Paleografia pre historikov účastník ankety navrhoval viac pozornosti venovať praktickému zameraniu 
kurzu – čítaniu starých písem, pri kurze Základy archívnictva pre historikov to bol zas návrh zaradiť do 
štruktúry kurzu aj exkurziu v konkrétnom archíve (exkurzie sú integrálnou súčasťou tohto kurzu, v ZS 
2018/2019 sa však, kvôli objektívnym príčinám, exkurzia nerealizovala). Takéto návrhy študentov 
učitelia vítajú a vnímajú ich ako konštruktívne. 

Učitelia katedry napokon konštatovali, že anketa (napriek niektorým svojím známym limitom) 
bezpochyby umožňuje posúdiť úroveň realizovaného kurzu a prípadne navrhnúť niektoré vhodné 
korekcie, ktoré by pomohli zvýšiť jeho úroveň. Katedra archívnictva a PVH FiF UK preto naďalej 
považuje študentskú anketu za dobrý spôsob získania informácií a podnetov na skvalitnenie výučby. 
Jej význam by bol ešte väčší, ak by študenti svoje pripomienky viac konkretizovali v slovných 
komentároch. 

 

Katedra dejín výtvarného umenia 
 

V ZS akademického roku 2018/2019 sa miera zapojenia študentov dejín umenia pohybovala stále ešte 
pod celkovým priemerom fakulty s úrovňou 23 %, no vážime si každú reakciu ponúkajúcu nám 
potrebnú spätnú väzbu. Rovnako v ankete pretrváva malá miera využívania slovných hodnotení, ktoré 
by sme privítali, aby sme na podnety mohli operatívnejšie reagovať vo výučbe.  



Teší nás, že študijný program boDU - dejiny umenia celkovo hodnotíte ako zaujímavý, náročný, 
s dobrou skladbou predmetov a odporúčate ho ďalším študentom. Rovnako prevažná väčšina 
predmetov bola vami hodnotená pozitívne. Tam kde sa objavili kritické podnety čítame na niekoľkých 
miestach, že vám chýbala spätná väzba k niektorým realizovaným prácam, ktoré sme hodnotili 
skupinovo, ale nie jednotlivo. Nie všetky práce je možné na hodinách samostatne preberať, no vždy 
v úvode kurzov upozorňujeme, že  sú na to určené konzultačné hodiny. V prípade vášho záujmu je vám 
ten-ktorý vyučujúci plne k dispozícii  napr. aj pre individuálny rozbor problematických častí vašich 
písomných prác. Zo strany pedagógov budeme radi, keď ich v prípade akýchkoľvek otázok ku kurzom 
či odboru budete využívať častejšie. Pri Proseminári z dejín umenia 1: architektúra ste kriticky 
poukázali na spôsob výučby „akoby sme niektoré veci už vedeli robiť“ a pritom to bolo prvýkrát. 
Môžem vás ubezpečiť, že sme si toho vedomí  a tento prístup bol v proseminári použitý cielene. Okrem 
toho je a má byť tento kurz  vnímaný ako úvodný kurz z jazyka architektúry. A podobne, ako každý iný 
základný jazykový kurz najprv vyžaduje osvojenie si pojmu a až  následne rozvíja možnosti, ako sa s ním 
dá narábať. 

Názorovo rôznorodé boli hodnotenia kurzov, ktoré poskytujeme pre iné študijné odbory na ich 
požiadanie. Popri pozitívach sa v nich ozývajú hlasy o otáznej potrebnosti daného predmetu pre 
neumenovedný odbor ako aj o otáznosti jeho zaradenia do vyšších ročníkov. V tomto ohľade sme 
viazaní akreditáciou toho-ktorého študijného odboru a jeho tvorcovia z odboru histórie či 
marketingovej komunikácie iste vedia, prečo ho tu zaradili. Každopádne považujeme tieto podnety za 
potrebné, s uvedenými odbormi prediskutujeme možnosti výraznejšej úpravy obsahu kurzov, ktoré 
sme prevzali po iných pedagógoch či ich prípadného iného zaradenia do štúdia.  

Napokon mi dovoľte jednu reflexiu zo strany pedagógov.  V nadväznosti na volania po užšom previazaní 
teórie s praxou a otvorení možnosti štúdia aj  vstupom iných odborníkov sme do povinnej časti výučby 
včlenili opäť  viacero výkladov priamo v teréne, či špecializovaných výkladov mimo tradičnú učebňu. 
V tomto akademickom roku nás ale skutočne nemilo zaskočil nezáujem veľkej časti študentov 
kontrastujúci s uvedenou požiadavkou. V prípadoch, že študentov pedagóg „nepostrážil“ a nepriviedol 
z učebne v stanovený čas priamo a osobne na určené miesto bolo percento nezúčastnených citeľné.  
Môžeme študentov motivovať k rôznym umenovedným bádaniam a s radosťou ich záujem rozvíjame, 
no pri absencii samotnej motiváciu pre štúdium zvoleného odboru na univerzite to pochopiteľne nie je 
možné. 

      Vedúca katedry: doc. Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. 

 

Katedra etnológie a muzeológie 
 

Pedagógovia Katedry etnológie a muzeológie berú na vedomie výsledky študentskej ankety. V prvom 
rade sa chcem v mene nášho pracoviska poďakovať tým, ktorí sa jej aktívne zúčastnili a povzbudiť 
ostatných, ktorí tak ešte váhajú a nevyjadrili sa. No rovnako ako po minulé roky, aj teraz musím 
konštatovať skôr nižšiu účasť zapojenia našich študentov. V prípade mnohých kurzov nemáme vôbec 
žiadnu reflexiu. Navyše väčšina ostatných predmetov má iba „štatistické vyjadrenie“, na ktoré sa ťažko 
reaguje. Ďakujeme však aj za tých niekoľko kladných komentárov, ktoré pozitívne hodnotia realizáciu 
kurzov, ale aj  pripravenosť učiteľov. Potešili nás.  

Katedra sa bude snažiť aj do budúcna venovať pozornosť propagácii ankety, aby sa študenti v ešte 
väčšom počte zapájali do hodnotenia jednotlivých kurzov, hoci dlhodobo poukazujeme na celkové 



„nešťastné riešenie“ celej študentskej ankety, počnúc nesprávnymi a nelogickými otázkami, až po 
samotnú realizáciu jej „vypĺňania“. My to však ovplyvniť nevieme. 

     Vedúci katedry: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. 

 

Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

Názory študentov, ktorí si nájdu čas a zapoja sa do ankety, nám pedagógom nastavujú malé zrkadlo 
našej vedecko-pedagogickej činnosti. Škoda však, že o názoroch väčšiny našich študentov sa z ankety 
nedozvedáme. Tak tomu bolo aj v zimnom semestri 2018/2019. Okrem všeobecne formulovaných 
názorov študentiek a študentov sa objavili aj konkrétne pripomienky a návrhy. Už v letnom semestri 
akademického roka 2017/2018 naša katedra zrealizovala prvé verejné stretnutie s našimi študentkami 
a študentmi a toto stretnutie plánujeme znova realizovať na konci výučbovej časti tohto akademického 
roka. Študentky a študenti využívajú aj rôzne katedrové aktivity (napr. konferencie, diskusie a výlety), 
na ktorých v uvoľnenej atmosfére ľahšie a spontánnejšie vyjadria svoje názory k štúdiu, predmetom, 
vyučujúcim i celkovému chodu katedry (napr. dostupnosť textov, skvalitnenie prednášok a pod.). 
Katedra bude pokračovať v organizovaní formálnych i neformálnych stretnutí, ktoré nám dopĺňajú 
názory vyjadrené v študentskej ankete. 

 Väčšina hodnotení nielen študijných programov, ale aj predmetov a jednotlivých pedagógov bola 
pozitívna. Kritické ohlasy možno zadeliť do niekoľkých skupín. Prvú skupinu kritických ohlasov tvorili 
podnety navýšenie ponuky povinne voliteľných predmetov. S touto požiadavkou prišli najmä študenti 
a študentky učiteľských študijných programov. Zároveň vyjadrili žiadosť, aby si mohli vo väčšej miere 
zapisovať aj povinné kurzy, ktoré sú obsahom jednoodborového štúdia filozofie. Tento podnet je 
zaujímavý a vážny, určite sa ním budeme zaoberať na zasadaní katedry. Musíme však konštatovať, že 
zásadné zmeny budú možné až pri najbližšej akreditácii. Druhú kategóriu kritických pripomienok tvoria 
názory týkajúce sa náročnosti či nenáročnosti obsahu štúdia. Hoci celkovo vyznieva, že náročnosť 
všetkých akreditovaných odborov, ktoré sa realizujú na Katedre filozofie a dejín filozofie, je primeraná, 
predsa sa objavujú hlasy, že „latka je nadsadená“ alebo naopak, „aká práca?“. Na katedre celkovo 
presadzujeme trend zvyšovania náročnosti. Problém minimálnych kritérií hodnotenia je tiež 
predmetom diskusií na zasadaniach katedry. Uvažujeme, že tieto minimálne kritériá by boli záväzné 
pre každého pedagóga, no zároveň by si ich mohol upravovať podľa špecifík svojho predmetu (napr. 
povinný / povinne voliteľný / voliteľný a pod.) Na katedre sme však presvedčení, že štúdium by nemalo 
byť formálne a „zadarmo“. Ide nám o kvalitu odboru, ktorou chceme byť atraktívni v konkurencii 
s inými domácimi i zahraničnými pracoviskami.  Do tretej kategórie patria pripomienky, ktoré sa týkajú 
rozvrhu (prekrývanie predmetov). V tejto súvislosti vychádzame v ústrety požiadavkám študentov 
a študentiek, no treba si uvedomiť, že pri toľkom počte programov realizovaných na fakulte 
jednoducho dochádza k prekrytiam. 

 Na záver chceme i musíme zdôrazniť, že v tomto akademickom roku sa na každom zasadaní katedry 
(približne v mesačných intervaloch) uskutočňuje „pedagogicko-didaktický seminár“, na ktorom 
jednotliví pedagógovia prezentujú obsah výučby, podmienky hodnotenia a svoje skúsenosti z praxe. 
Na týchto stretnutiach diskutujeme o rôznych aspektoch skvalitnenia a zatraktívnenia štúdia na našej 
katedre. Očakávame, že výsledky sa budú postupne prejavovať v nasledujúcich akademických rokoch. 
Vyzývame a prosíme študentov, aby sa zúčastňovali nielen ankety, ale aj formálnych (diskusia v rámci 
zasadania katedry) a neformálnych aktivít katedry (debaty, výlety a pod.) a intenzívnejšie nám 
komunikovali  svoje názory na obsah štúdia a prax pedagógov.  



      Vedúci katedry: Prof. Michal Chabada, PhD.  

 

KKIV FiFUK – informačné štúdiá 
 

K bakalárskemu štúdiu Informačné štúdiá sa vyjadrilo za rok 2018/2019 10 študentov 
a k magisterskému programu 4 študenti. Celkové hodnotenie kvality bakalárskeho programu týmito 
študentmi je pomerne dobré, viac ako polovica bakalárskych študentov (6 z 10) hodnotí program 
najvyššou hodnotou bodov. Priemerná hodnota odpovedí v otázke kvality štúdia je 4.2, čo je zvýšenie 
oproti minulému semestru (3.77). Náročnosť štúdia je primeraná, 60% respondentov (6 z 10) považuje 
štúdium za primerane náročné („akurát“). Štúdium je pre študentov skôr zaujímavé, až 9 študentov sa 
vyjadrilo k zaujímavosti štúdia pozitívne (priemerná hodnota v tejto kategórii sa tiež zvýšila z minulej 
hodnoty 3,31 na 3,9).   

Na magisterskom štúdiu sa študenti vyjadrili ku kvalite štúdia na strednej úrovni (priemer 3). Kvalita 
štúdia je hodnotená ako dobrá, náročnosť je primeraná (75% študentov potvrdilo túto hodnotu). 
Polovica respondentov považuje štúdium za skôr zaujímavé (50%). Študenti oceňujú najmä predmety 
zamerané na tvorbu webových služieb a digitálne prostredie. Znovu sa opakuje vyjadrenie študenta 
bakalárskeho programu, ktorý očakával od štúdia skôr zameranie na digitálne technológie 
a informačné systémy a navrhuje nazvať program knihovníctvom, pričom má problém so zameraním 
na informačné zdroje a katalogizáciu. Na druhej strane jeden študent sa vyjadril, že sa dozvedel „veľa 
užitočných informácií do života“. Študenti majú záujem o viac voliteľných predmetov a prepojenie 
s praxou. 

Požiadavky na špecializáciu študentov smerom k informačným systémom a tvorbe webstránok sa 
periodicky opakujú. Študenti majú možnosť zamerať sa na tieto témy pri tvorbe záverečných prác 
a v prepojení s praxou. Škála inštitúcií, v ktorých študenti môžu realizovať odbornú prax, sa stále 
rozširuje (CVTI, knižnice, médiá, informačné agentúry ap.). Ponuka voliteľných predmetov je daná aj 
personálnymi kapacitami katedry, ale budeme hľadať riešenia, ako ju v budúcnosti ešte obohatiť. 
Budeme tiež zlepšovať administratívne riešenia aj rozširovať ponuku medzinárodnej spolupráce a stáží 
pre študentov. V odbornom rozvoji programu považujeme za dôležité prehĺbiť medziodborovú diskusiu 
a prirodzenú transdisciplinárnosť odboru informačné štúdiá, najmä v spolupráci s mediálnou 
komunikáciou, ale aj kultúrnymi a historickými kontextmi aplikácie informácií v spoločnosti. 

Pri prehlbovaní spolupráce s praxou budeme ďalej pokračovať v riešení tém z praxe knižníc a firiem, 
využívať exkurzie a iné podujatia. V mnohých predmetoch sa rozvíjajú praktické zručnosti pri riešení 
projektov, praktických úloh, najmä analytické informačné zručnosti. Študentov zapájame do 
výskumných projektov, odborných seminárov a konferencií a tiež populárnych neformálnych podujatí 
ako knihovnícky „barcamp“.  

V aktualizácii programu budeme sledovať skúsenosti študentov pri štúdiu v nových medziodborových 
programoch história a informačné štúdiá a informačné štúdiá a muzeológia, prípadne pripravíme 
novšie kombinácie. Do programu zaraďujeme aj aktualizované nové predmety reagujúce na trendy 
rozvoja odboru, najmä analýzy a vizualizácie dát, digitálne knižnice, nové médiá. Program ponúka 
univerzálne jadro predmetov a flexibilnú špecializáciu. Ako ukázal náš prieskum medzi absolventmi 
(Lichnerová – Ondrišová – Melicherová, ITLib 2018/1), študenti sa uplatňujú najmä v informačných 
a kultúrnych inštitúciách, technologických firmách, médiách. 



Preto budeme aj ďalej podporovať otvorenú komunikáciu a dôveru medzi študentmi a učiteľmi 
s dôrazom na základné hodnoty akademickej práce a náročné kritériá jej hodnotenia. 

     Vedúca katedry: Jela Steinerová 

 

Katedra jazykov 
 

Vážení študenti, 

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 kolegov 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. 

 

A. Antalová 

K poznámke študenta/ky, že ako učiteľa by bolo treba native speakera, pretože „keď sa opýtam na vec, 
prednášajúci nevie a musí si to dohľadať“. Napriek svedomitej príprave hodiny sa môže stať, že sa 
študent opýta na niečo, čo učiteľ jazyka nevie, pretože nie je odborník v danom odbore. Učiteľ nie je 
Google (https://www.raabe.sk/ucitel-nie-je-google-5/aktualne); učitelia odborného jazyka to majú 
o to ťažšie, že študenti od nich očakávajú vedomosti, aké majú učitelia odborných predmetov. 

K poznámke študenta/ky, ktorú učiteľ nezaujal, je potrebné uviesť, že možnosť študovať majú aj 
študenti, ktorí sú napriek maturite z anglického jazyka veľmi slabí a nedokážu pochopiť potrebu 
odbornej angličtiny; je to zrejme spôsobené aj tým, že neovládajú základy jazyka a že je ťažké ich zaujať. 
Iná skupina študentov, ktorých nie je možné zaujať odbornou angličtinou, sú študenti, ktorí študujú len 
preto, že sa sem dostali a odbor ich nezaujíma (ich vlastné vyjadrenia) a neplánujú sa v odbore 
zamestnať.  

M. Lacíková 

 

Ohľadom vyššie uvedenej pripomienky študenta/ky by som dodala, že náplň odborne orientovanej 
výučby daný/á študent/ka nepochopil/a. Moja skúsenosť s prvákmi je totiž taká, že študenti 
prichádzajúci na univerzitu vo väčšine prípadov prechádzajú zložitým procesom adaptácie. Cieľom 
takto nastavenej výučby je pomôcť im zorientovať sa v novom študijnom prostredí, pochopiť rozdiely 
medzi stredoškolským a univerzitným štúdiom a zdôrazniť študijné a akademické kompetencie, ako sú 



napríklad správny časový manažment, vytvorenie efektívnych študijných návykov, prístup 
k informáciám, práca s informačnými zdrojmi a študijnou literatúrou, robenie si poznámok a pod. 

Uznávam, že slovnej zásobe týkajúcej sa univerzitného štúdia sme sa zaoberali počas  niekoľkých 
seminárov (a to v rámci práce s učebnicou Academic Vocabulary in Use), v ďalších častiach sme 
postupovali podľa syláb zaužívaných v rámci odbornej jazykovej prípravy.  

V každom prípade ďakujem za iný pohľad na túto problematiku, určite budem uvažovať nad inými 
riešeniami a prístupmi k počiatočným hodinám na univerzite v rámci predmetu Odborná angličtina 1. 

 

I. Zolcerová 

Študenti: 

Bolo by dobré konkrétne stanoviť skladbu, zameranie a priebeh predmetu. Oceňujem snahu 
vyučujúcej nechať výber tém na študentov, no aj vzhľadom na rôznu jazykovú kompetenciu 
študentov v skupine bol výsledkom skôr chaos. 

Podmienky hodnotenia predmetu neboli na začiatku stanovené jasne - nebolo zrejmé, koľko 
testov budeme písať a koľko hodnotených písomných úloh odovzdávať. 

 
Vyjadrenie: 
Ponechať výber textov na študentov som sa rozhodla z viacerých dôvodov. Na jednej strane 
by mala šanca zvoliť si text podľa záujmov študentov zvýšiť motiváciu učiť sa daný cudzí jazyk. 
Na druhej strane som týmto postupom tiež chcela zabezpečiť, aby sa študenti rôznych 
študijných odborov mohli stretnúť s témami, ktoré zaujímajú práve ich, keďže danú skupinu 
nenavštevoval len jeden či dva študijné odbory. 
 
Zmenu počtu testov (z avizovaných dvoch na jeden) spôsobila práca s textami z historickej 
tlače, ktorá trvala dlhšie, ako som na začiatku semestra predpokladala. K ohodnotenej práci 
študentov patrila však aj projektová skupinová práca s historickou tlačou a tiež odovzdané 
písomné zadanie počas semestra – celkové hodnotenie nezáviselo výlučne od jedného testu.  
 

 

J. Bakytová 

Ohľadom zaujatie stanoviska k anonymnej študentskej ankete k môjmu pedagogickému pôsobeniu si 
dovoľujem uviesť nasledovné. V ankete poslucháči vyjadrili spokojnosť s celkovým hodnotením kvality 
predmetu ako aj so záujmom z ich strany o predmet. Ojedinelý kritický hlas sa vyskytne vždy. Aj keď si 
takéto hodnotenie vážim, vždy treba porozmýšľať nad rezervami. V pedagogickej práci sa opieram aj o 
výsledky práce vedeckej.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že voči ostatným pedagógom na Katedre jazykov FiF UK študenti neuviedli 
kritické hodnotenia, neuvádzam žiadne ďalšie vyjadrenia.  

      Vedúca katedry: Doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD. 



KKSF – sekcia arabského jazyka 
 

Vyučujúci sekcie arabského jazyka KKSF si pozorne prečítali všetky pripomienky, komentáre i sťažnosti 
študentov v študentskej ankete.  

Na konkrétne otázky a pripomienky jednotliví vyučujúci reagovali vyjadrením priamo v ankete, alebo 
na vyučovaní. Obsah niektorých študentských komentárov z ankety sa stal aj predmetom intenzívnej 
internej diskusie pracovníkov katedry. Mnohé otázky študentov sa však semester čo semester opakujú, 
len možno s čoraz väčšou naliehavosťou. Vyučujúci našej sekcie sa k týmto otázkam vyjadrili už 
v minulej a predminulej ankete. Ak sa nemáme zbytočne opakovať, nezostáva nám než študentov 
odkázať na vyjadrenia k predošlým anketám.  Študentov môžeme jednoznačne ubezpečiť, že ich 
pripomienky v ankete berieme vážne, niekedy dokonca vážnejšie, než si zaslúžia. No aj študenti by si 
mohli prečítať vyjadrenie vyučujúcich k ankete a neopakovať každý semester tie isté otázky, výhrady, 
pripomienky.  

Nakoniec je potrebné znovu pripomenúť, že študenti nemôžu určovať metodiku výučby, náplne 
predmetov, študijné plány, tempo výuky, ani vyučujúcich.  

 

KKSF – klasická sekcia 
 

V ZS 2018/2019 sa študentskej ankety na odbore klasické jazyky zúčastnil asi historicky najnižší počet 
respondentov. Toto číslo nepochybne korešponduje s rekordne nízkym počtom odborových 
študentov, preto v zásade neprekvapuje. Aj napriek tomu sa tešíme, že tých pár hlasov je pozitívnych. 
Viaceré predmety však neboli hodnotené vôbec. 

V škále predmetov, ktoré zabezpečuje Katedra klasickej a semitskej filológie, resp. jej klasická sekcia, 
figuruje v súčasnosti viacero takých, ktoré navštevujú študenti z iných katedier. Buď sú to jazykové 
predmety, ktoré okrem klasických filológov navštevujú len študenti archívnictva, alebo predmety z 
celofakultnej ponuky, ako Latinčina pre historikov alebo Antické grécke náboženstvo. Aj tieto predmety 
hodnotilo pomerne málo študentov. „Rekordné“ je číslo 50% hodnotiacich predmetu Latinská syntax 
I, čo však v praxi znamená 3 študentov. Vysoké percento má aj Latinčina pre historikov 3 - 31% 
a v rozmedzí medzi 25-30% Antické grécke náboženstvo, Latinčina 1 a Latinčina 3.  V prípade 
jazykových predmetov sa ako výhrada tradične uvádza náročnosť či nadsadená úroveň, ktoré poznáme, 
ale naďalej sme presvedčení, že bez systematickej práce si mŕtvy jazyk osvojiť nemožno; prevažujú však 
skôr pozitívne hodnotenia. Kurz antického gréckeho náboženstva je hodnotený veľmi kladne. Celkovo 
pozitívne hodnotenia, ktoré zaznamenávame v ankete, nás na jednej strane veľmi tešia, na druhej 
strane sme si vedomí ich relatívnosti.  

Ďakujeme študentom za všetky hodnotenia. 

Oceníme, ak v budúcnosti pridajú viac slovných komentárov. 

      Vedúca sekcie Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD 

 



 

Katedra maďarského jazyka a literatúry 
 

Žiaľ, pre nízky počet zapojených z výsledkov ankety nie je možné vždy vyvodiť relevantné závery. Čo sa 
týka výučby maďarčiny, celkové hodnotenia boli pozitívne, vyskytovali len tradičné názory o nezhode 
počty kreditov s náročnosťou preberanej látky.   

Čo sa týka výučbu fínskeho jazyka, rozmanitosť názorov je oveľa viditeľnejšia.  Dúfame, že pedagogicko-
vedecká činnosť nového zahraničného lektora a doktorky P.  Hebedovej, špecialistky na fínsku 
jazykovedu prispela k  pestreniu a k zvýšenej odbornosti  študijného programu. Praktické tlmočenie 
riešíme v rámci katedrovej kapacity, nedostatky študijného programu sa snažíme odstrániť, a sme 
vďační za pripomienky. Kritika sa týka najmä „nedostatku” fínčiny v 2. ročníku magisterského štúdia: 
to vyplýva zo štruktúry translatologických odborov (počet povinných predmetov bol limitovaný). Treba 
však pripomínať, že aj prekladové a tlmočnícke semináre by mali slúžiť na rozvíjanie jazykovej 
kompetencie. Ak sa to nestane, tak treba upozorňovať na nedostatky samotného vyučujúceho. Budem 
navrhovať, aby aj PV predmety týkajúce sa fínskej kultúry boli vyučované aspoň čiastočne po fínsky. 
Jazykové kompetencie študentov sú však diametrálne odlišné: niektorí nie sú schopní ani komunikovať 
s lektorom, druhí zas plánujú písať svoju diplomovú prácu po fínsky.  

       Vypracoval: Zoltán Csehy 

 

Katedra marketingovej komunikácie 
 

Poznámky k predmetom: 

- Väčšina predmetov a učiteľov na našej katedre je študentmi už roky oceňovaná veľmi 
dobre. Predmet história, kde sú nároky na skúšku dosť vysoké, študenti tiež už roky 
kritizujú. Vyplýva to prevažne z nárokov na študijnú literatúru. Som presvedčený, že im 
to neublíži... 

- Disciplíny z oblasti psychológie, sociológie, výtvarnej - dohovorím kolegyniam, aby sa 
disciplíny týkali viac našej oblasti MK..., 

- Svoj komentár som pridal na stránku ankety, ostatným kolegom oznámim a osobne 
prekonzultujem, hoci závažnejšie pripomienky v tomto semestri v zásade 
nenachádzam..., 

- Pokiaľ ide o hodnotenie celého odboru, tak som rád že väčšina 5 z desiatich hodnotí 
OK, 3 kritické poznámky tiež beriem do úvahy. No študentka, ktorá je sklamaná 
z celého odboru – neviem v ktorom je ročníku, tak by som jej odporučil (uvádzam 
v komentári), aby išla študovať iný odbor, kde bude spokojná. Som šťastný, že na náš 
odbor berieme ešte aj dnes zhruba každého ôsmeho uchádzača, takže naši študenti sú 
šikovní a sú to najcennejšie čo máme. Je mi jasné, že väčšina pedagogického zboru už 
nie sme najmladší, no neviem či študenti chápu, že škola musí mať titulovaných 
pedagógov, keďže nie sme „fachschule“ a titul docenta si človek neurobí hneď po 
škole. Aj preto berieme mladých doktorandov, ktorí vyučujú naše predmety a sú 
priamo z praxe. Môj sen je, aby nás interných bolo na škole čo najmenej a učili 



študentov čo najviac ľudia z praxe. To sa nám však napriek poznámkam aj celkom 
darí...,  
 

 

K poznámke študentky k celkovej úrovni Bc. štúdia: 

 

Mrzí ma, že to, čo som od tohto študijného programu čakala - a to čo je prezentované verejnosti ako 
jeho náplň, je na míle vzdialené skutočnosti. 

Mňa zasa mrzí, že je študentka nespokojná, zjavne na škole nenašla čo hľadala. Z počtu ôsmich, resp. 
deviatich posudzovateľov nášho študijného program je našťastie väčšina spokojná.  

 Škola sa z nás všetkých snaží vychovať copywriterov, akoby iné funkcie a smery v oblasti marketingovej 
komunikácii ani neexistovali. Výučba grafiky a umeleckého smeru ako takého je taktiež na tejto 
neznámym pojmom. 

Tu len na vysvetlenie – škola vznikla oddelením sa od katedry žurnalistiky a naozaj sa venovala 
spočiatku primárne prepojeniu reklamy s médiami. Takmer všetci kolegovia, ktorých som na katedru 
prijímal však v reklame pracovali, alebo pracujú. Aj keď teda naozaj skôr na postoch copywriterov. 
Roky som však bojoval na fakulte, aby sme mali možnosť učiť študentov aspoň základné počítačové 
programy a od tohto roku sa nám to aj podarilo. Fakulta nám aspoň 5 počítačov vrátane programov 
zakúpila a vyučuje to mladý doktorand, ktorý robí to isté aj v praxi. Okrem toho sú samozrejme 
mnohé predmety aj “o inom”, výtvarné disciplíny, psychológia, sociológia, PR…, ktoré s 
problematikou textaríny vela nemajú… 

 Dookola opakujeme to isté, opakujeme tie isté pojmy a učíme sa už dávno zabudnuté formulky, ktoré 
možno platili kedysi, ale nie dnes. Pokiaľ som sa zatiaľ niečo naučila, tak je to všetko vďaka práci, ktorú 
mám a žiaľ, zatiaľ som v práci nič z "nadobudnutých vedomostí" zo školy nič nepoužila, resp. všetko 
bolo na míle vzdialené skutočnosti. Na verejnosti je škola prezentovaná ako to najlepšie v odbore, ale 
úprimne, tomu už dnes veria možno len niektorí ľudia v nej. Školu vnímam ako hlbokú stratu času a už 
by som si sem nikdy prihlášku nedala. 

Nuž a dotyčnej šudentke možno naozaj iba odporučiť, aby zostala v praxi kde sa toľko naučila, resp. 
prestúpila na inú školu… 

K poznámke študentky predmetu Kreativita v reklame: 

Veľmi pekne ďakujem študentom, ktorí si dali námahu a napísali aj svoje pripomienky. Na žurnalistike 
je môj predmet hodnotený takmer ako najlepší zo všetkých. No cennejšie sú pre mňa tieto kritické 
pripomienky. Nesúhlasím síce s tým, že staré komunistické reklamy, ktoré mám v archíve a inde ich 
nenájdu, im nemajú čo povedať. Minimálne to, ako sa to robiť nemá... Podobne si myslím, že keď 30 
rokov robím v praxi reklamného textára, tak im moje skúsenosti niečo dať môžu. V ČR sa táto prednáška 
dostala medzi ocenené profesorské prednášky zverejnené na internete univerzity. No v každom 
prípade sa pokúsim predmet urobiť zaujímavejší návštevami mladých členov kreatívnych oddelení z 
praxe. Súčasne budem zadávať viac praktických úloh na "domácu úlohu". No a na otázky v teste si treba 
prečítať moju knižku "Kreativita v reklame", ktorú údajne používajú aj reklamné agentúry a hoci bola 
vydaná v náklade 1000 kusov je už takmer vypredaná... Okrem toho sú aj moje prezentácie 
bezprostredne viazané na otázky v teste (osobnostné znaky kreativity, bariéry, mýty, sféry, druhy 
kreativity...), takže poznámky dotyčnej v tomto sú bezpredmetné... 



     Vedúci katedry: prof. PhDr. Pavel Horňák, CSc 

 

Katedra muzikológie  
Ďakujeme za hodnotenia a komentáre študentov muzikológie. Je pre nás motiváciou a povzbudením, 
že v prevažnej väčšine sú hodnotenia pozitívne.  

Pokiaľ ide o magisterský kurz Hudba a nové médiá, jeho rozporuplné prijatie (zelená aj červená) má 
výpovednú hodnotu asi nie iba vo vzťahu ku kurzu a jeho (externému) vyučujúcemu, ale aj k samotnej 
problematike, ktorá sa niekomu môže javiť ako kontroverzná. Do budúcnosti budeme hľadať spôsoby, 
ako túto látku sprostredkovať čo najpresvedčivejšie. 

V prípade magisterského kurzu Edícia starej hudby komentár navrhuje zvážiť preradenie do kategórie 
PV alebo V predmetov. Na tento podnet prihliadneme pri budúcej akreditácii študijného programu, 
v celkovom kontexte magisterského študijného plánu. 

Počet študentiek a študentov, ktoré/í sa zapájajú do ankety, je stále veľmi nízky! Prosíme zvýšte svoju 
„volebnú účasť“, dávajte nám spätnú väzbu, využite možnosť vysloviť sa ku kvalite vzdelávania na našej 
katedre. 

      Vedúci katedry: doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. 

 

Katedra politológie FiF UK  
 

V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým študentkám a študentom, ktorí sa zúčastnili ankety a 
prispeli postrehmi a pripomienkami. Po ich preštudovaní by som chcel reagovať na tie, ktoré sa v 
nejakej podobe objavovali v ankete opakovane s tým, že významná časť z nich sa vyskytla v anketách 
aj v minulosti. 

 

1. Výučba a literatúra v anglickom jazyku 

 

V rámci platnej akreditácie Bc. a Mgr. stupňa politológie sú všetky predmety akreditované ako 
dvojjazyčné (SVK, ENG). Rozhodnutie v akom jazyku bude konkrétny kurz ponúkaný závisí od povahy 
kurzu, ale aj toho, či si kurz zapísali zahraniční študenti na FiF UK. Nielen katedra, ale i UK má ambíciu 
plnohodnotne sa zapojiť  a využiť programy Erasmus pre študentov. To znamená v praxi aj postupné 
rozširovanie výučby v anglickom jazyku, najmä na úrovni Mgr. štúdia.  Znalosť anglického jazyka je 
nevyhnutným predpokladom pre štúdium politológie na FiF UK, o čom ostatne informujeme 
uchádzačov o Bc. a Mgr. štúdium aj v rámci informačných materiálov. Na úrovni Bc. štúdia majú 
študenti 4 semestre povinnej angličtiny, plus podstatná časť výskumných seminárov a diskusií, ktoré 
organizujeme sa odohráva v angličtine. V neposlednej rade je využívanie angličtiny spojené s 
možnosťou sprostredkovať študentom aktuálny svetový výskum v rámci politológie, či už formou 
učebníc používaných na svetových univerzitách, či najnovších monografií a štúdií.  

 



 

2. "Administratívne pochybenia" 

V prípade niektorých kurzov sa objavili výhrady voči oneskorenému, či nejasnému  definovaniu 
podmienok absolvovania kurzov, či oneskorenému zápisu hodnotení. Hoci k takýmto situáciám 
dochádza zriedkavo, je snahou ich úplne odstrániť. Jasné pravidlá hodnotenia zo strany vyučujúcich 
stanovené na začiatku semestra by mali byť z našej strany samozrejmosťou.  

 

 

3. Skladba ponuky predmetov 

Aktuálna ponuka predmetov je ovplyvnená platnou akreditáciou, ktorá nám v prípade povinných 
kurzov neumožňuje ich zmenu počas jej trvania. V každom prípade niektoré výhrady, ktoré sa dotýkajú 
napr. ponuky kurzov na Mgr. úrovni vnímame a zohľadníme pri príprave Mgr. štúdia pri novej 
akreditácii. 

 

U zvyšných kurzov (PV a V) sa snažíme ponuku kurzov obmieňať, ale v realite sa často stretávame s 
tým, že musíme už vypísané kurzy rušiť z dôvodu nízkeho záujmu študentov. Vzhľadom na celkový 
počet študentov a pedagógov nedisponujeme neobmedzenými možnosťami na ponuku kurzov a 
výsledok je vždy kompromisom medzi tým, čo si môžeme kapacitne a finančne dovoliť a tým, čo ešte 
má zmysel z hľadiska záujmu. V každom prípade sa budeme snažiť v spolupráci s inými katedrami 
identifikovať v ponuke kurzov na FiF UK tie, ktoré by mohli byť prínosom pre študentov politológie. 

      Vedúci katedry: Doc. Erik Láštic 

 

Katedra porovnávacej religionistiky 
 

V študentskej ankete bolo hodnotených 18 bakalárskych predmetov a 1 magisterský predmet, ktorý 
bol zároveň ponúknutý ako fakultný. Študenti hodnotili kurzy v drvivej väčšine pozitívne – až na 
niekoľko prípadov sú hodnotenia v pásme 4 a 5, kde 5 je najlepšie možné hodnotenie. Žiadny 
z hodnotených kurzov nebol celkovo hodnotený podpriemerne alebo vyslovene negatívne. Potešilo 
napr. takéto hodnotenie (bolo jediné slovné v rámci celkového hodnotenia študijného programu): „Ak 
sa niekto rozhoduje medzi programom histórie, archeológie a etnológie, rozhodne odporúčam 
religionistiku. Ochotní pedagógovia, veľmi dobrá atmosféra, ktorá panuje na celej katedre. Skladba 
predmetov je veľmi zaujímavá a každý si tam určíte nájde tú svoju správnu kombináciu.“  

Vzhľadom na nízky počet hodnotiacich (ich počet sa pohyboval od 1 do 4 na jeden kurz) výsledky ankety 
nemožno považovať za dostatočne reprezentatívne. Aj keď pedagógovia pripomínajú študentom 
možnosť hodnotiť kurzy v ankete, počet zapojených nie je uspokojivý a možno len zopakovať návrh 
katedry, aby hodnotenie kurzov bolo povinnou prerekvizitou k prihláseniu na skúšku z predmetu. Tým 
by sa dosiahla väčšia objektivita, keďže hodnotenie výučby teraz prebieha počas skúškového obdobia 
a študijné výsledky môžu ovplyvniť hodnotiaci postoj študenta (čo vidno napríklad v prípade jedného 
hodnoteného kurzu, kde z dvoch hodnotení je jedno vo všetkých parametroch maximálne pozitívne, 
zatiaľ čo druhé maximálne negatívne).  



Okrem malého počtu hodnotiacich celkovo sťažuje spätnú väzbu aj to, že študenti kurzy iba obodujú 
a v slovnom vyjadrení svoje bodovanie bližšie nevysvetlia, a to ani v prípade pozitívneho ani v prípade 
negatívneho názoru. Pedagóg si tak nevie utvoriť názor, v čom by mal kurz upraviť a vylepšiť. Slovných 
hodnotení je iba niekoľko, všetky sú pritom pozitívne.  

Aj keď anketa za zimný semester 2018/2019 hodnotí kurzy našej katedry väčšinou pozitívne, menšia 
účasť študentov je pre pedagógov katedry podnetom viac motivovať účastníkov kurzov k hodnoteniu 
a tiež k slovnému vyjadreniu, ktoré pedagógom najviac pomôže pri zvyšovaní kvality výučby. 

      Študijný poradca katedry: PhDr. Roman Kečka, PhD. 

 

Katedra psychológie 
  

Katedra psychológie pozitívne hodnotí veľa pripomienok zo strany študentov k výučbe. Jednoznačne 
nás teší viacero kladných hodnotení práce katedry. Vážime si to a budeme sa snažiť vás vo výučbe 
nesklamať.    

Niektoré z pripomienok však vedenie katedry musí hodnotiť ako neakceptovateľné vzhľadom na 
nekompetentnosť posudzovaní  kurzov (napr. u študentov  bc. prvého ročníka: „kurz  je  štrukturálne 
nedostatočne koncipovaný“ a pod..). Všeobecne však za všetky pripomienky, aj negatívne, ďakujeme 
a budeme sa ich snažiť v ďalšej práci zohľadniť. 

Konkrétne k poznámkam týkajúcich sa bakalárskeho štúdia: 

- Pripomienky k aplikovanej sociálnej psychológii budeme riešiť na vedení katedry; 
- Pripomienky, že niekto absolvoval gymnázium s akcentom na biológiu a že kurz 

z biopsychológie pre neho nie je prínosom, je nezorientovaním sa v predmete štúdia; 
- K poznámkam študentov k problematike experimentálneho výskumu snov sa bude zaoberať 

vedenie katedry. 
- K problematike metodológie a experimentálnej psychológie sa budeme zaoberať na vedení 

katedry. 
- Otázka týkajúca sa kurzu „Úvod do psychológie“ bude taktiež predmetom diskusie o jeho 

orientácii. 

Konkrétne k poznámkam týkajúcich sa magisterského štúdia: 

- Pripomienky ku kurzu individuálna psychológia budú podmetom diskusie na vedení katedry; 
- Kurz „Interaktívne  prístupy v psychológii“ podrobíme hlbšej analýze; 
- Kurz psychodiagnostika detí bude reštrukturalizovaný; 
- Kurz poradenský proces bude predmetom diskusie na vedení katedry; 
- Kurz vizuálna gramatika bude predmetom diskusie na vedení katedry. 

Vedúci katedry: Doc. PhDr.Igor Brezina, CSc 

Katedra romanistiky 
 
 V prvom rade sa chceme poďakovať za podnety, ktoré do ankety prišli. 
Ku konkrétnym pripomienkam: 



Opakovane sa objavujú sťažnosti na nevyváženosť teoretických a praktických predmetov. Sme 
presvedčení, že bez teórie nie je možné zvládnuť humanitné vzdelanie a zákony intencionálneho 
používania jazykov a teória napomáha vytvárať schopnosť kritického myslenia. 

Pri niektorých predmetoch študenti vyčítajú nejasné kritériá hodnotenia. Sme si toho vedomí 
a budeme sa snažiť to odstrániť.  

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. Do istej miery s tým súhlasíme a pred ďalším 
akreditačným obdobím by sme určite chceli iniciovať debatu o znovunastavení parametrov spoločného 
základu pre OPT študentov. 

     Vedúci katedry: doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD. 
 

KRVŠ 
 

S hodnotením, pripomienkami a komentármi sa zoznámili všetci pedagógovia.  Diskusia 
k pripomienkam bude súčasťou programu zasadania katedry a za účasti ročníkových zástupcov z radov 
študentov tak, aby prípadné závery diskusie bolo možné uplatniť pri príprave na nový akademický rok.  

Vo všeobecnosti nás teší, že v drvivej väčšine prípadov sú jednotlivé predmety hodnotené pozitívne. 
Bohužiaľ, reprezentatívnosť vzorky je stále slabá, a tak študentskú anketu možno stále chápať iba ako 
doplnkový indikátor. Efektívnejším nástrojom na zlepšovanie kvality štúdia a komunikácie študentov a 
učiteľov v rámci katedry sa javí inštitút ročníkových zástupcov študentov.  

Zásadné zmeny, ktoré KRVŠ urobila v novo akreditovaných programoch, vyriešili problém časovej 
dotácie na predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v miere, aká je únosná pri univerzitnom štúdiu. 
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. Otázkou testovania študentov sa budú členovia katedry 
zaoberať v najbližších týždňoch a spoločne rozhodne, či a v akej podobe v testovaní pokračovať. 

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. 
Potešiteľné sú pozitívne hodnotenia najmä v magisterskom stupni. V projektových aktivitách, ktoré 
posilňujú neformálnu zložku vzdelávania a orientáciu na získavanie praktických zručností pri riešení 
konkrétnych projektových výstupov, mienime pokračovať aj v budúcnosti. 

 

Katedra slovanských filológií   
  

Pracovníci katedry slovanských filológií konštatovali, že v ankete za ZS 2018/2019 sa nevyjadril taký 
počet poslucháčov, aby hodnotenia študijných programov a jednotlivých kurzov bolo možné pokladať 
za objektívny obraz úrovne výučby a práce vyučujúcich. Z výsledkov ankety vyplynulo, že študenti 
kvalitu kurzov realizovaných katedrou vnímajú vo veľkej väčšine prípadov pozitívne.  



Niektorí respondenti by uvítali viac praktických jazykových cvičení, ako napríklad študentka 
#682753, ktorá píše, citujem: 

 

„Tento študijný program som si vybrala na základe toho, aby som si zlepšila taliančinu a naučila sa nový 
jazyk. Na moje veľké sklamanie som sa v taliančine zhoršila a nakoľko hodín chorvátskeho jazyka, kde 
sa reálne venujeme používaniu jazyka ja až žalostne málo, za tri semestre som sa nenaučila takmer nič 
a nie je to chybou vyučujúcich. Hodín s lektorom je málo, takisto je málo hodín vyučujúcich v tomto 
jazyku a chýbajú konverzácie.“ 

 

 Po hlbšej analýze citovaného komentára vyšlo najavo, že povinne-voliteľný kurz konverzačné 
cvičenia z chorvátskeho jazyka bol v ponuke predmetov v aktuálnom semestri, t. j. LS 2018/2019, 
nerealizuje sa však, lebo sa naň prihlásil iba jeden študent. Podobnú tendenciu zaznamenali učitelia 
katedry aj na iných študijných programoch. Znepokojujúce pritom je, že študenti sa väčšmi sústreďujú 
na získanie požadovaného počtu kreditov, ako na získanie vedomostí zo študijného odboru, na ktorý 
boli prijatí.      

      Vedúca katedry: Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. 

 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 
 

Pri posudzovaní a komentovaní kurzov i prístupu pedagógov prevažovalo priaznivé hodnotenie 
a spokojnosť s vybraným programom štúdia.  

Pripomienky k študijným programom v kombinácii so slovenčinou sa týkali celkovej náročnosti štúdia, 
neproporcionality v nárokoch dvoch predmetov/dominancie slovenčinárskych kurzov, nízkeho alebo 
nevyváženého kreditové ohodnotenia, absencie praxe. Sú to opakované pripomienky, ktorým 
venujeme pozornosť, avšak ktoré sa riešia dlhodobejšie a na úrovni fakulty. 

Názory na jednotlivé predmety: Pri kurzoch z dejín slovenskej literatúry v bakalárskom stupni sa 
vyskytol komentár o priveľkom množstve/nedostupnosti literatúry, ale hodnotenie kurzu i prístupu 
bolo priaznivé. Veľmi dobré ohlasy boli na kurz z dejín slovenskej literatúry 20. storočia 3. 
v magisterskom stupni. Priaznivo boli hodnotené viaceré povinne voliteľné a voliteľné kurzy (napríklad 
Interpretačný seminár, Editorstvo a redakčná prax, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov, Česká 
literatúra a iné). 

Sporadické negatívne ohlasy na jednotlivé kurzy sa týkali užitočnosti predmetov pre prax, náročnosti 
kurzu („náročnosť“ vs „triviálnosť“) a kritérií hodnotenia (stres, resp. „zákernosť“ testov). Registrujem 
ich ako vyjadrenie subjektívneho postoja a formu spätnej väzby, ktorá je pre každého vyučujúceho 
užitočná.  

Konštruktívne pripomienky a návrhy odporúčam komunikovať priamo vedeniu katedry alebo 
jednotlivým vyučujúcim aj mimo ankety. 

      Vedúca katedry: Doc. Dagmar Kročanová, PhD. 

 



Katedra slovenského jazyka 
 

KSJ  venuje anonymným ohlasom v študentskej ankete adekvátnu pozornosť. Za etické a objektívne 
príspevky ďakujeme a reflektujeme ich s plnou vážnosťou; trollské príspevky využijeme ako autentický 
heuristický prameň metajazykových výskumov.  

      Vedúca katedry: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. 

 

Katedra slovenských dejín 
 

Zhrnutie 

- priemerná účasť v rozmedzí 20 – 25% 
- zvyčajne pozitívne hodnotenia, zvyčajne len číselne, bez slovných hodnotení a pripomienok, 

takže ťažko posúdiť, v čom by bol problém 
- ak sa objavujú negatíva, tak späté s množstvom informácií, príp. že informačný list (alebo 

spôsob hodnotenia) nekorešponduje s realitou v triede (napr. Slovenské hrady) 
- pri niektorých kurzoch výčitky na množstvo informácií, príp. nezáživných (slovenské 

dejepisectvo), aj keď oceňovaná snaha podať ich zaujímavo aj uznaná potreba takých 
predmetov 

- návrh začleniť Etnogenézu medzi povinné predmety pre učiteľov, keďže im takto vypadne 
veľký úsek dejín, príp. venovať viac pozornosti vysvetľovaniu základov, keďže sú tam aj študenti 
iných odborov 

- návrh rozdeliť Dejiny 20. storočia do viacerých celkov (aspoň 2), keďže je to veľké obdobie 
s množstvom informácií, kreditové hodnotenie nezodpovedá náročnosti a množstvu práce 

- viac pozornosti venovať metodologickým veciam, resp. ich praktickému cvičeniu než 
teoretizovaniu 

- pozitívne hodnotená príp. možnosť diskutovať, alebo zasadenie prednášaného do širšieho 
kontextu 

 

Katedra sociológie 
 

Do študentskej ankety sa v ZS 2018/2019 zapojili siedmi študenti bakalárskeho štúdia a štyria študenti 
magisterského štúdia, ktorí hodnotili trinásť kurzov katedry sociológie. Asi polovicu kurzov hodnotili 3 
až 5 študenti, viaceré však iba jeden až dvaja študenti.  Niektorí jednotlivci pritom hodnotili viac kurzov. 
Dva kurzy katedry sociológie hodnotili aj študenti iných odborov FiF UK. Do ankety sa teda zapojilo asi 
15% študentov katedry sociológie, jej výsledky preto možno chápať len ako orientačné.  

   Väčšina respondentov hodnotila realizáciu študijného programu sociológie iba prostredníctvom 
stupníc ankety. Hodnotili ho prevažne ako zaujímavý, jeho úroveň ako dobrú a náročnosť ako vysokú. 
Kratšie slovné hodnotenie napísali šiesti študenti. Vyjadrili sa k úrovni i náročnosti výučby, ku 
kvalite učenia pedagógov katedry, k „nedostatku praxe“. Najmä študenti iných odborov hodnotili 
absolvované kurzy katedry sociológie veľmi pozitívne.  



   S uvedenými skutočnosťami sme sa v študentských hodnoteniach stretli už v minulosti. Aj naša 
reakcia je preto rovnaká: priebežne pracujeme na skvalitňovaní činnosti katedry i práce jednotlivých 
jej členov, nároky kladené na študentov však už nemožno znižovať (výsledky takéhoto postupu vidíme 
na úrovni študentov, ktorí k nám prídu z iných VŠ absolvovať magisterský či doktorandský stupeň 
štúdia sociológie). 

       Vedúci katedry: Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD. 

 

Katedra východoázijských štúdií 
 

Všeobecné postrehy:  

• celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 

 

Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): 

Počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 2 

 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
#713900:  
Študent: V bakalárskom ročníku som predpokladal, že sa budem môcť naplno venovať písaniu 
bakalárskej práce, ale so súčasnými priebežnými zadaniami a množstvom domácich úloh je veľmi 
zložité nájsť si dostatok času na svedomité študovanie literatúry. Ak by rovnaký tlak pokračoval aj v 
letnom semestri, bola by to škoda, lebo by sa to odzrkadlilo na kvalite bakalárskej práce. 
Odpoveď: Posledný ročník bakalárskeho štúdia je z hľadiska výučby rovnocenný s predchádzajúcimi 
ročníkmi, nemôže byť primárne zameraný len na písanie bakalárskej práce. 

 

Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 
Zásady vedeckého výskumu v japonológii 2 
#706123: 
Študent: Nieže by bolo zadanej práce naozaj príliš veľa, len bola zadaná nepochopiteľne. Dve eseje v 
skúškovom boli, podľa môjho názoru, zbytočné, najmä recenzia japonského článku.  

Odpoveď: Písanie recenzií patrí k základnej príprave na vedeckú prácu. 

Čínske znaky 
#688011:  
Študent: Priveľa radikálov za krátku dobu. 
Odpoveď: Naučiť sa niečo viac ako 200 radikálov nepovažujem za enormnú záťaž vyžadujúcu dlhšie 
obdobie na štúdium. 
Japonské písmo 3 

#684926: 

Študent: Chápem, že preberáme znaky podľa zvolenej učebnice. Ale je náročné učiť sa znaky prevažne 
z N3 keď sme neprešli ani všetky z N5 a N4. Na príprave na JLPT N4 sa preto zbytočne stráca čas, keďže 
jednoduché znaky nepoznáme ale vieme znaky pre Ministerstvá, kongres, ekonomickú recesiu a pod. 



Rovnako pri písaní slohov musíme hľadať jednoduchšie znaky a ich presný význam, písanie a hlavne 
použitie, keďže preberáme oveľa náročnejšie znaky, ktoré aktívne nevyužijeme. 

Odpoveď: Štúdium japonského jazyka a kultúry je aj prípravou na tlmočnícku alebo prekladateľskú 
dráhu, preto nie som presvedčená, že výrazy pre ministerstvá alebo ekonomickú recesiu nevyužijete. 
Štúdium japonského jazyka je enormne náročné, nie všetky znaky a výrazy sa študent musí naučiť 
v škole, predpokladá sa ja samostatná práca študenta doma, kde si iniciatívne vyhľadá znaky a výrazy, 
s ktorými sa stretáva, ale neučil sa ich. Také je štúdium jazyka. 

 

Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): 

Počet hodnotiacich študentov študijného programu ako celku: 0 
Počet hodnotiacich študentov jednotlivých predmetov: 0 
         

Vedúca katedry: prof. Mgr. Jana Benická, PhD 

 

Katedra žurnalistiky 
 
Bc program: 
Počet študentov v troch ročníkoch:  122 študentov 
Program hodnotilo: 17 študentov, z toho 6 slovne 
 
Požadujú viac praktických prednášok a diskusií s ľuďmi z médií. Žiadalo by sa konkretizovať. Na 
katedre žurnalistiky FiF UK popri teoretikoch vyučujú hlavne odborníci z praxe – zo slovenských médií 
a inštitúcií spätých s médiami, resp. sú na vyučovanie so svojimi vystúpeniami prizývaní. Zaujímavé 
stretnutia prezentujeme na našej webovej stránke. 
Sitom podľa niektorých poslucháčov sú dejiny a logika, t. j. teoretické predmety. Väčšina ich však bez 
problémov zvláda. Problém vzniká, keď si poslucháč v 1. ročníku štúdia zapíše aj predmety z druhého 
ročníka, absolvuje z nich skúšku, potom mu nezostáva čas na prvácke dejiny a logiku, kde neuspeje 
a musí si ich prekladať, a keďže v druhom ročníku pribudnú ďalšie náročné predmety napokon 
preložené predmety nezvládne a so štúdiom končí (tohto roku 2 poslucháči).  Pri debate s poslucháčmi 
na túto tému, sme sa stretli s prípadom, keď si poslucháč rozvrhol trojročný program do dvoch 
ročníkov. Dejiny opakuje. Pokus o vysvetlenie poslucháčom, aby si predmety zapisovali uvážene, sa 
skončil poznámkou v ankete „pani profesorka nás strašila AISom. 
 
Mgr program: 
Počet študentov v dvoch ročníkoch: 84 študentov 
Program hodnotilo 13  študentov, z toho 9 slovne. 

Výhrady sa dotýkali duplicitných predmetov a nedostatočnej kvantity praxe. Platí to, čo pre 
bakalársky stupeň štúdia. Na katedre žurnalistiky FiF UK popri teoretikoch vyučujú hlavne odborníci 
z praxe – zo slovenských médií a inštitúcií spätých s médiami, resp. sú na vyučovanie so svojimi 
vystúpeniami prizývaní, najbližšie Mgr. Alexej Fulmek, vydavateľ, riaditeľ a autor knihy  Bol som dlho 
v Sme a Mgr. Tomáš Strážay vedúci výskumný pracovník programu SFPA s prednáškou v angličtine na 
tému: Vyšehradská spolupráca -bilaterálna spolupráca a regionálny význam. 

Popri názore, že program treba modernizovať pre jeho zastaranosť, sme sa stretli aj s pozitívnymi 
odozvami:  „Toto štúdium je na dobrej ceste. Rozvíja sa k lepšiemu, má úžasný potenciál aj vďaka 



mladým pedagógom a novým prístupom k učeniu. Radosť sledovať pokroky. Katedra žurnalistiky robí 
obrovské kroky vpred, za čo možno ďakovať mladým doktorandom a tiež dočasnej "vedúcej katedry". 
V posledných rokoch cítiť výrazné uvoľnenie atmosféry a tiež výrazný posun k praxi. Je jasne cítiť, že 
nasledujúce generácie už zažijú štúdium, o ktorom sa ich predchodcom ani len nesnívalo.“ 

Ďakujeme hodnotiteľom za pozitívne názory i za kritiku. Anketou sme sa podrobne zaoberali na 
zasadaní katedry dňa 11.3. 2019, konkréta priebežne riešime.  
 
    Poverená vedením katedry: Prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD.  
 
 
 
 

 


