
Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty UK a vedúcich katedier 
k študentskej ankete za letný semester akademického roku 
2018/2019 
 
 
Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti!  
 
V letnom semestri 2018/2019 sa do študentskej ankety zapojilo iba 449 študentov, čo je 15% 
z celkového počtu študentov našej fakulty. Je to výrazný pokles oproti predchádzajúcemu 
zimnému semestru, na konci ktorého sa v ankete vyjadrilo 787 študentov, čo tvorilo 23% 
všetkých študentov FiF UK. Každému z vás, ktorí ste obetovali kúsok svojho pohodlia a našli si 
čas poskytnúť nám svoju spätnú väzbu a podeliť sa s nami o svoje skúsenosti zo štúdia, 
ďakujeme. Vaše podnety, ktoré ste nám adresovali prostredníctvom ankety, neostanú 
nepovšimnuté, aj keď možno nie všetko a nie hneď je možné realizovať či napraviť. Na úrovni 
vedenia fakulty sme sa viaceré (aj opakujúce sa) výzvy študentov k skvalitneniu či modernizácii 
štúdia a fakultnej infraštruktúry snažili postupne riešiť. Od zimného semestra akademického 
roka 2019/2020 došlo napríklad k zrušeniu tlačených verzií indexov, realizovali sa úpravy 
fakultného bufetu, v ktorom sa priestory určené pôvodne na konzumáciu odčlenili a už od 
septembra 2019 sa stanú súčasťou relaxačnej zóny FiF UK na Gondovej ulici, čiže v týchto 
priestoroch bude možné konzumovať akékoľvek jedlo a nápoje (aj svoje vlastné) a zónu možno 
využívať ako akýkoľvek iný verejný priestor v budove. Podnikli sa aj ďalšie kroky k modernizácii 
vybavenia a zvýšeniu hygienického štandardu (najmä s ohľadom na environmentálne aspekty). 
Pripravuje sa realizácia bezbariérového prístupu v budove fakulty na Štúrovej ulici, ktorá so 
sebou prinesie aj nové technické riešenie prepojenia dvoch častí tejto budovy. Realizácia 
projektu nás čaká v nasledujúcom období. V priebehu leta sa na fakulte výrazne zlepšili 
podmienky na separovaný zber odpadu. Odpovede na viaceré pripomienky týkajúce sa 
vybavenia fakulty a fakultnej infraštruktúry prináša vyjadrenie tajomníka FiF UK. Na viaceré 
podnety z ankety, týkajúce sa najmä štúdia a realizácie jednotlivých predmetov reagovali 
priamo vedúci katedier, ktoré tieto predmety realizujú. O viacerých opakujúcich sa 
problémoch, na ktoré upozorňujete vo svojich komentároch (potreba aktualizácie 
informačných listov a syláb, včasná informovanosť o podmienkach hodnotenia jednotlivých 
predmetov) bude vedenie fakulty diskutovať priamo s katedrami a pokúsime sa tieto 
nedostatky eliminovať. Zároveň sa pokúsime oživiť diskusiu o podobe a skvalitnení 
študentskej ankety, ktorú považujeme za dôležitú spätnú väzbu nielen pre vedenie fakulty, ale 
aj pre všetkých pedagógov realizujúcich jednotlivé študijné programy. 
 

Vedenie fakulty  

 

Vyjadrenie tajomníka fakulty  

Ďakujem všetkým študentom a študentkám za účasť v ankete a ich postrehy, pripomienky 
a námety. Mnohé riešenia problémov, na ktoré študenti poukázali, už realizujeme alebo do 
začiatku nového akademického roka zrealizujeme. Pripájame vyjadrenia k viacerým podnetom 
študentov: 
 



 „Príjemné prostredie. Milujem historické budovy. Na chodbách by to chcelo viac svetla. Alebo 
ich vymaľovať svetlejšími farbami. A viac miest na sedenie na chodbách pre žiakov čakajúcich 
na hodinu“. Vyjadrenie: V súlade s pravidlami pamiatkovej ochrany budovy je pre náter stien 
chodieb určená biela farba. Pokiaľ ide o zvýšenie počtu miest na sedenie na chodbách, 
vzhľadom na dispozíciu budovy a pravidlá požiarnej ochrany nie je možné umiestniť lavice na 
každú chodbu, bolo by vhodné špecifikovať, kde je nedostatok miest na sedenie, podľa toho 
vieme tento problém riešiť. 
„... K jedinému čo mi možno trocha prekáža na fakulte je pomerne malý priestor pre študentov 
(respektíve vôbec žiadne priestory). Áno, samozrejme viem, že na prízemí je takzvaná 
študovňa, ale myslím si, že pre také množstvo študentov fakulty je to naozaj malý priestor. 
Mnohokrát keď sme tam došli so spolužiakmi nebolo tam už žiadne miesto...“ 
„Som spokojná, ale vždy môže byť všetko aj lepšie, veľmi mi prekáža tá naša úbohá študijná 
miestnosť, jedna? a hentaká? Ľudia sa neustále vyrušujú, trebalo by tomu venovať lepšie 
priestory a viac financií, naša škola je veľmi depresívne vypadajúce miesto, kde človek ani v 
ťažkej chvíli nenájde súkromie. Či miesto na štúdium.“ 
„...málo priestoru na oddych a štúdium, zvládanie ais by malo byť jednoduchšie, napr. 
zostavovanie rozvrhu“ 
Vyjadrenie: Možnosti pre rozšírenie oddychovej či študijnej miestnosti sú obmedzené. 
V súčasnosti sú študentom k dispozícii dve prepojené miestnosti na G3, od nového 
akademického roka plánujeme na oddych študentov celodenne ponúknuť aj priestory priľahlé 
k bufetu, ktoré budú prístupné aj po uzatvorení bufetu. Okrem toho majú študenti väčšiu časť 
roka k dispozícii Átrium na Gondovej ulici, kde boli v uplynulom semestri vybudované nové 
elektrické prípojky. Hľadáme aj ďalšie priestory na oddych na ostatných podlažiach budovy na 
Gondovej ulici.  
 
„Fakultná budova na Gondovej ma veľmi nereprezentatívny vchod/vstup. Človek aj s 
navštevou nemá pocit, že vstupuje do váženej inštitúcie.“ 
Vyjadrenie: Od nového akademického roka bude zásadným spôsobom upravený vstupný 
vestibul budovy na Gondovej ulici. Automaty na kávu a nápoje budú presunuté do priestoru 
priľahlému k bufetu (stolová časť bufetu), kopírka bude premiestnená do zrekonštruovanej 
rozmnožovne na G17 a bibliobox bude po dohode s vedením Ústrednej knižnice presunutý do 
Átria. 
 
„Určite by to chcelo obnovu interiéru. V učebniach sú staré okna, nefungujúce závesy, staré 
záchody, atd.“ 
Vyjadrenie: Vedenie fakulty má ambíciu postupne opraviť všetky okná v budovách na Gondovej 
aj Štúrovej ulici, hľadáme možnosti získať na to mimorozpočtové prostriedky z grantov. Pokiaľ 
ide o toalety, na rok 2020 plánuje vedenie fakulty rekonštrukciu dámskych aj pánskych toaliet 
v budove na Gondovej ulici.   
 
„Na druhom poschodí na Štúrovej 9 by sa mohol konečne opraviť vodovod na WC, pretože 
tam tečie slabý prúd. Rekonštrukcia výťahu by tiež nebola od veci, lebo koľko krát sa bojím, že 
keď idem výťahom, tak sa zrútim.“ 
Vyjadrenie: Pokiaľ ide o vodovod na Štúrovej ulici, oddelenie prevádzky nemalo vedomosť 
o tomto probléme, údržbár preveril situáciu a problém bude vyriešený výmenou vodovodnej 
batérie. Pokiaľ ide o výťah na Štúrovej ulici, fakulta spoločne s rektorátom pripravuje úplnú 



debarierizáciu budovy, čoho súčasťou by mala byť aj výmena výťahu v budove. V roku 2019 sa 
pripravujú projekty, realizácia je predbežne plánovaná na rok 2020.   
 
„Myslím, že by bolo fajn venovať pozornosť aj záležitostiam ako je hygiena. Nie, nemyslím len 
chýbajúce mydlá či toaletné papiere. VŠETKY toalety na fakulte sú v príšernom stave - a pritom 
by stačilo použiť trocha Sava, zbaviť sa plesní a skutočne vydrhnúť podlahu. Fakulta nie je 
nemocnica, ale pohybujú sa v nej napríklad aj tehotné ženy, pre ktoré je každá návšteva takej 
toalety veľmi zaťažkávajúci zážitok. A nechcem si ani predstaviť, aký dojem zanechávajú tieto 
zariadenia na návštevníkoch alebo erazmákov.“ 
Vyjadrenie: Čistote a hygiene sociálnych zariadení venuje oddelenie prevádzky zvýšenú 
pozornosť, na rok 2020 plánujeme rozsiahlejšiu rekonštrukciu toaliet na Gondovej, oddelenie 
prevádzky nezaznamenalo na toaletách prípad výskytu plesne. 
 
„Bufet, resp. sedacia čast na Gondovej pôsobi veľmi neatraktívne. Biele farby s tou fialovou a 
mobiliárom rozhodne nepôsobí upokojujúco. A rovnako by som chcel pochváliť prácu s átriom 
a snahou zlepšiť ho (elektrika, zeleň...)“ 
Vyjadrenie: Od júna má prevádzkovateľ bufetu novú nájomnú zmluvu, pričom v prenájme má 
len predajnú časť bufetu. Tzv. sedaciu (stolovú) časť spravuje fakulta, ktorá to začiatku 
akademického roka pripraví túto časť bufetu na celodennú prevádzku – bude vymenený 
mobiliár, pribudnú tu automaty na kávu a nápoje z vestibulu, bude tu pre študentov k dispozícii 
mikrovlnná rúra, priestor bude slúžiť nielen na konzumáciu jedál a nápojov zakúpených 
v bufete. Vďaka za pochvalu práce s Átriom.  
 
„Zišlo by sa viac vodných fontániek.“ 
Vyjadrenie: v súvislosti s plánom rekonštrukcie toaliet v roku 2020 zvažujeme aj rozšírenie 
počtu pitných fontánok, v prvej fáze najmenej jedna na poschodí. 
 
„Oceňujem viditeľné zlepšenie stavu WC na fakulte (s ohľadom na svoje pohlavie, mám na 
mysli pánsku sekciu). Mydlo a papier už nie sú nedostatkovým tovarom.“ 
Vyjadrenie: Vďaka. 
 
„Naozaj by som uvítala tú mikrovlnnú rúru. Zatiaľ som nikde nič také nevidela, tak 
predpokladám, že sa nikde nenachádza. Niekedy máme medzi hodinami len 10 – 15 minút 
prestávku na obed, takže skočiť niekam na teplý obed nejde, a jesť doma pripravený obed 
studený nestojí za veľa. Taktiež ma trochu irituje, že na dámske toalety chodia páni upratovači 
(alebo upratovač). Nechcem nikoho diskriminovať, ale nie je to veľmi príjemné, keď človek 
vykonáva svoje potreby a nejaký pán tam dopĺňa papierové utierky. 
Vyjadrenie: Mikrovlnná rúra bude od nového akademického roka v stolovej časti bufetu, kde 
presunieme aj automaty na kávu a nápoje z vestibulu. Pokiaľ ide o dopĺňanie papierových 
utierok, mrzí ma, že dochádza k takýmto situáciám. Vzhľadom na vysokú spotrebu papierových 
utierok na niektorých toaletách, zvažujeme možnosť nahradiť ich sušičmi rúk v rámci 
plánovanej rekonštrukcie v roku 2020. 
 
„Bufet, ktorý máme na fakulte je na zaplakanie. Sortiment, ceny a kvalita nie sú dobré.“ 
Vyjadrenie: V letnom semestri sme robili za účasti zástupcov študentskej časti akademického 
senátu fakulty výber nového nájomcu bufetu, uspel doterajší prevádzkovateľ, v nájomnej 
zmluve sme však sprísnili podmienky nájmu: Nájomca sa zaväzuje v súlade s účelom nájmu 



poskytovať rôznorodý a vyvážený sortiment jedál, vrátane jedál pre ľudí trpiacich potravinovou 
intoleranciou, v rámci možností aj teplých jedál, resp. polievky. Nájomca sa zaväzuje umožniť 
zákazníkom aj bezhotovostnú platbu za predávané tovary a služby. Nájomca sa zaväzuje 
správať s maximálnym ohľadom na životné prostredie, minimalizovať tvorbu odpadu, 
separovať odpad a nepoužívať plastové jednorazové obaly. 
 
„Žalostný stav základných potrieb študenta. Chýbajúce mydlo, papier a utierky na toaletách. 
Nefunkčná alebo extrémne pomalá sieť Wi-Fi. Absolútny nedostatok zástrčiek na napájanie 
notebookov (nosil som si vlastný predlžovací kábel do najlepšej univerzity na Slovensku). 
Systém AIS je výsmechom technologických možností 21. storočia kedy by mal už dávno 
existovať jednoduchý prehľadný systém s mobile friendly verziou pripadne aplikáciou. 
Namiesto toho máme chaotický systém z výzorom a funkcionalitou z 90. rokov. Zbytočnosť 
ankety nakoľko už tretí rok po sebe s pravidelným vypĺňaním sa nič nemení. 
Vyjadrenie: Papier, utierky a mydlo sú dopĺňané každý deň, v niektorých prípadoch aj viackrát 
denne. Určite to nie je pravidlo, aby chýbali dlhodobejšie. 
 
„Neviem, do akej miery súvisí jedáleň na Gondovej s fakultou, ale uvítala by som zmeny v 
systéme nahlasovania sa na obed. Napr. zrušenie lístkov a zavedenie čítačky na ISIC alebo 
pokladní ako na internátoch. Systém s papierovými lístkami je absolútne nevyhovujúci a 
zastaraný.“ 
Vyjadrenie: Vedenie fakulty malo ambíciu zaviesť v jedálni systém, ktorý je na Mlynoch, po 
zmene vo vedení Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, vedenie od tohto zámeru upustilo 
a so súhlasom Akademického senátu UK predĺžilo nájom jedálne doterajšiemu 
prevádzkovateľovi do 30. 6. 2021. Ten prisľúbil zlepšenie kvality jedál, o zmene spôsobu 
predaja lístkov, objednávania si jedál a platby budeme rokovať.  
 
„Pridajte na hlavné chodby označenia WC - kde sa nachádza mužské kde ženské - človek a 
hlavne prváci často blúdia a hľadajú toaletu po chodbách.“ 
Vyjadrenie: V rámci plánovanej rekonštrukcie toaliet zvažujeme rozdelenie každej toalety na 
pánsku a dámsku, čím by bol systém jasný – na každom rohu nájde každý toaletu. V takom 
prípade nebude potrebný osobitný navádzací systém. 
 
„Ďalej študijné priestory, a možnosti sedenia pred učebňami, na tie jednu dve lavičky sa všetci 
nezmestíme a hlavne keď máme také krátke pauzy ani jedlo si nestihneme zjesť. A aj to 
musíme často v stoji. + Aspoň dlhšiu pauzu cez obed by mohli spraviť, a zlepšiť jedáleň. Aj to, 
že sa lístky na obed dajú kúpiť iba v jeden deň je trošku mimo. Tak nech ich dajú do bufetu a 
môžu ich predávať aj pani bufetárky, keď je to taký problém. 
Vyjadrenie: Vedenie fakulty pripravuje pasport priestorov a snaží sa zefektívniť využívanie 
učební, kancelárií a iných priestorov fakulty. Počítame s tým, že po istej reorganizácii by mohli 
pribudnúť aj nové študijné priestory. Nateraz odporúčame využívať oddychové miestnosti G3, 
Átrium a študovňu Ústrednej knižnice, či seminárne knižnice katedier. Lístky na obedy v jedálni 
na Gondovej sa od 19. februára 2019 predávajú 4x týždenne (PO-ŠTV, 11,30 - 14,00). Vedenie 
fakulty malo ambíciu zaviesť v jedálni systém, ktorý je na Mlynoch (vrátane platieb kartami), 
po zmene vo vedení Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK, vedenie od tohto zámeru 
upustilo a so súhlasom Akademického senátu UK predĺžilo nájom jedálne doterajšiemu 
prevádzkovateľovi do 30.6.2021. Ten prisľúbil zlepšenie kvality jedál, o zmene spôsobu predaja 
lístkov, objednávania si jedál a platby budeme rokovať.  



 
„Nedostatok zástrčiek pre notebooky, mizerná kvalita Wi-Fi siete, prach“ 
Vyjadrenie: Nové elektrické prípojky pribudli v átriu, sú k dispozícii aj v oddychovej miestnosti 
G3, zvažujeme aj ich vyvedenie na chodby, čo závisí od stavu a kapacity rozvodov elektrickej 
energie v budove.  
 
„Hlavne v budove na Gondovej by sa zišla rekonštrukcia, niektoré okná v miestnostiach 
netesnia/nedajú za zatvoriť a dvere do miestností podobne.“ 
Vyjadrenie: Okná, ktoré sú už v havarijnom stave, postupne opravujeme, vedenie fakulty si 
uvedomuje, že je potrebné koncepčné a systémové riešenie, ktoré by umožnilo opravy všetkých 
okien. To isté platí aj pre dvere. V uplynulých mesiacoch boli kompletne zreštaurované dvere 
na dekanáte, v podateľni, rozmnožovni, na kanceláriách a učebniach, ktoré boli 
rekonštruované, postupne budú opravené aj ďalšie dvere. S tým súvisí aj výmena kľučiek na 
dverách, ktoré budú postupne všetky zjednotené. 
 
„Hodila by sa miestnosť, kde by sa mohli organizovať študentské podujatia, diskutovať, a 
prednášať. Väčšina podobných miestností je buď stále obsadená, alebo nevyhovujúca 
napríklad na zmienené diskusie. Rovnako chýba veľká oddychová miestnosť, kde by mohli 
študenti tráviť čas medzi prednáškami, namiesto drahého jedenia v McDonalde či fajčenia 
pred školou, kde by sa mohli stretávať, jesť, a pripravovať sa. Hodili by sa zásuvky na chodbách. 
Vyjadrenie: Takouto „miestnosťou“ by mal byť Universaal, ktorého rekonštrukciu v priestoroch 
malého dvora na Fajnorovom nábreží pripravuje fakulta spoločne s OZ Univerzál. Na oddych 
slúžia oddychové miestnosti G3 a Átrium, od nového akademického roka bude na oddych slúžiť 
aj stolová časť bufetu. Zvažujeme vyvedenie elektrických zásuviek na chodby, čo závisí od stavu 
a kapacity rozvodov elektrickej energie v budove. 
 
       Mgr. Radoslav Števčík, tajomník fakulty 
 
 
Vyjadrenie vedúceho študijného oddelenia 
 

Celkové hodnotenie oddelenia na úrovni 4,18 z 5 znamená v rámci dlhodobejšej histórie 
hodnotení zatiaľ najlepší výsledok, čo ma úprimne teší a zároveň aj zaväzuje. Napriek uvedenej 
skutočnosti stále poukazuje na rezervy, ktoré máme a na ktorých sa snažíme pracovať. Čo ma 
však stále mrzí, je celkový permanentne nízky počet hodnotiacich študentov (dokonca 
s klesajúcou tendenciou – celkovo 15%, študijné oddelenie hodnotilo však iba 10% študentov).  
V zásade sa opakujú komentáre z predchádzajúcich rokov. Myslím, že k týmto sa aktuálne nie 
je potrebné vracať (vrátané vyjadrení na jednotlivé referentky, ktoré, najmä v jednom prípade, 
sú trochu protichodné – od takmer adorácie až po zatratenie).  
Pripomienka týkajúca sa newslettera pre isté skupiny študentov: v zásade nemám s týmto 
problém.  
Čo sa týka pripomienky o zápise predmetu seminár k bakalárskej/diplomovej práci, tak 
v tomto by som si dovolil trochu polemizovať. Ide o predmet(y) uvedené v danom študijnom 
programe. Keďže študent si zapisuje predmety podľa vlastného uváženia (roky štúdia sú 
odporúčané), na základe akého podnetu by malo študijné oddelenie diktovať študentom, 
ktorý predmet si zapísať?  



Čo sa indexov týka, tieto boli s účinnosťou od 1. septembra 2019 zrušené. Pripomienka 
týkajúca sa papierových prihlášok (predpokladám, že na štátnu skúšku/obhajobu záverečnej 
práce) môže byť predmetom ďalšej diskusie, avšak prihláška na štátnu skúšku je v rámci 
ďalších súvislostí tak závažný fakt, že som osobne za zachovanie aj jej papierovej podoby. 
 

Daniel Madarás, vedúci študijného oddelenia 
 
 
Študentská časť Akademického senátu FiF UK 
 

V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým študentom, ktorí si našli čas a anketu 
vyplnili. Je to veľmi dôležité a verím, že v tom budete pokračovať. Aj keď negatívne reakcie nie 
sú vždy tým, čo chceme počuť, mali by nás posúvať vpred. To, že toto stanovisko píšem, je 
dôkazom, že to nebolo zbytočné. 51% študentov nepozná našu prácu. A to považujem za jednu 
z najväčších výziev ŠČAS FiF UK. Bohužiaľ, je to aj daň za to, že sme rozdelení v rôznych 
budovách a pravdepodobnosť, že sa stretneme aspoň „na chodbe“, je veľmi nízka. Pri zvýšenej 
e-mailovej komunikácií nám chodia sťažnosti, že posielame príliš veľké množstvo e-mailov. 
Označiť to za začarovaný kruh by asi bolo na mieste. Verím, že k lepšej informovanosti 
pomôže, ak nám hodíte like na Facebooku. Kolegyniam a kolegom v senáte navrhnem koncept 
dňa otvorených dverí, aby ste sa s nami mohli stretnúť, spoznať nás a povedať nám Vaše 
návrhy. Verím, že sa zúčastní čo najväčšie množstvo študentov. Taktiež som nedávno 
diskutoval s predsedom AS FiF UK o tom, aby boli senátorky a senátori za ŠČAS viac zahrnutí 
do rozhodovacích procesov. Dúfam, že to pomôže k ich väčšej aktivite.  
Aby moje stanovisko nevyznievalo len negatívne, chcem sa poďakovať tým študentom, ktorí 
našu prácu označili za výbornú alebo dobrú, spolu je ich 47%. Myslím, že členkám a členom 
senátu sa podarilo urobiť viacero dobrých rozhodnutí. Najciteľnejším pre Vás bude zrušenie 
indexov. Členky senátu boli aj v komisii, ktorá sa zaoberala verejným obstarávaním pre bufet 
a jedáleň. Bolo nám prisľúbené, že v najbližších dvoch rokoch sa situácia radikálne zmení. 
V neposlednom rade by som Vás všetkých, čo sa o život na fakulte zaujímate, chcel do senátu 
pozvať. Nie ako divákov, ale ako senátorky a senátorov. Preto dúfam, že v najbližších voľbách 
využijete aktívne aj pasívne volebné právo. Je nesmierne dôležité, aby študenti viedli dialóg 
s vedením fakulty. ŠČAS FiF UK je na to najlepším možným priestorom.  
 

Lukáš Füle, predseda ŠČAS FiF UK 
 
 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 
Ústredná knižnica ďakuje za všetky vyjadrenia, ktoré dostala k svojej činnosti. Je pozitívne, že 
87% účastníkov ankety je spokojných so službami knižnice. Ústredná knižnica je fakultnou 
knižnicou, nedá sa porovnávať so zahraničnými univerzitnými knižnicami, ktoré majú účelové 
budovy a sú centrálnymi univerzitnými pracoviskami v univerzitných kampusoch. Univerzita 
Komenského takúto klasickú centrálnu knižnicu nemá, keďže nemá ani klasický univerzitný 
kampus, kde by univerzitná knižnica mala (či mohla) byť. Jednotlivé fakulty univerzity sú 
rozmiestnené po celej Bratislave (dokonca jedna fakulta je v Martine) a tieto fakulty majú 
„len“ fakultné knižnice, ale každá z týchto knižníc sa snaží poskytovať služby najlepšie, ako sa 
len dá. 



S väčšinou pripomienok sa knižnica stretla aj v minulých anketách – knižnica nemá dostatok 
exemplárov z jednotlivých titulov, knihy sa nedajú vyberať z políc, nie je priestor na skupinové 
učenie. Uvedené nedostatky si knižnica uvedomuje, ale pri množstve študijných programov na 
fakulte a súčasných cenách kníh nie je reálne získať toľko exemplárov, koľko je študentov 
(naviac knižnica nemá presné informácie o počtoch študentov v spojitosti s literatúrou). Nie je 
v silách knižnice, ani fakulty, meniť priestorové dispozície knižnice, sklady sa nedajú sprístupniť 
tak, aby bol voľný výber knižničného fondu, ale aspoň časť fondu je dostupná priamo 
v študovni a vo viacerých čiastkových knižniciach. Za študovňou je počítačové laboratórium, 
ktoré bude od akademického roka 2019/2020 – na základe objednania a dohovoru – prístupné 
na skupinové učenie, resp. prípravu projektov. 
Konkrétne pripomienky: 
Nedostupnosť niektorých starších kultúrnych a literárnych periodík sťažuje prácu (napr. Revue 
svetovej literatúry, Kultúrny život, Mladá tvorba) – uvedené periodiká knižnica má, časť 
(konkrétne Revue svetovej literatúry) je v centrálnom fonde knižnice, ostatné sú na 
Slovanskom seminári; 
Bolo by fajn aj obstarať nové tituly SK literatúry – priebežne sa kupujú nové tituly pôvodnej 
slovenskej tvorby, ale sú vítané aj konkrétne návrhy prostredníctvom formulára Návrh na 
knihu, ktorý je na stránke súborného online katalógu už niekoľko rokov;  
V knižnici napr. úplne absentuje tvorba beatnikov – beatnici sú vo fonde zastúpení, aj na 
základe pripomienok z predchádzajúcich ankiet boli dokúpené viaceré tituly (doteraz neboli 
požičané) – veľká prosba na čitateľov – treba konkrétne uviesť, ktorý z beatnikov, resp. ktoré 
konkrétne dielo chýba – je možnosť využiť formulár Návrh na knihu, ktorý je na stránke 
súborného online katalógu; 
V študovni mám často problém sa sústrediť, knihovníčky ktoré tu pracujú sa veľmi radi 
rozprávajú a telefonujú, čo podľa mňa do študovne kde študenti chodia, aby mohli v pokoji 
pracovať nepatrí – veľmi nás mrzia takéto pripomienky, pracovníci knižnice vedia, že 
v študovni je tichá zóna, podľa vyjadrení kolegov súkromné telefonické rozhovory sú 
eliminované na minimum, ale služobné treba vybaviť – vyslovujeme presvedčenie, že sa 
situácia zlepší a ubudnú rušivé situácie. 
 

PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka knižnice 
 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 
Komentáre študentov na študijné programy (OPT i UVP) poskytované Katedrou anglistiky 
a amerikanistiky boli prevažne pozitívne, z čoho máme nielen radosť, ale je to pre nás aj 
záväzkom do budúcnosti. Kritické komentáre, ktoré považujeme za rovnako zaväzujúce, sa 
zväčša týkali konkrétnych nedostatkov v jednotlivých predmetoch alebo celom študijnom 
programe. Tieto budeme individuálne riešiť – či pôjde o nekonzistentnosť obsahov predmetov 
s celkovou náplňou programov, alebo o kapacitné problémy týkajúce sa najmä povinne 
voliteľných predmetov. Takisto návrhy študentov do vnútra jednotlivých predmetov budeme 
brať do úvahy a – hoci tento problém mal byť už dávno vyriešený – budeme sa usilovať zmeniť 
zloženie, zameranie a filozofiu oboch študijných programov, ktoré na katedre ponúkame. 
Teší nás, že stále viac študentov kladne vníma naše úsilie poskytovať im moderné a flexibilné 
vzdelanie zamerané na praktické vedomosti, kritické myslenie a všeobecný rozhľad. Zároveň 
sme si vedomí kritiky zo strany študentov, ktorá nekompromisne odhaľuje pretrvávajúce 
nedostatky jazykových študijných programov v jednotlivých kombináciách – priveľký počet 
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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.  
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 radikálna zmena ponúkaných študijných 
programov tak, aby vyššie uvedené problémy mohli byť eliminované. 
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 
 
 
Katedra archeológie 
 
V letnom semestri akademického roka 2018/2019 sa v ankete FiF UK vyjadrilo ku kurzom 
a štúdiu na Katedre archeológie len veľmi málo študentov, a to jeden až dvaja. Z pohľadu 
percentuálneho zastúpenia ide o necelých 16% študentov bakalárskeho štúdia, čím 
kopírujeme celofakultný trend. Z bakalárskeho štúdia bolo hodnotených 17 kurzov 
(prednášky, semináre i praktické predmety) z prvých štyroch semestrov, k magisterskému 
štúdiu a výučbe sa nevyjadril nikto. Ani v jednom prípade, žiaľ, študent nepripísal komentár. 
Pre študentov bakalárskeho štúdia patrí štúdium archeológie k zaujímavým, s akurátnou alebo 
nadsadenou náročnosťou a celkovo je hodnotené 4 – 5 bodmi. 
Ďakujeme študentom, ktorí vyjadrili svoj názor aspoň v bodovom hodnotení a ankety sa 
zúčastnili. Na základe skúseností viacerých pedagógov môžeme konštatovať, že v priebehu 
semestra prejavujú mnohí naši študenti živý záujem o štúdium, majú snahu zúčastňovať sa 
letnej terénnej praxe i v zahraničí, ale obracajú sa na svojich pedagógov i s citlivými a 
kritickejšími postrehmi. Pozorne vnímame odozvu na povinnú jazykovú prípravu počas prvých 
štyroch semestrov štúdia, ktorú študenti s odstupom času hodnotia pozitívne, aj napriek 
častejším počiatočným ťažkostiam. Už od začiatku štúdia im odporúčame aspoň 
jednosemestrálne štúdium na zahraničnej univerzite, trend záujmu zo strany študentov však 
posledné roky rapídne klesá. Anketa FiF UK predstavuje ďalšiu vhodnú platformou na 
vyjadrenie názorov (pozitívnych i kritických) a návrhov napríklad na oživenie štúdia, ktorú ako 
pedagógovia vítame. 
 

Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD., študijná poradkyňa 
 
 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
 
K študijným programom ako takým sa naši študenti nevyjadrili, ale dá sa to chápať tak, že 
vyjadrujú sa najmä tí, čo sú nespokojní, takže to možno brať tak, že štruktúru študijných 
programov akceptujú. Ku konkrétny kurzom na bakalárskom stupni sa vyjadrili len v piatich 
prípadoch, z toho len kladne – okrem kurzu Maďarčina 2 (jeden z desiatich mal výhrady, čo 
nie je reprezentatívne, navyše k predmetu Maďarčina 6 sa vyjadril 1/6 kladne). Na 
magisterskom stupni sa študenti vyjadrili len k dvom kurzom (vždy len jeden – možno ten istý 
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študent), a to kladne, takže s pedagógmi nie je zo strany vedúceho katedry čo riešiť. Riešiť 
bude treba len so študentmi ich veľmi nízke zapojenie sa do ankety. Vyučujúci katedry im to 
pripomínajú, ale evidentne nie dostatočne, asi sa viac sústreďujú na učenie než na možnosť 
dať svojim učiteľom spätnú väzbu. Vyučujúci katedry budú na to (možno aj počas semestra a 
najmä na konci) viac apelovať. Anketa je predsa aj pre nich, aj pre nás, aby sme spoločne 
zlepšovali výučbu aj vzájomné vzťahy.  
 

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra dejín výtvarného umenia 
 
Vyjadrenia v študentskej ankete pre nami realizovaný  študijný program dejín umenia boli 
v letnom semestri 2018/2019 skromné. V porovnaní s predchádzajúcim zimným semestrom 
klesol počet hodnotiacich v prípade celého študijného programu o polovicu, teda na dvoch 
študentov. Hodnotenie však ostalo, tak ako aj po minulé obdobia, pozitívne s najvyšším 
počtom „hviezd“ za kvalitu i zaujímavosť obsahovej náplne programu, s tradičným poukazom 
na náročnosť odboru. Pokiaľ ide o jednotlivé kurzy realizované Katedrou dejín výtvarného 
umenia, hodnotených ich bolo 12, avšak vždy len dvomi či dokonca jedným študentom. Teší 
nás, že predmety boli v počte pridelení „hviezd“ ako aj v slovnom hodnotení vnímané výrazne 
pozitívne. V dvoch prípadoch boli ku kladnému hodnoteniu pripojené čiastočne kritické 
postrehy k organizácii daných kurzov. V prípade odbornej exkurzie 1 čítame: „Exkurzia bola 
výborná, akurát všetky informácie okolo nej sme dostali na poslednú chvíľu, ale samotná 
exkurzia bola veľmi pekná, výklad aj zážitky.“ Situácia vznikla tým, že katedrou pôvodne 
zorganizovaná exkurzia do Talianska nebola študentmi naplnená v realizovateľnom počte. Ako 
náhradu katedra pripravila exkurziu stredoeurópsku, no na výslovné vyžiadanie študentov sme 
napokon predsa pripravili ďalšiu exkurziu do Talianska. Storná pôvodných ubytovaní, dopravy 
a vstupov do odborných inštitúcii a zabezpečenie nových spôsobili značné časové posuny. Sme 
však radi, že sa všetko napokon podarilo zrealizovať podľa plánu. Druhý čiastočne kritický 
komentár sa týka kurzu Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehradskom regióne 2: „Celkovo 
hodiny boli zaujímavé – a to že semester tvorili aj zahraničné prednášky bolo super. Nevýhoda 
bolo časové zaradenie týchto hodín. Veľmi dlhé a niekedy nedorozumenia čo sa týka 
komunikácie so školiteľmi.“ Ide o druhý semester dvojsemestrálneho slovensko-anglického 
grantového kurzu realizovaného z veľkej časti zahraničnými pedagógmi vo forme blokovej 
výučby. Okrem toho ide o kurz priamo prepájajúci teóriu a prax, čo vzhľadom na dosiahnutie 
potrebného efektu vyžaduje minimálne dva a často až štyri hodinové bloky. Študenti sú na 
špecifický charakter výučby upozornení v úvode každého semestra. Rovnako je im v úvode 
zdôraznené, že ide o dvojsemestrálny kurz a po jeho zapísaní je potrebné absolvovať aj letný 
semester kurzu, čo napriek tomu viacero študentov nerobí. To zas spôsobuje problém nám, 
keďže do druhého semestra nemôžeme prijímať nových záujemcov o kurz a realizácie 
praktickej výučby a exkurzii sa pri zníženom počte študentov komplikujú. Každopádne sa však 
ešte pokúsime zefektívniť komunikáciu externých pedagógov a študentov. Pri Seminári 
z umenia stredoveku sa hodnotenia rozchádzajú, a to čo jednému študentovi chýbalo, 
druhému hodnotiteľovi nespôsobovalo problém. Preto je tu pri nízkom počte hodnotení ťažké 
zaujať stanovisko. Napokon mi dovoľte v mene Katedry dejín výtvarného umenia poďakovať 
všetkým tým, ktorí si našli čas na odpovede v ankete. Vážime si každý jeden príspevok, ktorí 
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nám umožňuje skvalitňovať výučbu a budeme naozaj radi, ak narastie ich počet a pribudnú 
konkrétnejšie písomné hodnotenia odboru i kurzov.  
 

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., vedúca katedry  
 

 
Katedra estetiky 
K študentskej ankete sa pravidelne vraciame na zasadnutiach katedry. Na katedre estetiky sa 
k všeobecným poznámkam k nášmu študijnému programu vyjadrilo 5 študentov na 
bakalárskom stupni štúdia a 1 študent na magisterskom stupni štúdia. Vo všeobecnosti 
študenti vyjadrili spokojnosť s úrovňou študijného programu. Kritický komentár súvisel 
s menším počtom ponuky voliteľných predmetov v letnom semestri, ktorý bol zapríčinený 
suspendovaním niektorých prednášok, čo súviselo so znížením pracovného úväzku nášho 
kolegu. Väčšinu výsledkov z ankety k jednotlivým predmetom je ťažké komentovať, pretože sa 
vyjadrili len 1 – 3 študenti (v jednom prípade 5 študentov), navyše bez komentárov. Vo 
všeobecnosti však môžeme konštatovať, že všetky predmety boli hodnotené kladne. Oproti 
minulosti, kedy sme zaznamenali kritické komentáre poznačené subjektívnym pohľadom 
študentov (napríklad na organizáciu štúdia, zaradenie predmetov do príslušných ročníkov, 
nedostatočné prepojenie s praxou), alebo skutočnosťou, že študenti očakávali od štúdia 
estetiky viac „umenia“ a menej teórie, sme v letnom semestri 2018/2019 podobné výhrady 
nezaznamenali. Už v minulosti sme sa kriticky vyjadrili k technickej stránke ankety ktorá sa síce 
skvalitnila, ale napriek tomu by anketa mohla umožniť vedúcim katedry aby si niektoré 
štatistické údaje mohli vygenerovať v podobe prehľadnej tabuľky. Pri snahe o vyhodnotenie 
výsledkov ankety totiž musíme otvoriť niekoľko desiatok dialógových okien a robiť si „na 
papier“ poznámky k jednotlivým hodnoteniam predmetov. 
 

Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., vedúci katedry estetiky 
 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
 
V každom semestri sa snaží Katedra etnológie a muzeológie aktívne reagovať na pripravované 
študentské ankety a nabádame študentov, aby sa v nich vyjadrili. Sme toho názoru, že 
zlepšovať a skvalitňovať študijné programy možno popri požiadavkách z praxe aj týmto 
spôsobom. Preto sme vďační za rôzne podnety, ktoré smerujú k reálnym myšlienkam a 
návrhom. Neplatí to, samozrejme, len výlučne ako reakcia v pravidelných študentských 
anketách, ale takýmto návrhom sme prístupní kedykoľvek počas akademického roku. Študenti 
síce majú tieto možnosti, no príliš ich nevyužívajú, akoby tu chýbal z ich strany záujem, či 
možno len absentuje „dobrý a rozumný nápad“? Sme si vedomí, že vždy je čo zlepšovať, 
skvalitňovať, upravovať a na pracovisku sa o to aj neustále snažíme. Zhromažďujeme nápady, 
aby sme pri najbližšej akreditácii mohli pripraviť kvalitnejšie jadrá nových študijných plánov, 
ale tiež spestriť študijné programy zaujímavejšími výberovými prednáškami a seminármi. Aj 
z tohto dôvodu sme potom sklamaní, keď sa študentskej ankety zúčastnia len jednotlivci (pri 
našich predmetoch a programoch to nedosiahlo ani priemer celej ankety, teda 15 %), alebo 
len veľmi nízky počet študentov, ktorí sa navyše písomne, až na drobno výnimky, ani 
nevyjadria. Ovplyvniť kvalitu otázok ankety a celý spôsob jej nešťastnej formy, žiaľ, nevieme, 
hoci pokusy zo strany Katedry etnológie a muzeológie v tejto oblasti už opakovane boli. Máme 
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ju skrátka takú, akú máme a iná zjavne nebude... No dovolím si aj týmto spôsobom opätovne 
apelovať na študentov našej katedry, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor, priamo napísali, čo si 
myslia (existujúce bodovanie v ankete na uvádzané otázky totiž nepreukazuje nič podstatné a 
tieto výsledky, podľa môjho názoru, nemajú veľkú validitu). Ďakujem tým študentom, ktorí 
sa ankety zúčastnili, špeciálne tým, ktorí uviedli aj drobný slovný komentár. Týka sa to aj 
negatívneho vyjadrenia o prípadnej „nudnosti“ preberaných tém. 
 

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra filozofie a dejín filozofie 
 
Na Katedre filozofie a dejín filozofie pokladáme názory študentov a študentiek za relevantné 
a snažíme sa ich podľa možností a síl aplikovať v konkrétnej výučbe. V letnom semestri 
akademického roka 2017/2018 katedra zrealizovala prvé verejné stretnutie študentiek 
a študentov s pedagógmi katedry, na ďalšie stretnutie v letnom semestri akademického roka 
2018/2019, žiaľ, nikto zo študentov neprišiel. Môžeme sa len domnievať, či je to vyjadrenie 
spokojnosti alebo nezáujmu. Naďalej veríme, že i touto osobnou formou možno prispieť ku 
skvalitneniu výučby. Preto ani táto nepríjemná skúsenosť nás neodradí v organizovaní 
formálnych i neformálnych stretnutí, ktoré dopĺňajú názory vyjadrené v študentskej ankete. 
S väčšinou kurzov vyjadrili študenti a študentky rozličnú mieru spokojnosti. Kritické ohlasy 
možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Prvú skupinu kritických ohlasov tvorili podnety týkajúce 
sa navýšenia ponuky povinne voliteľných predmetov. S touto požiadavkou prišli najmä 
študenti a študentky učiteľskej kombinácie angličtina – filozofia. Ponuka voliteľných 
predmetov katedry je bohatá, no štúdium kombinácie prináša isté obmedzenia. Ako je 
uvedené v hodnotení, niektorí študenti si radšej zvolia predmet „Odborná nemčina“, než kurz, 
ktorý sa týka ich študijného programu. Vnímame to ako signál smerom k premyslenejšiemu 
zostavovaniu rozvrhov výučby na fakulte. Druhú kategóriu kritických pripomienok tvoria 
názory týkajúce sa náročnosti či nenáročnosti obsahu štúdia. Hoci celkovo vyznieva, že 
náročnosť všetkých odborov je primeraná, predsa sa objavujú hlasy, že „latka je nadsadená“. 
Na katedre sme počas akademického roka 2018/2019 uskutočnili pedagogicko-metodologické 
semináre, na ktorých sme rozoberali obsah i formu povinných i voliteľných predmetov. Na 
základe týchto seminárov sme vykonali zmeny v koncepcii štúdia programov, ktoré sa realizujú 
na katedre, pričom sme zohľadnili aj viaceré študentské pripomienky. Preto dúfame, že tieto 
zmeny študentky a študenti uvítajú. Celkovo na katedre presadzujeme trend zvyšovania 
náročnosti, aby štúdium nebolo len formálne. Pri veľmi negatívnych hodnoteniach kurzov 
vidíme dva spôsoby riešenia. Prvým je, že príprava študentov najmä na povinné kurzy by mala 
byť dôkladnejšia, ako je to uvedené aj v niektorých komentároch (lebo lepšia príprava uľahčuje 
pochopenie prezentovanej látky). Druhé možné riešenie vidíme v hospitáciách na hodinách, 
čo sme už s niektorými pedagógmi dohodli, čím, ako veríme, si utvoríme objektívnejší pohľad 
na náplň a priebeh vybraných kurzov. 
 

Prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry  

 
 
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
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Všetkým študentom, ktorí vyjadrili svoj názor v ankete za letný semester 2018/2019 
ďakujeme. Veľmi si vážime ich názor. Zároveň však musíme konštatovať, že v tejto ankete sa 
zúčastnilo, žiaľ, len mizivé percento študentov. Kým v minulosti sme apelovali na študentov, 
aby vyjadrovali svoj postoj k predmetom i slovne, aby sme tak získali komplexnejší obraz 
hodnotenia, zdá sa, že teraz študenti anketu takmer úplne ignorovali. Preto je aj záverečné 
zhodnotenie ankety veľmi stručné. 
Švédsky jazyk a kultúra má stabilne pozitívnu odozvu študentov, a to tak obsahom, 
metodikou, ako aj prácou kmeňových učiteľov. 
V študijnom programe holandský jazyk a kultúra sa vyjadrili len traja študenti, ich hodnotenia 
boli neutrálne, alebo pozitívne. Hodnotili dva predmety: Dejiny holandsky hovoriacich krajín 
a  Jazykové propedeutikum holandčiny. 
K tlmočníckym a prekladateľským predmetom mali študenti výhrady, že sa spájajú 
a hodnotia spolu preklad a tlmočenie. Uvedomujeme si, že ide o spojenie odlišných činností, 
ktoré vzniklo ako požiadavka v rámci poslednej akreditácie, čo sa, žiaľ, neosvedčilo. V rámci 
najbližšej akreditácie to plánujeme zásadne zmeniť, ale tiež sa budeme musieť držať 
predpísaných parametrov, ktoré zatiaľ nepoznáme. Tlmočnícke semináre na bakalárskom 
stupni neponúkame, pretože ich predpokladom je zvládnutie nemeckého jazyka na úrovni C1, 
ktorú dosahuje len minimálne množstvo študentov. 
K lingvistickým disciplínam sa vyjadrilo tiež minimálne množstvo študentov. Predmety však 
boli hodnotené ako kvalitné, bez pripomienok, požiadavky a spôsob hodnotenia predmetu 
boli jasne stanovené, pri náročnosti preberanej látky a zaujímavosti obsahu predmetu sa 
odpovede líšili, zrejme podľa úrovne študenta. 
Pri literárnovedných disciplínach sa študenti tradične sťažujú, že sú v germanistických 
študijných programoch nadmieru zastúpené. Vyučujúci katedry (nielen tí, korí vyučujú 
literatúru) tento názor nezdieľajú. Štúdium literatúry sprostredkúva nielen vedomosti 
o histórii a kultúre, výrazne rozširuje slovnú zásobu, ale zároveň aj cibrí kritické myslenie a učí 
študentov abstraktne myslieť. To všetko sú vedomosti a zručnosti, ktoré využijú tak učitelia 
ako aj prekladatelia a tlmočníci, aj keď sa priamo literatúrou zaoberať nebudú. Samozrejme, 
sme radi že literárne predmety majú aj pozitívnu odozvu. 
 

Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra jazykov 
 
Vážení študenti, za Katedru jazykov FiF UK by som chcela v prvom rade vyjadriť spokojnosť nad 
opätovným dominantne pozitívnym hodnotením našej činnosti z vašej strany. Rovnako vás 
chcem v mene svojom aj v mene kolegov ubezpečiť, že sa na spoločných stretnutiach katedry, 
aj na individuálnych stretnutiach s jej členmi budeme zaoberať každým kritickým hlasom, 
zvážime a vyhodnotíme jeho opodstatnenosť a relevantnosť. Nižšie uvediem jednotlivé 
vyjadrenia kolegov týkajúce sa ojedinelých kritických hlasov. 
A. Antalová: „Situácia, ktorá vznikla na katedre jazykov kvôli mojej dlhodobej 
práceneschopnosti, si vynútila priradenie skupín študentov k iným skupinám, čo pre nich bolo 
nepochybne stresujúce (podľa osobných mailov, ktoré posielali) z hľadiska zmeny učiteľa a 
prítomnosti nových, cudzích osôb, po tom, ako sa už v predošlých semestroch ako-tak osmelili 
a dokázali sa prejaviť (ide o cudzí jazyk, kde je prejav nevyhnutný). Tých pár týždňov, ktoré 
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mali spolu, niektorým nestačilo na to, aby si na seba zvykli a upokojili sa. Jedna študentka píše, 
že vznikali komplikácie a taktiež poukazuje na nespokojnosť so záverečným hodnotením, u 
druhej je nespokojnosť so záverečným hodnotením ešte výrazne citeľnejšia.“  
M. Lacíková Serdulová: „Pokiaľ ide o komentáre študentov ku kurzu Odborná angličtina 4, 
musím ako vyučujúci a zároveň zastupujúci pedagóg v mnohých ohľadoch s kritikou súhlasiť. 
Aj ja som bola postavená (bez akejkoľvek prípravy) pred neštandardnú situáciu, ktorú som, 
žiaľ, sama nedokázala počas už prebiehajúceho semestra riešiť. Myslím si, že na túto 
nezvyčajnú situáciu doplatili nielen študenti Mgr. Antalovej, ale aj študenti psychológie, ktorí 
sa takisto museli prispôsobiť.  
K daným komentárom asi len toľko – v živote pomerne často dochádza k mnohým 
nepredvídaným a nie práve najpríjemnejším záležitostiam, ktoré je potrebné okamžite riešiť. 
A ako hovorí „klasik“ – kde je vôľa, tam je cesta. Ja ako učiteľ som tú vôľu od dotknutých 
študentov absolútne nepociťovala. Všetky mnou navrhnuté riešenia boli nimi buď ignorované 
alebo zavrhnuté. Ani mne ten semester veľa pozitívnych pedagogických zážitkov nepriniesol.“  
Situáciu zastupovania riešime štandardne až potom, ako získame informáciu o dlhodobej 
neprítomnosti učiteľa na výučbe. V prípade zastupovania kolegyne A. Antalovej situácia bola 
zrejmá až po troch týždňoch jej práceneschopnosti. Ak niektorí študenti nerozumeli štýlom 
či postupom suplujúcich učiteľov, mohli si nejasnosti, resp. problémy s iným prístupom prísť 
objasniť počas konzultačných hodín konkrétnych suplujúcich učiteľov. Som presvedčená, že by 
sa stretli na ich strane s ústretovosťou.  
Rada by som sa vyjadrila k ďalším vecným komentárom zo strany študentov: každopádne 
súhlasím s názorom študentov, že cvičenia treba viesť len v cudzom jazyku, že gramatike sa 
treba venovať len vtedy, ak nevhodné konštrukcie znemožnia porozumieť informácii, a že na 
cvičeniach je vhodné striedať rôzne formy prístupov kolaboratívneho, individuálneho 
a projektového vyučovania, aby študenti získavali nové informácie a učili sa kriticky myslieť. Aj 
ja verím, že vtedy nebudú považovať cvičenia za monotónne, strereotypné, či nezaujímavé. 
Rovnako sa chcem sa na vás, študenti, obrátiť s výzvou k väčšej kooperácii, k využitiu 
konzultačných hodín. Vzhľadom na skutočnosť, že voči ostatným pedagógom na Katedre 
jazykov FiF UK študenti nemali kritické hodnotenia, neuvádzam žiadne ďalšie vyjadrenia.  
 

Doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra klasickej a semitskej filológie 
 
Na hodnotení predmetov odboru Klasické jazyky, ktoré boli ponúkané výhradne odborovým 
študentom, sa nezúčastnil ani jeden hlasujúci študent. Preto je pre pedagógov smerodajné 
hodnotenie predmetov, ktoré ponúkajú iné katedry v spolupráci s Katedrou klasickej 
a semitskej filológie FiF UK, ale predovšetkým hodnotenie predmetov tzv. spoločného základu.  
Najvyššie percento hodnotenia získal predmet Latinčina pre historikov 4 (2 z 9, t. j. 22,2%) 
a bolo to pozitívne hodnotenie. Celkovo sú všetky predmety, ktoré vyučujúci (dr. Lábaj) 
vyučuje či už v rôznych skupinách historikov, alebo pre Katedru archívnictva a pomocných vied 
historických (Novoveké latinské texty), hodnotené, a to kladne. Hodnotenia ostatných 
predmetov, ktoré zabezpečuje katedra pre celú fakultu, aj pri celkovej nepočetnosti – 10, 11, 
13, 14 alebo 17%, ponúkajú celú škálu hodnotení – od veľmi pozitívnych až po negatívne – týka 
sa to predmetov Latinčina 4, Latinčina okolo nás, Mytológia, Antické rímske náboženstvo, 
Novogrécky jazyk 2. Výhrady, ak sa dá vyčítať z farebnej škály alebo aj z komentárov, sú 
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zacielené na prílišnú náročnosť alebo na nezáživnosť, či ťažkú dostupnosť študijných 
materiálov. V tomto všetkom podniknú prednášajúci kroky na vylepšenia. 
Pracovníci sekcie semitskej filológie si pozorne a so záujmom prečítali všetky poznámky, 
pripomienky, kritiku i podnety, ktoré študenti v ankete nastolili. Jednotliví vyučujúci sa ku 
konkrétnym bodom vyjadrili priamo v ankete, ak to považovali za potrebné, resp. efektívne. 
Niektoré pripomienky a podnety budú ešte predmetom vnútrokatedrovej diskusie – aj za 
účasti študentov, ak bude z ich strany záujem. Poniektoré body kritiky sú pochopiteľné, žiaľ, 
nie všetkému sa dá vyhovieť. Niektoré výčitky sme aj predpokladali, ale pre kritizované 
postupy sú pádne dôvody už niekoľkokrát študentom vysvetlené. Celkové bodové hodnotenie 
jednotlivých predmetov nás vedie k miernemu optimizmu, badáme mierne zlepšenie 
spokojnosti študentov. Samozrejme, sme si ale vedomí, že to môže byť len odrazom menšieho 
počtu študentov, ktorí sa do ankety zapojili. Každopádne, študentom sme vďační za účasť v 
ankete, aj za každý relevantný podnet, ktorý by mohol prispieť k skvalitneniu výučby. Zároveň 
by sme študentov chceli vyzvať, aby svoje pripomienky prezentovali priamo na vyučovaní, 
resp. počas semestra, čím by prípadnú zmenu určite urýchlili. K niekoľkým pripomienkam 
podrobnejšie: arabský jazyk sa študuje v kombinácii s iným jazykom, oba jazyky majú 
stanovenú hodinovú dotáciu, nedá sa nijako navýšiť počet hodín arabského jazyka na úkor 
druhého jazyka kombinácie, resp. spoločného základu. Predmet Islam je v študijnom pláne 
zaradený do tretieho ročníka, o prípadnej zmene možno uvažovať až pri najbližšom 
akreditačnom konaní. Požiadavka na vyučujúceho „z arabskej krajiny s pravým prízvukom“ 
bola už neraz naplnená. Aj v priebehu najbližšieho semestra by mala byť opäť čiastočne 
splnená – lektor z arabskej krajiny pravdepodobne príde, no je otázne, či bude mať „pravý“ 
prízvuk. Pravý prízvuk v arabčine je stáročia predmetom vedeckých polemík, čo sa študenti 
arabčiny mohli dozvedieť už v prvom ročníku. Výčitka, že „študijný odbor je postavený na 
toľkých teoretických predmetoch, ako žiadny iný“ sa nemôže týkať arabčiny. Zo 16 možných 
hodín arabského jazyka a kultúry týždenne (10 povinných, 4 povinne voliteľné, 2 nepovinné) 
mali študenti bakalárskeho štúdia v tomto semestri len štyri hodiny, ktoré možno považovať 
za „teoretické“ (dve hodiny dejín a dve hodiny literatúry). Že sa učebnice ťažko zháňajú, je 
fakt, no vyučujúci sa snažia byť v tomto študentom nápomocní ďaleko nad rámec svojich 
povinností. Sťažovať sa na chýbajúci predmet tlmočenie v druhom ročníku bakalárskeho 
štúdia je nemiestne – chcieť po dvoch rokoch učenia sa jazyka tlmočiť je nereálne, nielen pri 
arabčine. K niektorým nelogicky formulovaným výčitkám sa odmietame vyjadriť. Študentov 
prosíme, aby pri prispievaní do ankety dbali na slovenskú syntax. Vyjadrenia „nemám takmer 
žiadny voľný čas, kvôli tomu, že musím sedieť na prednáškach, ktoré mi do života nedajú nič“ 
a „nemám žiadny čas, logicky neviem ani nikde pracovať, čo znamená, že nedokážem 
nadobudnúť žiadnu prax v odbore“ sú nehodné študentov vysokej školy.  
 

Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry 
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD., sekcia semitskej filológie KKSF 

 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 
 
K štúdiu sa v ankete za letný semester 2019 vyjadrilo 9 študentov bakalárskeho štúdia. Kvalitu 
študijného programu hodnotili ako pomerne dobrú (3,44), náročnosť štúdia ako primeranú 
(0,67). Štúdium je pre študentov skôr zaujímavé (priemerná hodnota 3,11). Hodnotenie 
programu študentmi je pomerne dobré, čo vyjadruje aj jeden komentár („mňa štúdium baví“). 
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V kritickom postoji študenti očakávajú viac praxe a menej teoretických predmetov. Študenti 
si v priebehu štúdia spresňujú predstavu o štúdiu. Opakuje sa pripomienka, že očakávajú skôr 
špecializáciu na informačné systémy a marketing; klasické knihovnícke predmety nie sú pre 
nich moderné. V tomto bode sme reagovali na vyjadrenie študentov zlepšením formulácií 
opisu študijného programu pre študentov. Na magisterskom štúdiu sa k štúdiu vyjadrili dvaja 
študenti. Z hľadiska kvality aj zaujímavosti štúdia hodnotili štúdium ako dobré (priemer 3). 
Náročnosť štúdia je primeraná („akurát“), kriticky sa vyjadrujú najmä k teórii. Študenti oceňujú 
najmä predmety zamerané na tvorbu webových stránok, médiá a digitálne prostredie. 
Študenti majú záujem o viac voliteľných predmetov zameraných na počítačovú grafiku, 
programovanie, trendy digitálneho prostredia 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. Rozširujeme možnosti realizácie odbornej praxe v rôznych 
informačných a kultúrnych inštitúciách (CVTI, knižnice, médiá, informačné agentúry a pod.). 
Ponuka voliteľných predmetov je daná aj personálnymi kapacitami katedry. Študenti majú 
pestrú ponuku medzinárodnej spolupráce a stáží, najmä v rámci programu Erazmus. 
V odbornom rozvoji programu budeme prehlbovať medziodborovú diskusiu a spoluprácu 
s mediálnou komunikáciou, sociológiou, muzeológiou, históriou aj odbormi súvisiacimi 
s digitalizáciou kultúrneho dedičstva. Podľa požiadaviek študentov budeme uplatňovať 
modernejšie metódy vzdelávania, tvorivé aktivity, vzbudzovanie záujmu aj motivácie 
u študentov a lepšiu komunikáciu so študentmi vrátane stanovenia jasných podmienok na 
splnenie kritérií hodnotenia predmetov. 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, nácviku 
analytických informačných zručností. Študentov zapájame aj do výskumných projektov, 
odborných seminárov a konferencií. Pri novšej aktualizácii študijného programu zaradíme aj 
aktualizované nové predmety reagujúce na trendy rozvoja odboru s možnosťou flexibilnej 
špecializácie študentov. Ide napríklad o predmety ako analýza a vizualizácia dát, digitálne 
knižnice, nové médiá, digitalizácia kultúrneho dedičstva. Naši absolventi sa úspešne uplatňujú 
najmä v informačných a kultúrnych inštitúciách, technologických firmách, médiách, 
knižniciach, múzeách, galériách. V rozvoji programu informačné štúdiá budeme rozvíjať 
otvorenú komunikáciu a ďalej budovať dôveru medzi študentmi a učiteľmi. Prioritou ostávajú 
základné hodnoty kvality akademickej práce a náročné kritériá jej hodnotenia. 
 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra kulturológie 
 
Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí sa do ankety zapojili. Hoci v letnom 
semestri akademického roka 2018/2019 sa na hodnotení našej vzájomnej spolupráce 
nepodieľal vysoký počet študentov, ďakujeme za hodnotenia, ktoré vnímame ako vyjadrenie 
spokojnosti či nespokojnosti so študijným programom. 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. Aj 
konštruktívna kritika vyučujúcich či predmetov nám môže odhaliť miesta, kde je možné 
vyučovací proces ako aj našu vzájomnú spoluprácu zlepšiť. Ak je to možné, snažíme sa využívať 
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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. Napriek tomu si ale dovoľujeme študentov požiadať a vyzvať, 
aby sa do ankety zapojili vo vyššej miere, nakoľko poznanie spätnej väzby je pre nás dôležitým 
východiskom pri dotváraní ponuky predmetov. Aj prípadné kritické podnety a názory nám 
pomáhajú viesť vzájomný dialóg a v rámci študijného programu všetkých stupňov štúdia 
kulturológie ponúkať študentom kurzy, ktoré im poskytnú východisko pre ich budúce 
pôsobenie. 

Mgr. 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 niektoré 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. 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. Do budúcnosti 
navrhujeme, aby hodnotenie študentov bolo spárované s tým hodnotením, ktoré za predmet 
získali, aby sme mohli odlíšiť zaujaté či menej zaujaté subjektívne stanoviská od nezaujatých.   
 

Prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci katedry 
 
 
Katedra maďarského jazyka a literatúry 
V prvom rade chceme poďakovať všetkým poslucháčom Katedry maďarského jazyka 
a literatúry FiF UK, ktorí sa zúčastnili ankety, vážime si ich názory a pripomienky. Celkový počet 
účastníkov bol v hodnotenom období o niečo nižší ako v zimnom semestri, pričom podobne 
ako v predchádzajúcom roku väčší záujem o anketu mali študenti bakalárskeho stupňa. 
Študijné programy a predmety poskytované katedrou hodnotili priemerne dvaja alebo traja 
študenti. Potešilo nás, že v hodnoteniach jednoznačne prevažovali pozitívne ohlasy, osobitne 
si ceníme slovné komentáre (žiaľ, bolo ich veľmi málo), ktoré môžu byť pre učiteľa impulzom 
pre korigovanie svojho pedagogického pôsobenia. Poslucháči katedry sa v ankete pozitívne 
vyjadrili ku kvalite vyučovania jednotlivých predmetov, k prezentovanej metodike a k prístupu 
učiteľov k študentom. Štyria z nich sa však sťažovali na náročnosť preberanej látky na 
niektorých povinných kurzoch, vnímali ju ako „nadsadenú“. Oceňujeme aj ich reakcie (je však 
na škodu, že nepridali slovný komentár s vecnými pripomienkami), ale v prípade takýchto 
výhrad katedra zastáva stanovisko, že zásadne zľavovať v nárokoch na študenta osvojujúceho 
si základy svojho odboru nie je možné. Keďže pri dvoch kurzoch študenti upozornili na to, že 
učiteľom neboli jasne stanovené požiadavky a spôsob hodnotenia predmetu, resp. že učiteľ 
nedodržal podmienky hodnotenia, ktoré na začiatku semestra určil, poprosila som dotyčných 
kolegov o dodržiavanie týchto povinností. Na záver by som chcela vyzvať poslucháčov katedry, 
aby svoje právo komunikovať problémy s vedením katedry, resp. s tými pedagógmi, ktorých 
sa to priamo týka, využívali aj mimo ankety, počas semestra. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

Doc. PhDr. Katarína Misadová, PhD.,vedúca katedry 
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Katedra marketingovej komunikácie 
 
Som rád, že celkové hodnotenie nášho študijného programu je veľmi slušné. Škoda, že sa do 
ankety nezapája viac poslucháčov. Preto som aj odpovedal, navrhol študentom pravidelné 
stretnutia zástupcov ročníkov s vedením našej katedry (vedúci, zástupca, tajomníčka), resp. 
v prípade potreby sa môžu poslucháči aj zúčastniť zasadnutia našej katedry. Toto sa týka aj 
pripomienky študentky, ktorá chce väčšiu aktivitu zo strany vedenia. Na základe štatistiky, 
ktorú som si urobil, som rád, že väčšina našich pedagógov je hodnotená poslucháčmi výborne 
(dr. Uličný, dr. Deptová, doc. Chudinová, doc. Šramová, dr. Vopálenská, doc. Banyár, ale aj 
ďalší len s miernymi pripomienkami napr. dr. Šula). Skvele sú hodnotení aj viacerí naši 
doktorandi: Z. Bachratá, M. Kostelničák, či viacerí naši externisti M. Motáček, P. Grexová. Ku 
konkrétnym pripomienkam: prerokujeme ich na najbližšom zasadnutí katedry, kde sa 
pokúsime prehodnotiť pre budúcnosť aj počty kreditov. Tu budeme riešiť aj konkrétne kritické 
pripomienky poslucháčov na pár kolegov, resp. aj aktualizáciu našich prezentácií. Chápem aj 
záujem študentov výlučne o praktické predmety. Riešime to už roky. Väčšina pedagógov, ktorí 
sú na našej katedre, v praxi roky aktívne pôsobili. Okrem toho vyučujú u nás aj mnohí 
odborníci z praxe, pre študentov sme zriadili „reklamnú agentúru“, kde riešia konkrétne úlohy 
prepojené z praxou. Budeme študentom dávať aj viac praktických úloh. Treba si však uvedomiť 
aj to, že naše štúdium je na univerzite a nie sme „učilište“. Teóriu treba spájať s praxou. Ako 
som uviedol vyššie i na stránke ankety, kontaktu so študentmi sme vždy otvorení. 
 

Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra muzikológie  
 
Ďakujeme za vyjadrenia študentov. Tešíme sa, že vyznievajú väčšinou kladne. Pozitívne je 
hodnotenie bakalárskeho študijného programu a jeho zloženia, ktoré vnímate prakticky bez 
výhrad. K magisterskému stupňu sa objavili dva komentáre, kritizujúce organizačnú stránku 
priebehu magisterského štúdia v uplynulom semestri, predovšetkým skutočnosť, že niektoré 
povinne voliteľné a povinné predmety sme otvorili po jednoročnej prestávke, z čoho vyplynula 
určitá kumulácia záťaže v danom semestri. Uvedomujeme si vzniknutý problém a v budúcnosti 
budeme síce naďalej otvárať niektoré predmety, najmä výberové, ako aj povinne voliteľné 
každý druhý rok, najmä vzhľadom na možnosti externých pedagógov, ale budeme dbať na 
rovnomernosť zaťaženia študentov počas jednotlivých semestrov.  V súvislosti s jednotlivými 
predmetmi výhrady zazneli iba na adresu troch z nich. Dejiny slovenskej hudby boli kritizované 
pre priveľkú záťaž, ktorú na študenta kladú. Tento podnet zohľadníme. V prípade predmetu 
Etnomuzikológia bolo kritizované jeho príliš jednostranné zameranie na slovenskú ľudovú 
hudbu a málo priestoru pre iné európske a mimoeurópske hudobné kultúry. Tu by som rád 
poznamenal, že až do začiatku akademického roka 2019/2020 bola výučba 
etnomuzikologických predmetov zverená externistom. Od príchodu interného pedagóga – 
Mgr. Jany Belišovej, PhD. – v septembri 2019 si sľubujeme aj vytvorenie dlhodobejšej 
koncepcie vo výučbe etnomuzikologických predmetov. Zároveň by som pripomenul, že sme 
napríklad v predminulom akademickom roku ponúkli povinne voliteľný kurz o indickej 
tradičnej hudbe. Výhrady k predmetu Informačné technológie v muzikológii sa týkali jeho 
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zamerania či nedostatočne jasne vyjadrenej problematiky, ktorej sa predmet venuje. Išlo 
o kurz vyučovaný externistom, s akcentom na spojenie technologických zručností a kreativity, 
ale je pravda, že bol užšie zameraný a neposkytol úvod do všetkých oblastí danej 
problematiky. Vaše podnety prispievajú k profilácii a zdokonaľovaniu našich študijných 
programov. Prosím zapájajte sa do ankety pokiaľ možno všetci. 
 

Mgr. art. Branko Ladič, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra pedagogiky a andragogiky  
 
Napriek iniciatíve všetkých členov katedry, kedy študentom pripomíname možnosť vyjadriť 
svoju spokojnosť, či nespokojnosť s výučbou, obsahom alebo organizačnými záležitosťami, sa 
žiaľ aj tento krát zapojilo do hodnotenia veľmi málo študentov. Napriek tomu sú ich postrehy 
pre nás významnou spätnou väzbou ako v budúcnosti zlepšovať a inovovať výučbový proces. 
Všetci zapojení študenti vyjadrili pozitívne hodnotenie na predmety bakalárskeho študijného 
programu pedagogika, akurát výhrada bola, že im chýba prax. Na bakalárskom stupni 
prevažujú predmety jadra, všeobecnejšie a teoretickejšie predmety ako sú Dejiny školstva, 
Teoretické základy výchovy a pod. Vyučujúci sa snažia o možnú komparáciu s presahom na 
praktické príklady, ale to sa nie vždy pri danom obsahu dá. Budeme sa snažiť viac prezentovať 
učivo s aplikačným rozmerom. 
V magisterskom študijnom programe pedagogika sa do ankety zapojili len traja študenti a ich 
názory boli rôzne. Od pozitívneho, kedy je študijný program zaujímavý,  obsah primerane 
náročný a komunikácia s vyučujúcimi na dobrej úrovni až po negatívny, kritický: „Tento 
študijný program by som neodporúčala nikomu, vzhľadom k tomu, že sa absolvent v tomto 
odbore nemôže nikde uplatniť – je to bez špecializácie, ktorú by tento študijný program nutne 
potreboval. Neposkytuje dokonca ani DPŠ. Čo sa týka vedúcej katedry, tá je ješitná a 
arogantná, tvári sa, že je najväčší odborník na svete. Permanentne je ťažké ju zohnať na 
katedre, aj v čase konzultačných hodín. Celkovo na katedre vládne obrovský chaos. Keby tento 
študijný program zrušili, asi by si to nikto ani nevšimol, ale to sa dá povedať o polovici 
študijných programov na tejto fakulte.“ 
K tomuto by som stručne poznamenala, že špecializácie sa zrušili práve z dôvodu širšieho 
uplatnenia absolventov pedagogiky a možnosti vybrať si počas štúdia zo študijného plánu 
rôzne výberové predmety podľa oblasti záujmu, či už ide o sociálnu pedagogiku alebo 
predškolskú pedagogiku a výchovné poradenstvo. Komentár na adresu kolegyne mi 
neprináleží hodnotiť lebo je subjektívnym hodnotením jedného študenta/študentky, môžem 
však prehlásiť, že všetci členovia katedry sú v čase konzultačných hodín (a po dohode, aj mimo 
nich) študentom k dispozícii na ujasnenie si a zodpovedanie akýchkoľvek otázok. Viacerí 
členovia katedry si so študentmi robia priebežnú spätnú väzbu, ktorá sa javí ako pozitívna, no 
mali by sme si asi vzájomne viac načúvať s cieľom zefektívniť spoločnú komunikáciu. Študenti 
sa stále dožadujú praxe, zo všetkých ponúkaných možností absolvovania odbornej praxe 
v zariadeniach: ZŠ Narnia, DD Studienka, CPPP – Vajnorská, Centrum Kory, Detské krízové 
centrum, ŠPÚ mali možnosť vidieť reálne uplatnenie študentov pedagogiky v odbornej oblasti. 
Študentky d/DPŠ PE boli na pedagogickej praxi v cvičnej škole Strednej odbornej škole 
pedagogickej na Bullovej a aj ich skúsenosť ako aj hodnotenie od cvičných učiteľov boli veľmi 
pozitívne. 
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Na spoločnom základe učiteľstva naša katedra zabezpečuje výučbu pedagogických 
predmetov. Tam sa do ankety zapojilo cca 30 študentov, ktorých postrehy sú pre nás 
zaväzujúce, aby sme hľadali spôsob ako pri najbližšej akreditácii inovovať študijný plán. 
Študenti kritizovali, že predmety sú príliš teoretické, že sa poznatky častokrát opakujú 
(Metodológia) a že napriek snahe vyučujúcich je to zbytočne strávený čas, ktorý by sme mohli 
venovať praktickejším predmetom a doplniť obsah o konkrétne postrehy z praxe, s ktorými sa 
učiteľ po nástupe do školy musí konfrontovať (šikana, sociálne prostredie rodiny, spolupráca 
rodiny a školy, špecifické poruchy učenia). Z výskumov sa ukazuje, že nastupujúci učitelia majú 
problém po príchode do triedy, kde sú 2 – 3 študenti s nejakou špecifickou poruchou učenia 
alebo správania, vedia poruchu diagnostikovať, ale nevedia, ako majú s takýmito žiakmi 
pracovať. Bude potrebné do budúcnosti porozmýšľať nad predmetom sociálno-pedagogicko-
psychologický výcvik učiteľov. Uvádzam niektoré komentáre: „Vyučujúca sa snažila, predmet 
však sám o sebe bohužiaľ nie je príliš zaujímavý. Nepomohlo tomu ani to, že obsahovo podobne 
predmety sme mali počas štúdia už dva. Opäť išlo o tie isté veci. Mam pocit, že v rámci 
pedagogického základu by sa dali vybrať aj oveľa osožnejšie predmety, ktoré by nám aj dali 
niečo do praxe.“ „Zbytočný predmet. 90 % vecí sme už preberali počas bakalárskeho štúdia, 
resp. v zimnom semestri. podobný predmet máme aj budúci rok. buď zmeňte obsah predmetov, 
alebo ich dajte preč. privítala by som za tieto predmety iné predmety z druhých odborov. 
spoločný základ je naozaj zlý. Prosím zrevidujte predmety v spoločnom učiteľskom základe. 
Učiť sa teóriu pre teóriu nedáva zmysel.“ 
Katedra v budúcnosti uvažuje o spojení tohto predmetu Metodológia pedagogických vied 
s predmetom Pedagogická diagnostika, pretože tieto predmety majú presahy, aj keď 
v sylabách boli čo najviac odstránené. Študenti SZU majú aj povinne voliteľný predmet 
Metodológia spoločenskovedného výskumu, takže študenti, ktorí si ho vybrali, môžu vnímať 
opäť určitú podobnosť, keďže pedagogický výskum zo všeobecnej metodológie výskumu 
vychádza, má len iné špecifické oblasti realizácie, či cieľové skupiny výskumu alebo aplikačnú 
rovinu v oblasti školstva, výchovy a vyučovania. Študenti čoraz viac prejavujú odpor k teórii 
hoci sú na vysokej škole – akademickej/ teoretickej inštitúcii. Bez solídneho silného 
teoretického základu nebudú úspešní ani v praxi. K Všeobecnej didaktike máme jedno zistenie, 
že spojenie študentov 1. ročníka Bc. učiteľského štúdia spoločne so staršími (DPŠ) študentmi 
je nevyhovujúce. Ide o mentálnu zrelosť študentov vyšších ročníkov, odbornejší 
terminologický slovník a tiež praktickú skúsenosť z pedagogickej praxe. Tieto dve 
heterogeénne skupiny to navzájom ruší a učiteľ bude neustále terčom kritiky. Tŕňom v oku 
študentov boli zadania na seminároch. Daný predmet vyučujú dvaja pedagógovia a došlo 
k nezrovnalostiam v zadefinovaní požiadaviek absolvovania predmetu. Negatívom seminárov 
je aj fakt, že v troch skupinách je iný počet študentov (40,35,20) a tým sa odlišuje aj skupinová 
dynamika a práca na seminárnych zadaniach. 
K bakalárskemu študijnému programu andragogika sa vyjadrili štyria študenti. V hodnotení 
poukázali na potrebu tohto študijného odboru ako i na určité nedocenenie jeho významu: 
„...škoda, že to niektorí nevidia a nepodporujú dostatočne, aby sa mohol tento odbor rozvíjať 
ďalej.“ Pozitívne zhodnotili kvalitu študijného programu ako i prácu pedagógov: „Andragogiku 
považujem za veľmi dôležitý študijný program. Určite by mala získať 2.stupeň (magisterský) na 
FiF UK v Bratislave. Vyučujúci sú úžasní a múdri ľudia, zaslúžia si to. Dúfam, že sa to čoskoro 
podarí a všetka tá snaha a práca bude odmenená.“ Jednotlivé predmety (nie všetky) hodnotili 
1 – 3 študenti. Všetky hodnotenia boli pozitívne – prevažovalo veľmi dobré až výborné 
hodnotenie.  
 



Mgr. Janka Medveďová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra politológie 
 
V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým študentkám a študentom, ktorí sa zúčastnili 
ankety a prispeli postrehmi a pripomienkami. Hoci vo väčšine prípadov išlo o pozitívne reakcie, 
chcel by som reagovať na tie, ktoré sa v nejakej podobe objavovali v ankete opakovane a boli 
kritické.  
1. Výučba a literatúra v anglickom jazyku/iných jazykoch 
V rámci platnej akreditácie bakalárskeho a magisterského stupňa politológie sú všetky 
predmety akreditované ako dvojjazyčné (slovenčina, angličtina). Rozhodnutie, v akom jazyku 
bude konkrétny kurz ponúkaný, závisí od povahy kurzu, ale aj toho, či si kurz zapísali zahraniční 
študenti na FiF UK. Navyše na magisterskej úrovni máme ambíciu postupne ponúknuť v 
angličtine väčšiu časť študijného programu. Znalosť anglického jazyka je nevyhnutným 
predpokladom pre štúdium politológie na FiF UK, o čom ostatne informujeme uchádzačov o 
bakalárske a magisterské štúdium aj v rámci informačných materiálov. Na úrovni bakalárskeho 
štúdia majú študenti štyri 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. V prípade ďalších jazykov môžu študenti využiť ponuku kurzov 
v rámci FiF UK, ktorá ponúka možnosti štúdia desiatok cudzích jazykov.  
2. Štruktúra a obsah kurzov 
Niekoľko výhrad sa dotklo zloženia a obsahu kurzov v rámci magisterského programu. 
Magisterský program v súčasnosti (najmä v prvom semestri) prispôsobujeme tomu, že v 
posledných rokoch približne polovicu študentov tvoria študenti, ktorí u nás neštudovali 
bakalársky stupeň. U niektorých predmetov (metodológia) je zase snahou utvrdiť a prehĺbiť 
znalosti a zručnosti študentov aj s ohľadom na to, že hlavným výstupom magisterského štúdia 
je obhajoba diplomovej práce. Z hľadiska ponuky kurzov máme možnosť zasahovať iba do 
štruktúry povinne voliteľných a výberových kurzov. Je snahou kurzy inovovať a obmieňať, 
musíme však pri tom vychádzať aj z našich personálnych a finančných možností. Opakovane 
sa nám tiež v minulom ak. roku stalo, že sme museli práve novo zavedené kurzy zrušiť kvôli 
nezáujmu študentov. Nevyužitá tiež zostáva možnosť zapisovať si kurzy na iných katedrách, 
osobitne, ak ponúkajú kurzy, ktoré v tomto momente realizovať nevieme (Rusko, Čína a pod.) 
3. Aj touto cestou by som chcel študentky a študentov poprosiť, aby výhrady, ktoré je možné 
riešiť v priebehu štúdia/semestra adresovali priamo mne ako vedúcemu katedry. Niektoré 
problémy je možné vyriešiť a odstrániť bezprostredne, len sa o nich potrebujem dozvedieť.  
 

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra porovnávacej religionistiky  
Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj teraz sa Katedra porovnávacej religionistiky FiF 
UK pripája k tým hlasom, ktoré dobrovoľnosť a slabú dostupnosť ankety nepovažujú za 
správnu. Väčšina našich predmetov bola hodnotená JEDINÝM študentom, čo neprináša žiadnu 
relevanciu a nemôžeme takéto hodnotenia brať do úvahy. Väčšina hodnotení je tiež úplne 
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pozitívna a bez kritických komentárov, čo by nás mohlo tešiť, avšak iba ak by sa jednalo o 
štatisticky relevantné hodnotenie. Kritické hodnotenie sa objavilo k predmetu Budhizmus, 
ktorý bol pokrytý z externého prostredia. V tomto prípade z kritického komentára predsa len 
vyvodíme dôsledky, keďže sa jedná o určité overiteľné fakty, ktoré vieme v budúcnosti 
ovplyvniť.  Vo všeobecnosti však anketa, žiaľ ,nemôže priniesť to, čo by sme potrebovali: 
hodnoverné a relevantné spätné väzby, ktoré by nám pomohli zlepšovať pedagogický proces. 
Zostávame pri názore, že anketa by mala byť pre študentov povinná. Mal by sa nájsť spôsob, 
aby by bolo jej vyplnením podmienené sprístupnenie systému AIS, prístup k plneniu hlavných 
študijných povinností, alebo iné nevyhnutné administratívne kroky. Tak by sa dosahovalo jej 
vyplnenie plným počtom študentov tak, ako je to zvykom na zahraničných univerzitách, ktoré 
poznáme.  

prof. Milan Kováč, PhD. 
 
 
Katedra psychológie 
 
Vedenie Katedry psychológie FiF UK sa zaoberalo na svojom zasadnutí hodnotením 
študentskej ankety. Aj napriek faktu, že počet výpovedí so všeobecnou priemernou účasťou 
15% študentov (pri niektorých kurzoch 1 – 4 %!) 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 však vyplývajú z nepochopenia viacerých súvislostí vo vzťahu s kontextom celého 
štúdia.  
Poznámky k bakalárskemu štúdiu a jeho kritike:  
a) v porovnaní z predchádzajúcimi obdobiami možno konštatovať vzostup pozitívneho 
hodnotenia tohto stupňa štúdia, čo nás úprimne teší a motivuje! 
b) problémy, ktoré sa už chronicky objavovali s výučbou štatistiky, kde aj po diskusii 
s vyučujúcim nedochádzalo k zmenám, sme vyriešili zmenou vyučujúceho, čo sa odrazilo ako 
pozitívny fakt, že kurz štatistiky je vo všeobecnosti hodnotený pozitívne. V prípade, že sa 
čiastočne objavuje kritika k štatistike, ako k nepotrebnému kurzu pre psychológov, ktorý je 
veľmi náročný, dovoľujeme si poznamenať, že štruktúru tohto kurzu sme v porovnaní napr. 
s Masarykovou univerzitou, Karlovou Univerzitou, či aj Trnavskou univerzitou, posunuli do 
základnej, nižšej úrovne, aby študenti boli schopní si analyzovať výskumné zistenia prakticky 
a sami. A poznámka na záver: štatistika v psychológii je nástroj s ktorým sa odborník stretáva 
tak v praxi, ako aj samozrejme vo výskume! Takže túto kritiku považujeme za neopodstatnenú. 
c) vo vyjadreniach študentov z predchádzajúcich období možno sledovať všeobecný trend 
horšieho vzťahu k teoretickým či experimentálnym disciplínam v porovnaní s aplikovanými 
kurzami. Sme milo prekvapení a potešení, že úsilie katedry zmeniť tento značne negatívny 
študentský prístup k teoretickým disciplínam sa podaril! Zo strany študentov sú vysoko 
pozitívne hodnotené kurzy experimentálneho výskumu, všeobecnej psychológie 2 a iné 
teoretické kurzy, čo nás fakt veľmi teší a motivuje k ďalším inováciám, ako priblížiť výskum 
a teóriu v psychológii bližšie k študentom.  
d) Úvod do psychológie 2 bol z organizačných dôvodov nedostatočne zabezpečený. Tento fakt 
si uvedomujeme – došlo k zlyhaniu v spolupráci kolegov z praxe, ktorí mali participovať na 
výučbe. Tento kurz v novom akademickom roku bude mať úplne novú štruktúru. Ďakujeme za 
pochopenie. 
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e) kurz Poruchy detského vývinu po úmrtí dr. Váryovej sa stabilizoval a možno aj podľa vašich 
hodnotení skvalitnil. Fakt, že kurz obsahuje veľké penzum informácii, budeme riešiť v novej 
akreditácii, no budúci rok sa bude aplikovať pre tento kurz špeciálny protokol. 
g) požiadavka na zvýšenie počtu hodín praxe je nereálna. Prax na rozličných pracoviskách má 
v istom zmysle doplňujúci charakter – žiaľ, nie je už dlhodobo zabezpečovaná a financovaná 
školou, a tak nemôže byť jej pomer vo výučbe zvýšený. 
f) Problémy so načne odlišným prístupom k problematike emócii a motivácii (všeobecná 
psychológia 4) budú v budúcnosti vyriešené. Ospravedlňujeme sa za inkompatibilitu kurzov. 
Poznámky k magisterskému štúdiu a k jeho kritike:  
a) tak, ako na úrovni bakalárskej formy štúdia, aj v tomto štúdiu nás tešia kladné hodnotenia 
zo strany študentov. Najmä pre nás stimulujúco – a zo strany študentov, zrelo pôsobia tie 
vyjadrenia, kedy študenti pozitívne hodnotia získanie praxe v oblasti výskumných techník 
(napr. optimalizácia stresového zaťaženia aplikáciou autogénneho tréningu, či psycho-
fyziologické výskumné techniky, a to v oboch formách štúdia).  
b) poznámky k praxi zo strany študentov sa opakujú a my musíme, žiaľ, reagovať stále rovnako: 
katedra nie je schopná zabezpečovať prax pre študentov. V prípade, že by to tak bolo (ako to 
bolo v dávnejšej minulosti), musela by katedra uzavrieť s pracoviskami zmluvy, ktoré by si 
vyžadovali finančné krytie, ktoré naše pracovisko nemá. Takéto financie sú alokované len pre 
študentov, ktorí majú prax na stredných školách so zameraním na odbory učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov.  
c) povinne voliteľný kurz emocionálna inteligencia bol suspendovaný vzhľadom na fakt, že 
problematika sa prednáša v povinnom kurze všeobecná psychológia 3 (myslenie a reč) 
a všeobecná psychológia 4 (emocionalita a motivácia). Študenti mali možnosť si kurz nahradiť 
iným, hoci v tomto semestri to mohlo spôsobovať menšie problémy, za čo sa 
ospravedlňujeme. 
d) povinne voliteľný kurz „autogénny tréning“ sa budeme snažiť posunúť o semester skôr. 
Áno, je pravdou, že jeho lokalizácia v poslednom semestri štúdia je značne neprimeraná, je 
záťažový najmä pre študentov v tomto období. 
Všeobecné poznámky: 
a) súhlasíme s kritikou nedostatočnosti technického vybavenia miestnosti N414, či 241. Tento 
problém sa snažíme riešiť v spolupráci s oddelením IT na fakulte už dlhší čas. Vymenil sa tam 
dataprojektor, predpokladáme, že teraz už bude tento nedostatok odstránený. 
b) anketa má slúžiť ako priestor na spätnú väzbu a pripomienky majú prispievať k zlepšeniu 
výučby, preto nás mrzí, ak sú v niektorých prípadoch formulované pripomienky s aroganciou, 
iróniou, čo môže poukazovať na iný, ako konštruktívny zámer poslania samotnej ankety. 
Kritiky, ktoré sa vyskytli (malý počet – na rozdiel od minulosti, čo taktiež oceňujeme), skôr 
poukazujú na zaujatosť študenta, či najmä skreslenie informácii, alebo študentovu odbornú 
nekompetentnosť, čí až larvovanú agresivitu. 
c) anketu všeobecne považujeme za vydarené preniknutie do vzťahu učiteľ – študent. Je však 
žiadúce, aby sa nestala nástrojom nekompetentných a vzájomne nechápajúcich sa 
komunikácii! Vychádzajúc jednak len z okrajovo spomenutých nejasností, či nepochopenia 
základného smerovania výučby a študijného plánu katedry, no aj z mnohých inšpiratívnych 
pripomienok, považujeme za potrebné uskutočniť ďalšie spoločné diskusné fórum, na ktorom 
by sa vedenie katedry stretlo so študentmi.  
Poslednou poznámkou, však nie nepodstatnou, je vyjadrenie vďaky za všeobecne vysoko 
pozitívne hodnotenia viacerých pracovníkov našej katedry študentami! Ďakujeme! 
 



Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD, vedúci katedry  
 
 
Katedra romanistiky 
 
V prvom rade ďakujeme za študentské podnety a spätnú väzbu. K všeobecným vyjadreniam k 
romanistickým študijným programom nás teší, že viacerí študenti reflektujú zmeny, ktoré 
vnímajú ako zmeny k lepšiemu. Z pripomienok sa najčastejšie opakuje: 
a) nedostatok konverzačných hodín zamerané na získanie dostatočnej jazykovej kompetencie, 
najmä na jazykoch, pri ktorých študent začína od úrovne A1 – to je pravda, avšak aj tu musíme 
pokryť tlmočnícke a prekladateľské predmety a kreditová dotácia je rovnaká pre všetky 
podprogramy, bez ohľadu na jazykovú úroveň; 
b) to, že nie je v ponuke predmet vyučujúci CAT nástroje pre románske jazyky – vieme o tom, 
budeme sa snažiť v budúcnosti ponúknuť tento predmet, alebo aspoň minimálne pokryť danú 
oblasť čiastočne na prekladateľských predmetoch; 
c) komunikácia s vyučujúcimi (úsečné a nedostatočné odpovede, prípadne žiadna odpoveď na 
mailovú komunikáciu) – to určite nie je v poriadku v prípadoch súvisiacich o štúdiom, určite sa 
budeme snažiť nastoliť aktívnu a plnohodnotnú komunikáciu medzi študentmi a všetkými 
vyučujúcimi; 
d) snaha o zavedenie exkurzií a zážitkových výletov – myslíme si, že to do veľkej miery supluje 
možnosť ísť na študentskú mobilitu v rámci Erasmus+. Ale určite by bolo vhodné napríklad 
ponúknuť viacerým študentom možnosť navštíviť Európsky parlament a vidieť tlmočenie 
v praxi; 
e) neužitočné a nepotrebné povinné predmety v spoločnom základe – to je dlhodobý problém, 
ktorý sa opakuje v každej ankete. Vnímame ho aj my na katedre a budeme mať záujem aktívne 
vstúpiť do diskusie o podobe spoločného základu v nasledujúcom akreditovanom období. 
K plusom a mínusom jednotlivých predmetov, sme radi najmä za slovné hodnotenia, ktoré sú 
do veľkej miery pozitívne. Konkrétne výhrady súvisia väčšinou s neprimeraným množstvom 
preberanej látky (čo je veľmi ťažké objektívne zhodnotiť, hoci je pravda, že by mala záťaž 
jednotlivých predmetov korelovať s kreditovou dotáciou). 
 

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 
 
S hodnotením, pripomienkami a komentármi sa zoznámili všetci pedagógovia katedry. 
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 katedra 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 
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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 – napríklad 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. 
 

Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra slovanských filológií 
Vyučujúci katedry slovanských filológií sa zhodli na tom, že v ankete za letný semester 
2018/2019 sa opäť nevyjadril taký počet poslucháčov, aby hodnotenia študijných programov 
a jednotlivých kurzov bolo možné pokladať za objektívny obraz úrovne výučby a práce 
jednotlivých pedagógov. Z výsledkov ankety vyplynulo, že študenti kvalitu kurzov 
realizovaných katedrou vnímajú vo väčšine prípadov veľmi pozitívne, čo vyjadrili najmä 
prostredníctvom grafického hodnotenia predmetov. Možnosť reflektovať výučbu adresnými 
slovnými komentármi využil iba malý počet študentov. Tí priebeh prednášok, seminárov a 
cvičení hodnotili zväčša kladne, a to bez osobitných návrhov, čím by bolo možné vyučovací 
proces skvalitniť, prípadne zefektívniť. Medzi komentármi sa vyskytli dva kritické ohlasy, ku 
ktorým prinášame osobitné stanoviská.  
Úvod do frazeológie a idiomatiky: „Vpodstate najviac mi vadilo, že obsah predmetu bola 
všetko len teória. Páčilo by sa mi, keby sme napríklad písali texty s použitím frazeologizmov 
alebo ich hľadali v iných textoch, prípadne sa bavili o vhodnoti ich použitia.“ 
Odpoveď: V rámci kurzu (dvojhodinová prednáška) boli prezentované teoretické, ako aj 
praktické otázky frazeológie. Pri klasifikácii slovenských frazém vyučujúca vždy citovala 
početné príklady, ktoré nielen interpretovala, ale v niektorých prípadoch uvádzala aj ich 
inojazyčné ekvivalenty, motiváciu vzniku a pod. Podľa odbornej literatúry prednáška je súvislý 
výklad náučného charakteru, ktorý prednášajúci prezentuje pred väčším publikom. 
Interaktivita nie je jej vhodným výstavbovým prvkom, lebo by narúšala plánovaný program. 
Písanie textov „s použitím frazeologizmov“, analýza frazeologických synoným, identifikácia 
frazém v texte atď. patria do vyučovacieho procesu vysokoškolských seminárov a cvičení, 
ktoré ako špeciálne formy výučby dopĺňajú univerzitné prednášky. Odporúčame 
študentke/študentovi, ktorý prejavil záujem o prakticky zamerané hodiny frazeológie, aby sa 
o ich prípadnú existenciu zaujímal v študijných plánoch filológií, ktoré študuje.  
Chorvátska literatúra 2: „Profesorka preceňuje tento predmet a zadáva nezmyselné úlohy, o 
ktorých nám dopredu nič nepovedala a na ich základe sa rozhodne o našom pripustení ku 
skúške. Tieto úlohy nám zadala iba zopár dní pred povinným odovzdaním.“ 
Odpoveď: Predmet malo zapísaných osem študentov, podľa slov vyučujúcej polovica skupiny 
s vypracúvaním domácich zadaní nemala problémy, druhá časť sa na hodiny nepripravovala. 
Neprečítané literárne texty na hodinách nemožno interpretovať, bez ich poznania niet o čom 
diskutovať, ani k nim zaujať relevantné stanovisko. Keďže vyučujúca chcela, aby študenti 
zvládli písomný test, požiadala ich, aby jej interpretáciu literárneho textu poslali písomne. 
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Z toho vyplýva, že jej záležalo na tom, aby preberané učivo ovládali. Ak podľa slov 
študentky/študenta vyučujúca „preceňuje predmet“, znamená to, že nie je benevolentná, ale 
náročná a zodpovedná pedagogička, čo sa na akademickej pôde v podstate očakáva.  
Katedra slovanských filológií touto cestou ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa 
v letnom semestri 2018/2019 do ankety zapojili. 
  

Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.,vedúca katedry 
 
 
Katedra slovenských dejín 
Priemerná účasť v ankete sa pohybovala v rozmedzí 15%, čo je o cca 10% menej ako v zimnom 
semestri. Niektorí naši pedagógovia nedali súhlas so zverejnením výsledkov študentskej 
ankety. Pedagógovia mali zvyčajne pozitívne hodnotenia, zvyčajne len číselne, bez slovných 
hodnotení a pripomienok, takže ťažko posúdiť, v čom by bol problém. Pri niektorých kurzoch 
sa vyskytli výčitky na množstvo informácií, príp. nezáživných, aj keď bola oceňovaná snaha 
podať ich zaujímavo a bola aj uznaná potreba takýchto predmetov. Pozitívne bola hodnotená 
možnosť diskutovať, alebo zasadenie prednášaného do širšieho kontextu. Najviac výhrad bolo 
ku kurzu Slovenské dejiny do roku 1526, ktorý vedú a skúšajú profesori M. Homza a J. Lukačka. 
Dôvody sú prosté: takéto delenie kľúčovej prednášky si vyžiadali študenti kombinácii história, 
zväčša pedagogické smery, ktorí sa oprávnene sťažovali, že im chýba najstaršia časť 
slovenských dejín, ktorá bola zaradená ako povinná iba pre historikov. Tento kurz mal 
pôvodne, dva semestre, v ktorom staršiu časť do roku 1205 prednášal M. Homza a témy od 
roku 1205 do roku 1526 J. Lukačka. Teraz je to jednosemestrálka. Do cca 10 prednášok sa však 
nijako nedá vtesnať celé učivo, ktoré by študenti chceli mať odprednášané. Z toho pramení 
frustrácia na oboch stranách vyučovacieho procesu. V tejto súvislosti pripomínam, že hoci 
nepodceňujem pedagogickú prípravu našich budúcich učiteľov, počet rôznych hodín 
pedagogiky a didaktiky je u nich predimenzovaný na úkor odborných predmetov. Preto znovu 
navrhujem riešenie a didakticko-pedagogické predmety redukovať na nutné minimum a 
zaradiť ich až ku koncu štúdiá (dobrovoľne!), keď študenti v kombináciách zvládnu základnú 
faktografiu a metodológiu odborných predmetov. 
 

Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry  
 
Katedra slovenského jazyka 
 
Katedra slovenského jazyka sleduje výsledky študentskej ankety za letný semester 2018/2019 
a venuje im adekvátnu pozornosť.  
 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, PhD., vedúca katedry 
 
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 
Hodnotenie programov a predmetov, ako aj komunikácie s vyučujúcimi katedry bolo veľmi 
priaznivé. V komentároch sa objavili požiadavky: viac pracovať s textom na seminároch, 
redukovať množstvo literatúry v literárnohistorických kurzoch (pre prekladateľov), prednášky 
orientovať interaktívnejšie, oceniť náročnosť kurzu vyšším počtom kreditov, zaradiť viac 
praktických kurzov (zručností). Pripomienky týkajúce sa obsahovej náplne kurzov zohľadníme. 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskych-dejin/
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Kreditová dotácia kurzov a štruktúra študijného programu sa odvíja od procesov akreditácie; 
v perspektíve sa budeme snažiť ju zmeniť.  
 

Doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra sociológie 
 
Do študentskej ankety sa v letnom semestri 2018/2019 zapojilo šesť študentov bakalárskeho 
štúdia a štyria študenti magisterského štúdia, ktorí v súhrne hodnotili dvadsať kurzov katedry 
sociológie. Asi polovicu kurzov pritom hodnotili dvaja až štyria študenti, viaceré však iba jeden 
študent. Do ankety sa teda zapojilo iba necelých 14 % študentov sociológie, jej výsledky preto 
možno chápať len ako orientačné. Respondenti hodnotili realizáciu študijného programu 
sociológie iba prostredníctvom stupníc študentskej ankety. Slovné hodnotenie v tomto 
semestri nepripojil žiadny študent. Študijný program hodnotili prevažne ako zaujímavý, jeho 
úroveň ako dobrú a náročnosť ako vysokú. Hodnotenie jednotlivých kurzov katedry študentmi 
bolo diferencované, pracovníci katedry sa s ním oboznámili a prediskutovali ho. Katedra 
dlhodobo využíva výsledky ankety ako jeden z podkladov pri priebežnom skvalitňovaní svojej 
činnosti i zlepšovaní práce jej jednotlivých členov. Ďakujeme preto študentom, ktorí sa do nej 
v tomto semestri zapojili. 
 

Prof. PhDr. Ján Sopóci, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra všeobecných dejín 
Študijný program História, a to ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom štúdiu, je 
hodnotený v ankete v podstate pozitívne, pričom žiaden kurz, ktorý bol realizovaný našou 
katedrou, nebol hodnotený ako vyslovene slabý či nedostatočný. Aj tie kurzy, ktoré získali 
slabšie hodnotenia, by sa dali klasifikovať prinajhoršom ako priemerné. Počet študentských 
ohlasov v ankete je taký nízky, že na ich základe sa širšie platné závery v podstate nedajú 
vyvodiť. I napriek tomu všetci vyučujúci, ktorých kurzy mali slabšie hodnotenie, resp. sa objavili 
výhrady k ich kvalite, budú musieť k týmto hodnoteniam zaujať stanovisko na najbližšom 
zasadnutí katedry. Zároveň sme prijali opatrenia, ktorými od letného semestra budúceho 
akademického roku plánujeme podstatne zlepšiť dostupnosť študijných textov k jednotlivým 
kurzom.  
 

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): 3 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
Študent: „... mohli by zaviesť hodinu „jeden na jedného“ s lektorkou...“; „Predmet Geografia 
Číny by tiež nebol od veci, veľa z nás ani nevie, kde je Peking.“ Odpoveď: Takýto spôsob výučby 
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nie je možný z kapacitných dôvodov. Cieľom vysokoškolského štúdia nie je poslucháčov učiť, 
kde je Peking alebo iné elementárne znalosti o Číne. 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: len priaznivé 
hodnotenia v komentároch, nebola vznesená konkrétna pripomienka 
Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): počet hodnotiacich študentov 
študijného programu ako celku: 0; počet hodnotiacich študentov jednotlivých predmetov: 0 
 

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD, vedúca katedry 
 
Katedra žurnalistiky 
 
V prvom rade ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zapojili do študentskej ankety. 
Povzbudzujeme vás však, milí študenti, k tomu, aby ste okrem ankety viedli s nami dialóg i na 
katedre. Myslíme si, že viacero veci sa dá zlepšiť ihneď a netreba pritom čakať napríklad na 
akreditáciu či výsledky ďalšej ankety. Diskusie s vami plánujeme realizovať pravidelne aj na 
pôde katedry žurnalistiky. Konštruktívnu kritiku vítame počas celého vášho štúdia. Napriek 
minimálnemu počtu hodnotení reagujeme a ponúkame vysvetlenie. 
Do hodnotenia študijného programu sa zapojilo na bakalárskom stupni 12 študentov, z toho 
len 6 slovne. Kritika sa týkala nedostatku „praktických vecí“, veľkého množstva teórie, bola 
spomenutá požiadavka získavať viac praktických zručností a mať viac praktických predmetov. 
Vítaná by bola spolupráca s médiami a prax. Katedra žurnalistiky poskytuje možnosť praxe aj 
formou piatkového uvoľnenia z vyučovania, kedy študenti môžu pravidelne realizovať svoju 
prax v médiách. Katedra má podpísanú spoluprácu s viacerými médiami na Slovensku 
a ostatné sú vo väčšine prípadov ochotné prijať študenta na stáž. Pomáhajú im v tom 
i kolegovia – pedagógovia, ktorí v nich pracujú už niekoľko rokov. Pokiaľ ide o ponuku 
praktických predmetov, katedra ponúka predmety vyučované momentálne šiestimi aktívnymi 
novinármi, ktorí pôsobia okrem katedry žurnalistiky aj v slovenských médiách alebo ako 
hovorcovia. Vyučujúci sú v ankete hodnotení ďalej pozitívne. Študenti katedry sa podieľajú i na 
tvorbe celofakultného časopisu Pod čiarou, nahrávajú v rozhlasovom štúdiu vlastné podcasty 
a publikujú texty pre katedrový webjournal. 
Na magisterskom stupni štúdia sa zapojilo do hodnotenia 11 študentov a slovne sa vyjadrilo 6 
študentov. Nedostatočné technické vybavenie a príliš veľa teórie je prvým bodom v hodnotení 
študijného programu. Ďalej chýba podľa študentov prepojenie s praxou. Kritika pokračuje 
konštatovaním, že viaceré veci sa učia duplikovane na viacerých predmetoch. V tomto prípade 
môžeme povedať, že po najbližšej akreditácii sa zameranie predmetov a aj jednotlivých 
študijných programov prispôsobí aktuálnym požiadavkám praxe a aktuálnej mediálnej teórii. 
Napríklad predmety Kreatívne štúdio a Fotožurnalistika sú ďalej hodnotené pozitívne. 
„Katedra žurnalistiky robí neustále pokroky a je na mieste poďakovať sa všetkým, ktorí sa o to 
pričinili a ktorým jej osud nie je ľahostajný. Otvorenie rozhlasového štúdia je veľkým krokom 
vpred, no využívajú ho iba študenti rozhlasového ateliéru (ostatní ho doposiaľ ani len nevideli).“ 
Každý študent mal a má možnosť prísť a realizovať sa v novom rozhlasovom štúdiu. 
Momentálne máme v rozhlasovom štúdiu nového pracovníka, ktorý bude k dispozícii našim 
študentom a pomôže s technickým zabezpečením pri tvorbe zadaní či podcastov na katedre. 
Oceňujeme, že sa nájdu študenti, ktorí vidia pokrok katedry a snahu meniť veci k lepšiemu – 
príkladom je podľa nich aj otvorenie rozhlasového štúdia a pozitívna spätná väzba voči tým 
pedagógom, „ktorým osud katedry nie je ľahostajný“. 

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


V prípade hodnotenia predmetov nebudeme prechádzať všetky. Vo všeobecnosti a po 
prečítaní pripomienok k predmetom katedry môžeme povedať, že výčitky, že na katedre 
neexistujú exkurzie, nie sú namieste, nakoľko máme predmet zameraný na pobyt študentov 
v regiónoch Slovenska. Vďaka úspešne rozbehnutému projektu Svet medzi riadkami navštívili 
študenti Keňu, Grécko, Nemecko Maroko, Španielsko a momentálne sa plánuje ich pobyt 
Poľsku, Estónsku a Senegale.  
Skutočnosť, že sa podľa niektorých študentov pedagógovia usilujú o diskusiu so študentmi 
a prepájanie prednášok s praxou hodnotíme i my pozitívne a veríme, že sa v tejto oblasti 
budeme čoraz viac zlepšovať. Pozitívne boli hodnotené ďalej i praktické mediálne ateliéry. 
V prípade chýbajúcej spätnej väzby na odovzdané úlohy budeme riešiť situáciu priamo 
s danými vyučujúcimi. Rovnako i v prípade vedenia predmetu formou študentských 
prezentácií. Súhlasíme, že predmety by mali pedagógovia viesť samostatne a prezentácie 
tvoriť len čiastkovú časť predmetu. Na výčitku, že katedre chýba televízne štúdio, môžeme 
odpovedať, že sa momentálne usilujeme o vybavenie miestnosti pri rozhlasovom štúdiu 
počítačmi, na ktorých sa bude dať editovať video v profesionálnom softvéri. Miestnosť je už 
vybavená širokouhlou obrazovkou na prezeranie výstupov. 
 

Mgr. Ján Hacek, PhD., vedúci katedry 
  
Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 

Vzhľadom na to, že máme len minimálny ohlas zahraničných študentov k jednotlivým 
predmetom ponúkaným v rámci študijného programu slovakistické štúdiá za letný semester 
AR 2018/2019, nemáme dostatočnú databázu na reflektovanie kvality ponúkaných kurzov. 
Zahraniční študenti si ešte nezvykli hodnotiť kurzy týmto spôsobom, skúsime ich motivovať, 
aby využili túto možnosť vyjadriť svoje stanovisko v študentskej ankete.  

Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., riaditeľka SAS 

 

https://fphil.uniba.sk/sas/

