
Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty UK a vedúcich katedier 
k študentskej ankete za letný semester  

akademického roka 2019/2020 
 
Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti!  
 

V letnom semestri 2019/2020 sa do študentskej ankety zapojilo 667 študentov, čo je 23% 
z celkového počtu študentov našej fakulty. Percentuálna účasť reprezentujúca takmer štvrtinu 
všetkých študentov fakulty potvrdila stabilizujúcu tendenciu v návratnosti ankety, a zároveň 
zvýšenie jej úspešnosti v letnom semestri, v ktorom býva záujem o vyplnenie ankety tradične 
nižší. Je to výrazný percentuálny nárast oproti minuloročnému letnému semestru, na konci 
ktorého sa v ankete vyjadrilo iba 449 účastníkov, čo tvorilo 15% všetkých študentov FiF UK. 
Anketa za zimný semester potvrdila aj mierne stúpajúcu tendenciu celkového hodnotenia 
fakulty zo strany študentov, ktoré sa v poslednom období stabilizovalo na hodnote 3,9 (v rámci 
škály od 1 do 5, pričom 5 je najpozitívnejší dojem). Každému z vás, ktorí ste obetovali kúsok 
svojho voľného času a našli si priestor 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.  

Anketa za letný semester akademického roka 2019/2020 sa v mnohom líši od ankiet 
realizovaných v predchádzajúcich semestroch. Jej primárnou úlohou bolo zmapovanie 
skúseností a názorov študentiek a študentov na online vyučovanie, na ktoré musela celá 
univerzita postupne prejsť z dôvodu pandémie, ktorá nás nečakane zasiahla a na ktorú sme 
všetci museli zareagovať množstvom zmien a opatrení. V spolupráci so študentskou časťou AS 
FiF UK došlo k modifikácií niektorých otázok, vynechali sa otázky viazané primárne na 
prezenčný typ vyučovania a pribudli otázky mapujúce dištančné vzdelávanie a jeho kvalitu. 
Odpovede na vaše otázky týkajúce sa dištančného vzdelávania a mnohé konštruktívne 
pripomienky a komentáre nám poskytli spätnú väzbu na kvalitu tohto v mnohom nového 
modelu vzdelávania v uplynulom semestri a pomohli nám s identifikáciou slabých miest v jeho 
realizácii. 

Potešilo nás najmä vaše pozitívne hodnotenie informovanosti o dištančnom vzdelávaní zo 
strany fakulty a univerzity, pozitívne hodnotenie aplikácie MS Teams a najmä ocenenie 
mnohých učiteľov, ktorí sa bezprostredne a rýchlo dokázali adaptovať na online vzdelávanie. 
Negatívne boli z vašej strany vnímané najmä zmeny pravidiel hodnotenia predmetov pri 
prechode na dištančnú formu vzdelávania (nejasné zmeny pravidiel, zvyšovanie požiadaviek 
oproti prezenčnej forme štúdia i neskorá informovanosť o zmenách požiadaviek). Vďaka 
ankete sa nám podarilo identifikovať aj niekoľko učiteľov, ktorí počas pandémie (podľa vašich 
vyjadrení) „nerobili vôbec nič“ a výuku „počas korony nezvládli“ a adekvátne so študentmi 
nekomunikovali. Našťastie týchto prípadov v rámci celej fakulty bolo iba zopár a tento 
nedostatok vedúci príslušných katedier riešili pohovormi s týmito pedagógmi. Negatívne boli 
v ankete vnímané aj náhradné formy vzdelávania typu „prečítajte si knižku!“, redukcia 
dištančného vzdelávania na e-mailové zadávania úloh z týždňa na týždeň a ich pravidelné 
vypracovávanie bez nadväzného on-line vyučovania či absencia spätnej väzby pri 
vypracovávaní priebežných zadaní. Ako problém viacerí z vás vnímali aj paralelné sledovanie 
viacerých platforiem (e-mail, MS Teams, Moodle). Všetkými vašimi podnetmi a kritickými 
pripomienkami na margo online vzdelávania sme sa zaoberali a v spolupráci s katedrami ich 



vedenie fakulty detailne analyzovalo. Vaša spätná väzba nám pomôže skvalitniť online 
vzdelávanie na našej fakulte a vyvarovať sa začiatočníckych chýb, ktoré sa vyskytli v letnom 
semestri akademického roka 2019/2020. Podrobnejšie vyjadrenia k priebehu vyučovania 
nájdete vo vyjadreniach jednotlivých katedier.  

 
Vedenie fakulty  

 
Vyjadrenie tajomníka fakulty 
 

Ďakujem všetkým študentom a študentkám za účasť v ankete a za ich postrehy, 
pripomienky a námety. Pripájam vyjadrenia, ktoré sa týkajú podnetov súvisiacich 
s infraštruktúrou fakulty. 
 
Aký je váš celkový dojem z fakulty na základe doterajších skúseností?  

„Fakulta je sama o sebe veľmi príjemné miesto, cením si oddychové priestory, no myslím 
si, že minimálne chlapčenské toalety na prízemí by si zaslúžili menšiu rekonštrukciu. Ale od 
marca 2020 som na fakulte nebol, tak možno sa stav zlepšil. Len tam bola stále zima, voda 
tiekla tiež len ľadová a, no, nejaká mentolka v pisoároch by sa tiež hodila“. 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet, postupne sa snažíme modernizovať a skvalitňovať všetky 
toalety na Gondovej a Štúrovej. Na pánskych toaletách na prízemí sme zatiaľ zrepasovali 
vchodové dvere. 

„Fakulta ma síce krásnu budovu no mnoho nedokonalostí. Nie som spokojná s 
možnosťami stravovania. Predtým som študovala na Prírodovedeckej fakulte UK, kde bola 
napríklad jedáleň na úplne inej úrovni. Fungoval systém s isicom a bolo viac jedál, z ktorých sa 
dalo vybrať podľa toho, ako sa vám páčia a nie deň predtým. Raz sme si so spolužiačkami orazili 
hamburger a dostali sme akúsi hnedú tvrdú fašírku bez akejkoľvek žemle alebo oblohy. 
Myslím, že by ste mali zvážiť, či prevádzkovateľ spĺňa štandardy“. 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet. Snahou vedenia fakulty je zabezpečiť stravovanie vo 
fakultnej jedálni na porovnateľnej úrovni, ako je napr. na Mlynoch. Rovnako chceme zrušiť 
„lístkový systém“, ktorý by mala nahradiť platba prostredníctvom ISIC, tento systém aktuálne 
testujú na internáte Družba, po skončení testovania ho plánujeme zaviesť aj na Gondovej. 
Prevádzkovateľ jedálne má nájomnú zmluvu do 30. 6. 2021, dovtedy sa pokúsime pripraviť 
podmienky na zlepšenie. 

„Jediné, čo mi chýba, je viac lavičiek na chodbách, keďže často študenti stoja aj pol hodinu 
s ťažkými vecami a zavadzajú na chodbe. Osobne mi taktiež vadia sušiče na záchodoch, ktoré 
nahradili utierky. Nemyslím si, že by boli omnoho ekologickejšie a navyše sú nehygienické a 
veľmi hlučné, čo napr. prekáža študentom, ktorí sú citliví na hlasné zvuky ako ja, a určite aj 
mnohým iným“. 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet. Z požiarneho hľadiska sú akékoľvek lavice na chodbách 
fakulty problém, ktorý by sme chceli v strednodobom horizonte riešiť sklápacími sedadlami na 
stenách, pokiaľ ide o „ťažké veci“, na tento účel boli zriedené odkladacie skrinky pri bufete. 
Pokiaľ ide o sušiče rúk, sú nielen ekologickejšie, ale aj ekonomickejšie, najväčší podiel odpadu 
totiž doteraz tvorili práve použité papierové utierky, ktoré nemožno ďalej recyklovať, ale idú 
do spoplatneného zmesového odpadu. Z pohľadu efektívnosti prevádzky fakulty boli sušiče rúk 
vyhodnotené ako vhodnejšie riešenie.“ 

„Dúfam, že prerábky chodieb sa nebudú zbytočne naťahovať až do konca ďalšieho 
semestra.“ 



Odpoveď: Ďakujeme za podnet. Rekonštrukcie chodieb neskončia obnovou podlahy 
pôvodnej terrazzo podlahy na 2. poschodí, pokiaľ to umožnia financie, radi by sme pokračovali 
v obnove spoločných priestorov fakulty, ale aj učební a kancelárií. Chápem, že je to istý 
diskonfort, ale letný semester 2019/2020 sme sa vzhľadom na dištančnú formu výučby snažili 
využiť na nevyhnutnú obnovu podlahy na 2. poschodí, ktorá bola zničená pri bombardovaní 
v roku 1944. 

„Po štyroch rokoch štúdia som posledný rok (resp. zimný semester) bola nadšená z 
rozhodnutia fakulty separovať odpad skutočne, a teda v priestoroch školy nemáme inú 
možnosť zahodiť odpad, ako ho rovno vyseparovať.“ 

Odpoveď: Ďakujeme za toto ocenenie. Nielenže je to ekologické, ale z pohľadu prevádzky 
fakulty aj ekonomicky výhodnejšie. Ďakujeme, že separujete.“ 
 
Chcete sa ešte k niečomu vyjadriť? 

„Myslím si, že by sa naozaj malo niečo spraviť s jedálňou a bufetom, lebo tam nie je dobrý 
výber jedál, málo miesta na sedenie, kupovanie lístok vopred je komplikované atď. Ak tu má 
človek tráviť celý deň, tak si myslím, že toto by malo byť lepšie zabezpečené. Rovnako aj 
toalety nie sú vždy v ideálnom stave. Možno ešte viac sedenia na chodbe, pretože pred 
niektorými učebňami je to celkom nedoriešené.“ 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet. Jedáleň aj bufet prevádzkuje súkromná spoločnosť na 
základe nájomných zmlúv. Nájomný vzťah v oboch prípadoch sa končí 30. 6. 2021. Dovtedy sa 
pokúsime nájsť riešenie, ktoré prinieslo kvalitnejšiu služby stravovania. Toalety sú, žiaľ, 
obrazom ich používateľov. Prevádzka fakulty sa snaží, aby boli čisté. Pripravujeme projekt ich 
kompletnej rekonštrukcie, ktorý by sme chceli realizovať v horizonte dvoch rokov. 

„Ceny obedov by mohli byť lacnejšie na to, že sme študenti. Nejaká dotácia na ISIC ako v 
Mlynskej doline by bola super. Kvalita jedla tiež nie je najvyššia v pomere k cene. Ale som rád, 
že vôbec nejaká jedáleň tam je :)“ 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet, časť ceny obeda vo fakultnej jedálni je financovaná 
z dotácie ministerstva školstva, od 1. 1. 2020 to je 1,40 € /obed. Kvalitu jedál by sme radi zvýšili, 
bez ochoty súkromného prevádzkovateľa jedálne to však nie je možné. Nájomná zmluva 
s prevádzkovateľom jedálne sa končí 30. 6. 2020, dovtedy chceme nájsť spôsob, ako skvalitniť 
stravovacie služby na Gondovej 2. 

„Bufet je hanbou celej FiF, nerozumiem, prečo fakulta nevie prevádzkovať svoj bufet s 
jedlom, ktoré sa dá jesť ľudskej bytosti. Ani v časoch najväčšieho hladu nesiaham po 
majonézovej bagete či svadobných koláčoch z 90. rokov alebo po tom odpornom modrom 
nápoji, čo tam už roky tróni v chladničke a už aj etiketa na ňom vybledla. Je to smiešne a 
degradujúce, aby sa „najprestížnejšia slovenská univerzita“ prezentovala práve tými dvomi 
predavačkami, ktoré sú to najkyslejšie a najodpudzujúcejšie, čo v bufete nájdete. Navyše, je 
to študentský bufet s cenami ako v reštaurácii UFO, ktorý filozofický študent si môže dovoliť 
miniatúru porcie cestovinového šalátu za 2,50€?“ 

Odpoveď: Ďakujeme za podnet, bufet neprevádzkuje fakulta, ale súkromný nájomca. 
Vieme o výhradách voči kvalite bufetu, komunikujeme to s prevádzkovateľom, žiaľ, bez efektu. 
Navyše od marca 2020 bol bufet až do začiatku nového akademického roka zatvorený, opäť 
bol otvorený, ale od novembra 2020 bol opäť zatvorený. Nájomná zmluva prevádzkovateľovi 
končí 30. 6. 2020, dovtedy sa pokúsime nájsť riešenie, ako skvalitniť úroveň ponúkaných 
služieb.  

 
  Mgr. Radoslav Števčík, tajomník fakulty 



Vyjadrenie vedúceho študijného oddelenia 
 

Celkové hodnotenie oddelenia na úrovni 4,22 z 5 znamená doposiaľ najvyššiu známku, čo 
nás teší, zároveň však aj zaväzuje. Uvedomujeme si, že stále sú oblasti, v ktorých máme čo 
zlepšovať. Čo ma však stále mrzí (a už to mám ako refrén v každom stanovisku) je celkový 
permanentne nízky počet hodnotiacich študentov (celkovo 23 % z celkového počtu študentov, 
študijné oddelenie slovne hodnotilo však iba 20 % študentov, slovne iba 4,4 %).  

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú v zásade stabilizované. Letný semester nám priniesol novú situáciu, 
ktorá zmenila organizáciu štúdia a práce na fakulte. Aj celkové hodnotenie oddelenia ukazuje, 
že personálna zmena, ktorá sa udiala na začiatku roka, priniesla väčšiu spokojnosť zo strany 
študentov. Okrem iných ma zaujala informácia, že referentky na študentov kričali. Nebol som 
pri tejto situácii, avšak sa priznám, že si neviem túto situáciu predstaviť. Ako uvádzam aj vo 
svojich predchádzajúcich stanoviskách, v prípade, že ste priamo na mieste s niečím 
nespokojní, máte možnosť bezprostredne po odchode od referentky prísť za mnou, aby sme 
mohli situáciu riešiť priamo, keď nastáva. Taktiež opätovne apelujem na tých z Vás, ktorí 
doposiaľ nevyužili možnosť vyjadriť sa v ankete, prosím využite túto možnosť (v prípade 
pozitívnych i negatívnych skúseností).  
 

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

Milé kolegyne, milí kolegovia, 
v prvom rade by sme sa Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu účasť v študentskej ankete. 
Bez Vašej spätnej väzby by naša práca nemala význam. Študentskú časť Akademického senátu 
FiF UK ohodnotilo v letnom semestri 629 z Vás. Ak to porovnáme s letom akademického roka 
2018/2019, našu činnosť vtedy reflektovalo iba 305 študentov, pričom sa žiada podotknúť, že 
predošlé letné semestre boli zväčša ešte slabšie. Tento viac ako dvojnásobný nárast 
hodnotení je pre nás veľkým poteším, ale rovnako aj záväzkom do budúcna. Väčšina z vás sa 
v ankete v uplynulých rokoch vyjadrovala, že prácu ŠČAS nepozná, preto nás o to viac teší 
výsledok tej tohtoročnej. 32 % študentov považovalo našu činnosť za výbornú a 28 % za 
uspokojivú, teda pozitívne hodnotenia prevládajú súhrnne 60 : 40. Od minulého roka výrazne 
pracujeme na zlepšení propagácie našich aktivít, čo ste si mohli všimnúť na našom Facebooku 
– Študentská časť Akademického senátu FiF UK a Instagrame – fifuk_senatori. Aj keď nám 
epidemiologická situácia nedovolila zorganizovať mnohé z plánovaných podujatí, snažíme sa 
vás aspoň touto formou pravidelne informovať o aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou, 
ako aj o všetkom, čo sa študentského života na našej alma mater bezprostredne týka. 
Z každého zasadnutia senátu vám okrem zápisníc zverejnených na stránke fakulty prinášame 
aj výber tých najdôležitejších bodov rokovania. Tie nájdete vždy na našich sociálnych sieťach. 
V týchto aktivitách rozhodne plánujeme pokračovať aj ďalej, keďže ich v študentskej ankete 
ocenila väčšina z vás. Vyzdvihli ste aj naše informačné aktivity v období zmien názvov odborov, 
kde sme pre vás zorganizovali diskusiu s vedením fakulty. Pozitívne ste tiež hodnotili zlepšenie 
života na fakulte, ako aj našu prácu pri odstraňovaní zbytočných byrokratických procesov. 



Podnety, ktoré ste nám adresovali, pre nás predstavujú jedinečnú spätnú väzbu, ktorá 
nám pomôže pri plánovaní agendy na aktuálny akademický rok. Vaša kritika je pre nás 
nemenej cenná a máte naše slovo, že sa ňou budeme zaoberať. 

Z podnetov, ktoré ste nám adresovali, zaznievali častejšie reakcie, aby sme pracovali 
intenzívnejšie na zmene študijných plánov, aby bola ponuka vyučovaných predmetov 
pestrejšia a výraznejšie orientovaná na prax. Chceme vás ubezpečiť, že proces novej 
akreditácie našu fakultu čaká v nasledujúcom roku, pričom v tomto procese majú študenti 
svoje zastúpenie. My vaše záujmy budeme naďalej hájiť, no v prípade študijných programov 
vás chceme poprosiť o väčšiu súčinnosť, nakoľko nemáme kapacitu poznať každý študijný 
program. Radi sa s vami spojíme a prediskutujeme problematické miesta vo vašom štúdiu. 
Oporou nám budú aj vyjadrenia z ostatných študentských ankiet. Sme pripravení pred 
vedením fakulty a vyučujúcimi zastupovať vaše/naše záujmy aj počas dištančnej výučby. Preto 
vás vyzývame, aby ste nás neváhali kontaktovať s akýmkoľvek podnetom, ktorý by zlepšil 
výučbu počas tohto kritického obdobia, ale aj po ňom. Našu ostatnú činnosť budeme 
v najbližších mesiacoch orientovať na online priestor, preto nás nezabudnite sledovať. 
 
S úprimnou vďakou 

senátorky a senátori  
Študentskej časti Akademického senátu FiF UK 

 

 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 

 

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty ďakuje za všetky vyjadrenia, ktoré dostala k svojej 
činnosti. Vzhľadom na prísne protiepidemiologické opatrenia, ktoré vo veľkej miere limitovali 
rozsah služieb knižnice, sme radi, že 84 % účastníkov ankety bolo spokojných so službami 
knižnice. Tento výsledok nás motivuje robiť naďalej svoju prácu profesionálne a k spokojnosti 
našich používateľov. Našim cieľom bude vykonať nápravu v oblastiach negatívnych hodnotení 
a pokúsiť sa presvedčiť 13 % študentov, ktorí doteraz nevyužívali služby knižnice, že im môže 
ponúknuť kvalitné knižnično-informačné služby. 

V ankete používatelia opakovane vyjadrujú nespokojnosť s chýbajúcimi titulmi a 
nedostatkom dostupných exemplárov. Knižnica si uvedené nedostatky uvedomuje, ale pri 
počte viac ako 100 akreditovaných študijných programov a priemernej cene odbornej 
publikácie (od 20,- €) nie je možné zabezpečiť taký počet exemplárov, aký je počet študentov 
jednotlivých študijných programov. Taktiež mnohé tituly, z ktorých sa učia povinné predmety, 
sú staršieho vydania, bez dotlačí a už nie sú dostupné na knižnom trhu. Knižnica si v rámci 
akvizičnej politiky priebežne sleduje ponuku univerzitných vydavateľstiev, knižných 
distribútorov a veľtrhov, a tiež kontaktuje zahraničných výmenných partnerov na získanie ich 
produkcie v našej vedno-odborovej špecializácií. V prípade starších, ale žiadaných 
dokumentov, využíva ponuky dokumentov z iných knižníc, či získanie dokumentu formou daru 
a náhrady. Pri kúpe však vždy vychádza z požiadaviek na zabezpečenie študijných potrieb a pri 
dokupovaní exemplárov aj z obratovosti knižných dokumentov (koľkokrát bol požičaný, ako 
často bol rezervovaný) a tie najpožičiavanejšie dokupuje. Knižnica musí dodržiavať pravidlá 
ekonomickej efektívnosti, preto hlavne cena dokumentu je často limitujúca pri kúpe väčšieho 
počtu exemplárov (napr. tituly z psychológie bývajú veľmi drahé). Knižničný fond prioritne 
nakupuje pre potreby centrálnej požičovne, ktorá má dlhšiu otváraciu dobu a väčšiu 



prístupnosť, preto niektoré tituly nie sú dostupné v katedrových knižniciach, len v centrálnej 
požičovni.  

Aby sme však vedeli presne identifikovať informačné potreby študentov, boli by veľmi 
radi, ak by využívali návrh na kúpu knihy (je prístupný na stránke knižnice a v súbornom online 
katalógu), prípadne mailom alebo osobne povedali, ktorý titul požadujú dokúpiť. Potom vieme 
cielene dokupovať knihy, ktoré sú žiadané. Všeobecnú požiadavku doplnenia titulov v českom, 
maďarskom, poľskom, či inom jazyku nevieme vyhodnotiť, keďže v každej krajine ročne 
vychádza viac ako 15 000 tisíc titulov a knižnica nevie, ktorý titul, ktorého autora, či žáner 
používateľ požaduje.  

Účastníci ankety mali pripomienky k skráteniu výpožičnej lehoty na 30 dní. Skrátenie 
výpožičnej lehoty bolo reakciou knižnice na sťažnosti študentov na nedostupnosť a blokovanie 
dokumentov po celý semester iným používateľom. Knižnica skrátenie základnej výpožičnej 
lehoty kompenzovala nárastom počtu možných predĺžení z 2 na 3 predĺženia, teda knihu, na 
ktorú nie je rezervácia, môže mať používateľ „doma“ až 4 mesiace. Skrátenie výpožičnej lehoty 
zvýši dostupnosť požadovaných dokumentov, lebo zadanie rezervácie dokumentu znemožní 
predĺženie aktuálnej výpožičky a dokument sa po vrátení stáva dostupným. 

K pripomienkam o nemožnosti predĺžiť si výpožičku po uplynutí lehoty upozorňujeme, že 
systém už 5 dní pred koncom posiela na univerzitné maily avíza o blížiacom sa konci výpožičnej 
lehoty, teda študent má dostatok času si výpožičku predĺžiť.  

Dlhodobejšia nedostupnosť niektorých čiastkových knižníc býva spôsobená zvýšenou 
práceneschopnosťou zamestnankýň. Žiaľ, mnohé čiastkové knižnice majú len 1 
zamestnankyňu, ktorá nie je zastupiteľná. V budúcnosti sa v prípade práceneschopnosti 
pokúsime ihneď informovať používateľov a dať oznam na dvere čiastkovej knižnice, pričom 
nasmerujeme používateľov využiť služby ústrednej fakultnej knižnice. 

Všetky pripomienky k správaniu zamestnancov knižnica riešila upozornením 
zamestnancov na dodržiavanie slušnej, vecnej, profesionálnej a ústretovej komunikácie vo 
vzťahu k používateľom. 

Požiadavku na online dostupnosť výučbovej literatúry nemôže knižnica riešiť, je to 
záležitosť zmluvných podmienok medzi autorom a vydavateľom v akej forme dokument vyjde 
a s akým rozsahom autorskoprávnej ochrany. Knižnica už len nakupuje a sprístupňuje formu, 
v ktorej je dokument distribuovaný, resp. verejne rozširovaný. Knižnica tiež nemôže verejne 
rozširovať oskenované celé diela alebo ich podstatnú časť. Bolo by to porušenie autorského 
zákona. Používateľom však ponúka bohatú ponuku elektronických informačných zdrojov, 
vrátane plnotextových databáz kníh a časopisov od renomovaných vydavateľstiev v rôznych 
vedných odboroch na webovom sídle knižnice.   

 
Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka  

 

 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 

Asi netreba pripomínať, že hlavnou témou nielen študentskej ankety, ale aj diskusie medzi 
vyučujúcimi a študentmi Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK bola pandémia spôsobená 
ochorením Covid-19 a s tým súvisiace zmeny vo forme vyučovania. Žiaľ, zmeny nastali veľmi 
rýchlo a študentom i vyučujúcim chvíľu trvalo, kým sa nastavili na nové, navyše neustále sa 
meniace podmienky. 

Pozitívne komentáre študentov na naše študijné programy si veľmi ceníme a ako vždy ich 
berieme ako záväzok, že naša práca a úsilie musia smerovať prioritne do radov študentov. Tie 
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kritické komentáre – a bolo ich viacero – budeme riešiť podľa konkrétnych podnetov 
a individuálne. Išlo o veľmi závažnú kritiku – minimálnu prácu pedagóga počas lockdownu – 
ktorej výsledkom je aj skutočnosť, že pedagóg, ktorého sa to týkalo, už nie je zamestnancom 
KAA. Niekedy sa kritika zamerala na zmätočné alebo príliš prísne testovanie a hodnotenie 
predmetu spôsobené prechodom na dištančné vzdelávanie. Toto je momentálne v štádiu 
riešenia a katedra sa v zmysle študijného poriadku bude usilovať poskytovať študentom 
jednotné podmienky absolvovania predmetu/čiastkových kritérií. Konkrétni vyučujúci boli 
upozornení na nedôslednosti a potenciálne problémy, ktoré nejednotnosť môže spôsobovať 
študentom. 

Niektoré predmety sa z pochopiteľných dôvodov vyučujú online len veľmi ťažko (napr. 
tlmočenie), pedagógovia sa však napriek tomu usilovali o čo najdôslednejšiu náhradu 
prezenčnej výučby. Anketa túto skutočnosť berie do úvahy a myslím si, že väčšina študentov 
videla a chápala, že možnosti sme využili v maximálnej miere. Do budúcnosti pripravujeme 
softvérový nástroj, ktorý by dištančné vzdelávanie umožnil aj na hodinách tlmočenia. 

Na katedre je našim hlavným cieľom spokojnosť študenta, a preto budeme podporovať 
maximálny a ústretový servis pre študentov – samozrejme v rámci kapacitných možností, 
napr. PV predmetov. Na nasledujúci akademický rok sme upravili požiadavky na blokové 
naplnenie PV predmetov tak, aby študenti neboli viazaní blokovými podmienkami, ale mohli 
si PV predmety zapisovať voľne.  

Napriek tomu, že študenti sú našim zákazníkom a cieľom nášho poslania, chcel by som do 
budúcnosti vyzvať účastníkov ankety, aby ich komentáre boli zamerané vecne a prakticky (bez 
ohľadu na to, či ide o kritiku alebo pochvalu) a aby uvádzali dôvody, pre ktoré taký či onaký 
komentár píšu. Tiež by som bol rád, keby sa v budúcnosti obmedzili nevhodné komentáre, 
ktoré aj ostatnom semestri boli nahlásené ako urážlivé. 

 
Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 

 
 
Katedra archeológie 

 
Vzhľadom na prítomnosť študentov v záverečných ročníkoch výsledky študentskej ankety 

za letný semester možno obyčajne vnímať aj ako odraz celkového hodnotenia absolvovaných 
študijných programov. Tentoraz však do priebehu semestra veľmi výrazne zasiahli 
protiepidemiologické opatrenia, ktorých výsledkom bol náhly prechod na dištančnú formu 
výučby v priebehu marca. 

Bakalársky stupeň študijného programu Archeológia sa celkovo podujalo hodnotiť 6 
študentov (cca 24%), čo z hľadiska ich pomerného zastúpenia z celkového počtu 25 
zodpovedá celofakultnému štandardu. Hodnotenia študijného programu boli jednoznačne 
pozitívne, a to vo všetkých sledovaných rovinách (kvalita, náročnosť a jeho atraktívnosť). 
Jednotlivé predmety bakalárskeho stupňa boli hodnotené prevažne jednotlivcami, hoci 
príležitostne aj 6 či 7 študentmi, no opäť rovnako, v priemere pozitívne až veľmi pozitívne. Žiaľ, 
v prípade výučby dvoch predmetov zaznela výhrada, že si pedagógovia nesplnili povinnosť 
prednášať dištančne (cez aplikáciu MS Teams). V jednom prípade išlo o technický problém, 
ktorý sa v medzičase podarilo odstrániť, v druhom prípade dôjde k výmene vyučujúceho 
dotknutého predmetu a teda aj tento problém je náležité považovať už za vyriešený. 

Absolvovanie magisterského stupňa študijného programu Archeológia predurčovala 
profilácia v rámci dvoch odborových špecializácií (prehistorická alebo protohistorická a 
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historická archeológia). Z 13 študentov celkovo program hodnotil len jeden (cca 7,7%), pričom 
udelené bodové hodnotenia odrážajú očividnú nespokojnosť na úrovni všetkých ponúkaných 
ukazovateľov. Tento výsledok však len ťažko možno považovať za reprezentatívny. Vzhľadom 
na rozvrhnutie výučby v rámci jednotlivých semestrov, hodnotenie jednotlivých predmetov 
(okrem Diplomového seminára, ktorý však hodnotený nebol) nepripadalo do úvahy. Na 
magisterskom stupni štúdia ani jeden študent či študentka neprispeli do ankety slovným 
komentárom.  
 

Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci katedry  
 
 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
 

Katedra archívnictva a PVH si váži spätnú väzbu zo strany študentov, ktorá je veľmi 
dôležitá pre zlepšovanie našich pedagogických činností. Členovia katedry si prečítali 
hodnotenia od svojich študentov, hoci väčšinou išlo len o grafické vyjadrenie (počty 
hviezdičiek). 

K bakalárskemu študijnému programu archívnictvo sa vyjadrili len piati študenti, ktorí ho 
ohodnotili známkou 1,4. Je to v zásade pozitívne, hoci vidíme možnosť zlepšovať sa. 
K magisterskému študijnému programu archívnictvo sa vyjadrili, žiaľ, len dvaja študenti 
(známka 1,0). Napriek tomu, že tento semester bol kvôli pandémii špecifický a museli sme sa 
zrazu prispôsobiť novej situácii, tak sme radi, ak sme si mohli prečítať: „Celkovo však vyučujúci 
dokázali veľmi flexibilne prispôsobiť štúdium vládnym opatreniam a pohotovo reagovať na 
zmenu prezenčnej výučby v dištančnú formu.“ 

K jednotlivým kurzom sa vyjadroval relatívne nízky počet študentov (čo nás mrzí), no pri 
žiadnom  neboli vznesené nejaké podstatné námietky (čo nás naopak teší). 

Za všetky komentáre, hodnotenia a pripomienky ďakujeme a budeme sa snažiť udržať 
alebo zlepšiť kvalitu našej výučby. 

 
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., vedúci katedry 

 
 

Katedra dejín výtvarného umenia 
 
Milé študentky a milí študenti,  
pre Covid-19 a ním spôsobené zmeny máme za sebou neštandardný a pre obe strany náročný 
letný semester. Som s kolegami rada, že sme ho so všetkým čo priniesol všetci úspešne zvládli 
vrátane napokon pozitívne hodnotenej dištančnej výučby. Dovoľte mi preto vám v prvom rade 
v mojom aj v ich mene poďakovať za vašu súčinnosť a potrebnú spätnú väzbu. Vážime si každé 
jedno vyjadrenie v ankete i mimo nej, ktoré nám pomáha napredovať. Sme veľmi radi, že 
naďalej hodnotíte náš odbor ako zaujímavý, kvalitný a náročný. Teší nás aj podnet na zlepšenie 
odboru pri dvoch vašich celkovo pozitívnych hodnoteniach. Prvý sa týkal možnej vyššej 
atraktivity výkladov s požiadavkou o výraznejšie zapájanie študentov. Tu môžeme 
konštatovať, že výraznejšiu aktivitu študentov aj my len uvítame a pokúsime sa ešte zvýšiť 
priestor na ňu určený vo výučbe. Druhý sa týkal už „notoricky“ opakovanej žiadosti o väčší 
podiel praktickej výučby. Pomer teoretických a praktických kurzov odboru je v študijnom 
pláne adekvátny jeho potrebám a tiež možnostiam potrebných poznatkov študentov 
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v jednotlivých semestroch. Miera praktickej výučby pri dištančnom móde však naozaj výrazne 
utrpela a sami dúfame, že sa k nej budeme môcť čoskoro v plnom rozsahu vrátiť. Ako zvlášť 
atraktívne sú hodnotené naše kurzy vedené mimo učební, priamo v teréne. To potvrdzuje aj 
hodnotenie kurzu k historickej fotografii, že „predmet človeka vytrhne zo stereotypného 
sedenia na prednáškach...“. Druhou stranou takéhoto prístupu je však nižšia miera zapísaných 
študentov z dôvodu rozvrhovo náročných presunov na hodiny a aj istej nepravidelnosti danej 
čiastočne blokovou výučbou. Ťažko je nám vyhovieť všetkým, no určite nemienime na ne 
rezignovať. Práve naopak. Napríklad v akademickom roku 2020/2021 pribudne k takým 
praktickým kurzom opäť aj Múzejná a galerijná pedagogika vo V4 s účasťou zahraničných 
pedagógov realizovaná o. i. v priestoroch Slovenskej národnej galérie. Tam, kde to pôjde, sa 
pokúsime aj do prednáškových kurzov zaradiť vhodné praktické ukážky.  

Ďalší váš podnet sa týkal aj opráv „...seminárnych prác, ktoré sú pochopiteľné vzhľadom 
na náplň štúdia, avšak ich výsledkom je často až ,technokratickýʼ prístup, pri ktorom práca 
musí zodpovedať presne predstavám daného vyučujúceho a stráca sa akákoľvek tvorivosť, či 
osobný prínos“. V tomto prípade by sme boli vďační za konkretizáciu. Je pravdou, že 
vyžadujeme presnú formu s kritickým zhodnocovaním zdrojov a vhodnou argumentáciou 
v snahe naučiť študentov náležitostiam odborného textu, aký je vyžadovaný aj pri záverečnej 
práci v našom odbore. A z toho naozaj upustiť nemôžeme, keďže ide o vedný odbor a jeho 
prax, na ktorú chceme našich absolventov pripraviť. Avšak pokiaľ ide o samotný obsah prác, 
je práve spomínaný osobný prínos autora a jeho tvorivosť podstatnou súčasťou ich 
hodnotenia. V kontraste k tejto požiadavke sú dva komentáre k inak pozitívne hodnotenému 
kurzu Analýzy výtvarného diela II, podľa ktorých by študenti naopak ocenili vzorové konkrétne 
príklady seminárnych prác. Pritom záväznú formu aj vzorovú štruktúru dostávajú v úvode 
dvojsemestrálneho kurzu a obsah prác je priebežne konzultovaný. Hodnoteným cieľom je 
práve samostatné naformulovanie a vyriešenie odborného problému bez nasledovania 
konkrétneho vzoru. Zaradenie vzorovej ukážky práce je síce možné, no vzhľadom na 
jedinečnosť skúmaných diel a možných problémov ich vplyvov skôr nenaplní očakávania, 
naopak prináša riziko oslabenia práve požadovanej samostatnosť. Okrem neho by určite bolo 
vhodné aktívnejšie využívanie konzultácii. 

Vyslovene kritický bol len jeden príspevok, Aj keď je respondentom vlastne adresovaný 
skôr materskej Katedre marketingovej komunikácie, i tak nás mrzí. Týka sa kurzu Kapitoly z 
dejín umenia 4, ktorý jeden študent (z 27) hodnotí ako „Absolútne zbytočný predmet pre 
študentov končiacich 5. ročníkov. Príliš veľa práce s niečím, čo ani nesúvisí s odborom. Spolu s 
kolegami by sme absolvovali oveľa radšej základy štatistiky a aritmetiky, ktoré nevyhnutne 
potrebujeme k práci na diplomových prácach.“ Potrebnosť kurzu a prehodnotenie jeho 
zaradenia nie je na nás, ale na domovskej katedre študenta pri najbližšej akreditácii študijného 
programu. Vzhľadom na našu komunikáciu sa však istá úprava dá očakávať. Z našej strany 
ponúkame v úvode kurzu možnosť vhodnejšieho obsahového prispôsobenia sa potrebám a 
zameraniu študentov. 
 

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

 
V študentskej ankete k letnému semestru akademického roka 2019/2020 sa vyjadrilo 

k celkovému hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom desať 



študentov. K jednotlivým predmetom našej katedry (študenti hodnotili celkom 28 prednášok 
a seminárov) sa vyjadrilo 74 študentov (priemer 2,64 študenta na predmet). 

Vo svojich hodnoteniach študenti paradoxne oceňujú a zároveň kritizujú napríklad: veľa 
práce – málo práce; náročnosť látky – triviálnosť látky a pod. Alebo: „Celkové hodnotenie 
kvality predmetu: 1 hviezdička vs. 5 hviezdičiek; Bol obsah predmetu pre Vás zaujímavý?: 1 
hviezdička vs. 5 hviezdičiek; Odporučili by ste tento predmet ostatným študentom?: určite áno 
vs. určite nie; Boli jasne stanovené požiadavky a spôsob hodnotenia predmetu?: určite áno vs. 
určite nie“ a pod. Ťažké je tiež zaujať stanovisko k podobným hodnoteniam, najmä ak sa do 
hodnotenia predmetu zapojili len dvaja – traja študenti. Nie ku všetkým hodnoteniam sú 
pripojené komentáre.  

Pozitívnou informáciou pre katedru je, že spokojnosť študentov zapojených do ankety vo 
veľkej prevyšovala kritické hodnotenia a komentáre. Tie súviseli najmä s nedostatkami pri 
dištančnom vzdelávaní počas koronakrízy. 

 
Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., vedúci katedry  

 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
 

Pedagógovia etnologickej a muzeologickej sekcie KEM vyjadrujú študentom vďaku za 
aktívnejšiu účasť na ankete, a, samozrejme, aj za uvedené slovné komentáre k vybraným 
kurzom. Posledný semester neprebiehal štandardne, bol krízový, čo nás všetkých prinútilo 
k rôznych zmenám, kompromisom, k snahe o rýchle a efektívne adaptovanie sa predovšetkým 
na dištančný spôsob výučby. Neistoty, ktoré prinášali každodenné správy o koronavíruse 
zároveň priniesli aj svoju daň v podobe obmedzenia (prezenčnej) výučby v marci, ktorá sa 
zameriavala na zasielanie študijného materiálu, vizuálnych prezentácií, v mnohých prípadoch 
k poskytovaniu aj vlastných nepublikovaných rukopisov štúdií a publikácií študentom 
k jednotlivým kurzom. Od apríla sa však postupne rozbehla dištančná, aktívna forma výučby 
prostredníctvom priameho spojenia učiteľov a študentov. Snažili sme sa a myslíme si, že sa 
nám aj darilo postupne plnohodnotne nahradiť prezenčnú výučbu. Napokon sa v tomto duchu 
organizovali aj štátne skúšky. Veľmi nás preto tešia kladné hodnotenia z ankety, keďže 
skutočne ani pre nás učiteľov to nebolo jednoduché obdobie. Veríme, že tieto krízové časy sa 
čím skôr pominú a budeme môcť pokračovať v tradičnom spôsobe práce. I v súčasnosti sa však 
vzhľadom na pretrvávajúce problémy snažíme predovšetkým pripraviť na dištančný spôsob 
výučby, ktorý nás už teraz neprekvapí. 
 

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci katedry 
Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. 
Doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. 

 
 

Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

Aj keď počet študentov zapojených do ankety nie je reprezentatívny, predsa aj nižší počet 
je pre nás cenným pohľadom na našu prácu. Bakalársky študijný program mal 6 hodnotiacich 
hlasov. Hodnotenia boli pozitívne a až na jednu výnimku bez slovných komentárov (jeden 
študent si žiadal väčšiu náročnosť, čo oceňujeme a vítame). Učiteľské bakalárske programy 
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hodnotilo 7 hlasov, rovnako pozitívne a bez komentárov. Bakalárske medziodborové štúdiá 
dostali 2 hlasy, z ktorých jeden vyjadroval nespokojnosť s kvalitou. Škoda, že tento názor 
nemal pripojený komentár, ktorý by bližšie opisoval, v čom sa máme zlepšiť. Magisterský 
stupeň jednoodborovej filozofie pozitívne a bez komentárov hodnotili dvaja študenti. 
Učiteľské magisterské programy mali 6 pozitívnych hodnotení bez komentárov.  

Čo sa týka jednotlivých predmetov, prevažná väčšina hodnotení bola pozitívna, prevažne 
bez slovných komentárov. Ak sa vyskytol komentár, bol formulovaný pozitívne (spokojnosť 
s úrovňou i náročnosťou a kritériami na získanie kreditov). Môžeme konštatovať, že udelené 
hodnotenia študijných programov, predmetov i učiteľov neobsahovali žiadne výraznejšie 
negatívne resp. kontroverzné (protichodné) hodnotenia. Ako sme uviedli, vyskytlo sa zopár 
hodnotení s menším počtom udelených bodov. V takých prípadoch by sme radi povzbudili 
študentky a študentov k častejšiemu využívaniu slovných komentárov, keďže bez nich sa 
môžeme len domnievať, s čím konkrétne mohli byť nespokojní a nedokážeme tak zariadiť 
účinnú nápravu. Čo sa týka dištančného vzdelávania, v komentároch sa zmienky o ňom takmer 
neobjavili. Drobné pripomienky smerovali len k zníženému počtu on-line seminárov výmenou 
za samoštúdium v prípade niektorých kurzov. Chceme touto cestou poprosiť študentov 
a študentky o pochopenie. Kríza spôsobená vírusom COVID-19 bola aj pre pedagógov novou 
a nečakanou výzvou, na ktorú sme reagovali podľa našich možností čo najrýchlejšie 
a najodbornejšie. Ak budeme nútení vyučovať aj v zimnom semestri dištančne, určite 
zmienené nedostatky odstránime.  

 
Prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry 
 
 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
 

Keď v marci 2020 náhle vznikla potreba preniesť vyučovanie do online-priestoru, študenti 
aj pedagógovia sa museli naraz prispôsobiť situácii, ktorá tu ešte nebola. Všetci vyučujúci našej 
katedry sa zapojili do online vyučovania, aj keď niektorí nemali možnosť vyučovať online hneď, 
posielali študijné podklady a zadávali úlohy študentom cez mail. S týmto núdzovým prístupom 
väčšina študentov nemala problém, niektorým z nich však zjavne chýbala spätná väzba. Ak 
občas viazla komunikácia medzi vyučujúcim a študentami, pripisujeme to začiatočníckym 
chybám na jednej i na druhej strane. Študentom bola vždy k dispozícii aj študijná poradkyňa, 
dr. Guldanová, ktorá reagovala na potrebu konzultácií cez MS Teams – najmä v súvislosti s 
prípravou štátnic, bakalárskych a diplomových prác. Na Teamse zverejňovala aj všetky 
aktuálne dostupné informácie. V nasledujúcej časti sa vyjadríme aspoň k niektorým 
predmetom, ktoré študenti hodnotili.  
 
Germanistika 

V rámci online vyučovania translatologických predmetov boli realizované zadávania 
textov cez e-mail v rozsahu, aký bol za daných okolností možný. Výkony študentov boli dobré, 
dokonca aj s určitým progresom počas semestra. Hĺbková analýza tlmočníckych výkonov však 
nebola možná v obvyklom rozsahu, celkové ciele výučby však boli splnené. Výučba bola 
realizovaná celý semester online, mala veľmi pozitívny ohlas, pretože pokračovala aj po 
skončení letného semestra. Študenti dosiahli veľmi dobré výsledky, ktoré sa prejavili aj vo 
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výkonoch na štátnych záverečných skúškach. V rámci možností sa podarilo dosiahnuť 
maximum. 

V hodnotení lingvistických predmetov sa opätovne objavuje tradičná pripomienka o 
uprednostňovaní praktických vedomostí pred teóriou. Pozitívne hodnotili študenti najmä to, 
že online vyučovanie prebiehalo pravidelne a podmienky úspešného absolvovania predmetu 
boli jasne stanovené. Konštatujeme ale, že z celkového počtu 50 študentov sa k ankete 
vyjadrilo len osem. 

Viaceré negatívne komentáre ku priebehu dištančnej výučby sa objavili pri predmete 
Súčasný nemecký jazyk – štylistika. Sprostredkovaný obsah, vysvetľovanie učiva a práca s 
textom by si vyžadovala viac osobného kontaktu a možnosť intenzívnejšej osobnej spätnej 
väzby pri praktických písomných domácich úlohách. Problematická bola komunikácia s dvoma 
vyučujúcimi súčasne, ktoré predmet viedli. Táto komunikácia bola považovaná za 
neprehľadnú. Predmet sa konal v tejto forme prvýkrát a v budúcom roku budú zohľadnené 
pripomienky študentov a vykonané zmeny. 
 
Nederlandistika 

Reakcie študentov v ankete boli tento semester prevažne pozitívne, no do istej miery 
poznačené pandémiou a dištančným vzdelávaním. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 
študenti hodnotili vyučovanie priemerne, alebo nadpriemerne. Kriticky sa stavali k objemu 
práce v predmetoch zameraných na terminologickú prípravu a lexikológiu. Lexikológia je 
prvým jazykovedným smerom v bakalárskom stupni štúdia, na ktorý študenti majú 
samostatne študovať odbornú literatúru a pripravovať odbornú prezentáciu, čo niektorých 
vzhľadom na zavedenie dištančného vzdelávania zaskočilo. Túto úlohu časť študentov označila 
za príliš náročnú, čo je pochopiteľné vzhľadom na pomerne ťažký prístup k materiálom, ktoré 
vyučujúca musela zdigitalizovať za veľmi krátky čas a preto niekedy v neuspokojivej kvalite. 
Terminologicky orientovaný seminár bol pre dištančné vzdelávanie rovnako výzvou pre časť 
študentov, ktorí nedokázali samostatne uchopiť podstatu predmetu – teda dohľadávanie 
ekvivalentov k odbornej terminológii v slovenskom a holandskom jazyku. Budovanie tejto 
zručnosti je základom pre prekladateľské a tlmočnícke semináre vo vyšších ročníkoch 
a prekladateľskú či tlmočnícku prax, i keď sa zdá na základe dvoch reakcií z ankety, že študenti 
tento cieľ dostatočne nepochopili. Veľmi pozitívny ohlas sme zaznamenali na prácu lektora 
Benjamina Bossaerta, ktorý individuálne pracoval v menších skupinkách so študentmi na 
rozvoji jazykových zručností. 
 
Škandinavistika 

Opäť, ako aj po minulé roky, sa študentskej ankety zúčastnilo pomerne málo študentov – 
od 2 do 5. Rovnako ako po iné roky malo oddelenie švédčiny len pozitívne reakcie od študentov 
a hodnotenie všetkých parametrov sa pohybovalo  len v pozitívnych odpovediach. Aj verbálne 
sa študenti vyjadrili pozitívne, a to tak u domácich učiteľov ako aj v prípade lektorov. 
 
Spoločný základ OPT 
Translatológia 1 

Predmet hodnotilo celkom 42 zo 120 zapísaných študentov, priemerné hodnotenie bolo 
3 zo 6. Zo 16 prevažne kritických komentárov vyplýva, že študenti v prvom ročníku 
nereflektujú potrebu teoretickej prípravy v odbore, ktorý študujú. Komentáre často odkazujú 
na malú praktickú relevantnosť získaných vedomostí, čo svedčí o tom, že celkom nepochopili 
cieľ tohto predmetu, teda získanie prehľadu v doterajšom poznaní odboru translatológia, 



ktoré by ich malo pripraviť na výskumne orientované zadania seminárnych a bakalárskej 
práce. Je zrejmé, že pre študentov prvého ročníka je ťažké vyrovnať sa s potrebou samoštúdia 
v dištančnom vzdelávaní a zorientovať sa v odbornej literatúre na základe nahraných 
prednášok, čo má iste za následok časť negatívnych reakcií, no v predmete so 126 zapísanými 
študentmi je veľmi náročné dosiahnuť osobný prístup v čase karantény. Kritika sa do značnej 
miery dotýka nedostupnosti odporúčanej literatúry, ktorú vyučujúca kompenzovala 
odporúčaním vysokoškolských skrípt dostupných online a iným digitálnym materiálom. Ďalej 
bola kritika smerovaná na rozsah práce, ktorú študenti mali zvládnuť. Predstava niektorých 
študentov bola, že ak ide o prednášku, mali by do predmetu investovať 1,5 hodiny týždenne 
a na záver spraviť test a odovzdať seminárnu prácu v rozsahu 1 A4. Preto vyučujúca v ďalších 
semestroch vysvetlí študentom na prvej hodine podrobnejšie kreditový systém a počet hodín 
prípravy, ktorý zodpovedá jednému kreditu (min 3 h týždenne), aby lepšie pochopili, že i keď 
je predmet prednáškou, neznamená to, že si len vypočujú prednášku a ďalej sa predmetom 
priebežne nezaoberajú. Práve v prípade teoretických predmetov, ktoré majú obsiahnuť veľký 
rozsah učiva, je nevyhnuté pravidelné samoštúdium a reflexia preštudovaných zdrojov, na 
ktoré slúžilo týždenné zadanie v rozsahu 1 A4. Zároveň bude vyučujúca venovať viac času 
tomu, aby študentom priblížila dôležitosť a význam poznania predchádzajúceho myslenia 
v oblasti translatológie pre ich vlastné výskumné pokusy počas štúdia. Kritické ohlasy na 
odporúčanie literatúry v anglickom jazyku svedčia o tom, že si študenti dostatočne 
neuvedomujú nevyhnutnosť schopnosti študovať zdroje v angličtine, ktorá je samozrejmosťou 
vo všetkých odboroch a oblastiach poznania v súčasnosti, preto by bolo vhodné zdôrazniť túto 
potrebu už v prvotných informáciách o štúdiu jednotlivých jazykových kombinácii 
translatológie, na základe ktorých sa študenti rozhodujú o voľbe odboru pred nástupom na 
štúdium. 
 
Praxeológia prekladu a tlmočenia 

Tento predmet bol študentmi, ktorí sa zúčastnili ankety, vnímaný veľmi pozitívne. 
Študenti ocenili praktické zameranie, hosťujúcich rečníkov a pestrosť oblastí, ktorých sa 
predmet dotkol. 
 

Sme radi, že študenti ocenili flexibilný prechod väčšiny vyučujúcich na dištančné 
vzdelávanie, dúfame, že v nastávajúcom akademickom školskom roku sa nám podarí 
realizovať ho po technickej a didaktickej stránke ešte profesionálnejšie.  
 

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

Katedra jazykov 
 

Vážení študenti, 
sme radi, že celkové hodnotenie Katedry jazykov je priaznivé. Tých zopár kritických hlasov sa 
opätovne týkalo rôznych jazykových úrovní študentov v študijných skupinách, čo sa kvôli 
rozmanitému počtu študentov v jednotlivých odboroch na fakulte, žiaľ, nedá vždy riešiť k plnej 
spokojnosti študentov aj učiteľov. Niektoré kritické hlasy sa ozývali aj kvôli rozdielnym 
prístupom rozdielnych učiteľov v jednej skupine – v jednom prípade sa v jednej skupine 
vystriedali až traja rôzni učitelia. Je nám ľúto, že sa nám nepodarilo zabezpečiť adekvátnu 
nadväznosť – bude to úloha, ktorej sa v budúcnosti zrejme musíme intenzívnejšie venovať. 
Hoci každý z vyučujúcich preferoval iné nástroje a stratégie, som presvedčená, že všetky 



použité prístupy prispeli k rozvoju hlavného cieľa našej výučby – k osvojovaniu si textových 
kompetencií potrebných v akademickom vzdelávaní.   

K poznámke, že v skupine marketingovej komunikácie sa v LS 1. ročníka viac využíval 
materiál pre žurnalistov: Zrejme ste nepostrehli, že všetky články, ktorých zhrnutie ste mali 
napísať, boli z  marketingových internetových časopisov o marketingových stratégiách. Aj 
práca s titulkami novinových článkov je nielen o žurnalistike, ale najmä o pochopení textových 
stratégií zameraných na marketing produktu, pretože názov článku by mal byť na jednej strane 
jeho obsahovým koncentrátom, na druhej strane by mal využívať stratégie na upútanie 
pozornosti čitateľa. Vďaka týmto úlohám ste sa učili jednotlivé textové stratégie odlišovať a aj 
používať. Pri tvorivých úlohách ste zasa mali možnosť pracovať s obrazovým materiálom a 
kreovať jeho nové významy, pričom ste mali jasne pomenovať vami použité textové 
a obrazové stratégie. Ak by som to zhrnula, tak úlohy z LS boli dominantne zamerané práve na 
marketingové textové a obratové stratégie. 
 
Stanovisko kolegu Markecha 

a) k pripomienke týkajúcej sa „rýchlosti“ skúšok: pri teste so štyrmi možnosťami by viac 
času otvorilo priestor na „špekuláciu“. Skupine priebežne zasielal materiály 
k vypracovaniu; tí študenti, ktorí mu ich odoslali späť, dostali vždy opravené podklady 
aj s komentárom.  

b) k poznámke týkajúcej sa „nenáročnosti“ a neprimeranosti hodnotenia v teste: 
predmet sa volal „Nemecký jazyk a reálie“ a preto prebrané učivo, napr. aj učivo 
o histórii a pamiatkach Berlína, je opodstatnené. Gramatické cvičenia zasielal, napr. 
nepravidelné slovesá. Rovnako zasielal úlohy k písomnému prejavu, na základe 
ktorého možno vysvetliť gramatiku. Študentom, ktorí reagovali, obratom opravil úlohy 
aj s vysvetlením. 

 
V ostatných prípadoch sa študenti vyjadrovali pochvalne. Ako vedúca katedry 

predpokladám, že pri zvýšenej obojstrannej komunikácii o sporných bodoch výučby – či už na 
úrovni študenti – vyučujúca/i, alebo na úrovni študenti – vedúca katedry, sa môžeme 
dopracovať ku kvalitnejším výsledkom a k vyššej spokojnosti obidvoch zainteresovaných strán. 

 
Doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD., vedúca katedry 

 
 

Katedra klasickej a semitskej filológie 
 
Klasická sekcia  

Ďakujeme študentom za hodnotenia. Hodnotené boli ako kurzy ponúkané výhradne 
odborovým študentom, teda kurzy programov PT, tak kurzy, ktoré katedra zabezpečuje pre 
iné pracoviská a ich študijné programy. Tešíme sa, že v hodnoteniach výrazne prevažujú 
pozitívne hlasy, a to aj pri zohľadnení skutočnosti, že niektoré sú hodnotené vyše 40 
percentami, prípade 33,3 percentami. Ak zaznievajú výhrady, týkajú sa takmer bezvýnimočne 
náročnosti konkrétneho predmetu, prípadne náročnosti celého štúdia, nikdy kvality a spôsobu 
vedenia kurzu či adaptácie na online výučbu. Hodnotené ako náročné sú štandardne jazykové 
predmety, medzi ktorými dominuje Latinská morfológia 2, Latinčina pre historikov 2. Je celkom 
prirodzené, že náročnosť zdôrazňujú predovšetkým mimoodboroví študenti, či už archivári 
alebo historici. Domnievame sa, že v náročnosti obsahu výučby veľa zmien nenarobíme, 
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pretože stanovené penzum vedomostí sa osvojiť musí. Zároveň sme presvedčení, že na 
podnety zo strany študentov reagujeme, a tie, ktoré zohľadniť môžeme, zohľadňujeme. Tejto 
línie sa budeme držať aj v budúcnosti. 
 
Semitská sekcia 

Teší nás, že napriek všetkým nepredvídateľným problémom, ktoré v minulom semestri 
nastali, študenti si našli čas na vyplnenie ankety. Mrzí nás, že celkový počet študentov 
zúčastnených v ankete sa znížil. Taktiež nás mrzí, že v tejto ankete chýba hodnotenie 
magisterského programu.  

Potešujúce je, že pri porovnaní s anketou zimného semestra 2019/2020 stúplo celkové 
hodnotenie kvality bakalárskeho študijného programu. Škoda len, že okrem bodového 
hodnotenia študenti nehodnotili program aj slovne. Vo všeobecnosti možno povedať, že 
bodové hodnotenie jednotlivých predmetov vyučovaných v hodnotenom semestri prevyšuje 
hodnotenie týchto predmetov z minulého obdobia (iba u jedného predmetu je pokles o 17 
stotín bodu). Tak isto nám chýba slovné vyjadrenie študentov ku kvalite predmetov, postrehy, 
návrhy, dojmy.   

Každopádne môžeme konštatovať, že napriek sťaženým podmienkam online výučby 
študenti s výučbou predmetov arabčiny celkovo vyjadrili spokojnosť. Veríme že toto 
študentské hodnotenie skutočne odráža kvalitu našej výučby. 

 
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., vedúca katedry 

 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 

 
K štúdiu sa v ankete vyjadrili 8 študenti bakalárskeho štúdia za LS 2020. Kvalitu študijného 

programu hodnotili ako dobrú (3.5), náročnosť štúdia ako primeranú (0,38). Štúdium je pre 
študentov skôr zaujímavé (priemerná hodnota 3,38, pokles oproti predchádzajúcemu 
obdobiu). Hodnotenie programu študentmi je pomerne dobré. Študenti majú kritický aj 
konštruktívny postoj. V kritickom postoji študenti očakávajú viac praxe a menej teoretických 
predmetov a knihovníctva. Niektoré tradičné knihovnícke predmety budú inovované. Študenti 
si v priebehu štúdia spresňujú predstavu o štúdiu. Opakuje sa pripomienka, že niektorí 
pôvodne očakávali špecializáciu na informačné systémy, bavia ich predmety zamerané na 
médiá, oceňujú programy v ČR. Jeden študent ocenil špecializáciu na historické fondy. 
Informácie o našom programe sú dostupné na webstránke. Opis študijného programu pre 
študentov na webstránke je priebežne aktualizovaný, spresňujeme jeho špecifikáciu. Študenti 
pozitívne hodnotili celofakultné predmety zamerané na Digitálne technológie, IKT 
a Akademické písanie, vyžadujú aj hlbšie poznatky z oblasti technológií. 

Na magisterskom štúdiu sa k štúdiu vyjadril 1 študent. Z hľadiska kvality aj zaujímavosti 
štúdia hodnotili štúdium ako priemerné (2). Náročnosť štúdia je primeraná, skôr menej 
náročná (1), štúdium je priemerne zaujímavé (3). Študenti pozitívne hodnotia praktické 
predmety zamerané na webové stránky a médiá. Magisterské štúdium sa otvára aj študentom 
z iných odborov, prvé skúsenosti sú pomerne dobré, študenti oceňujú sociálne kontexty 
informačnej vedy. 

Komentár jedného študenta je, že štúdium sa skladá „z každého rohu trochu“. Ani 
praktické predmety zamerané na web nie sú hodnotené ako jadro odboru. Prepojenie s praxou 
rozširujeme v spolupráci s informačnými a kultúrnymi inštitúciami, firmami aj odbornými 
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organizáciám (externí prednášatelia). Aktuálne je aj riešenie tém z praxe v záverečných 
prácach, zapájanie študentov do odborných seminárov, konferencií a projektov. Študenti majú 
pestrú ponuku medzinárodných programov, najmä v rámci programu Erazmus+.  

Z hľadiska online štúdia študenti potvrdili na jednej strane vhodnosť, na druhej strane aj 
určité problémy s množstvom využívaných kanálov či zahltením úlohami. 

V odbornom rozvoji programu informačné štúdiá treba aj ďalej prehlbovať  
interdisciplinárnu spoluprácu. Ponúkame dvojodborové štúdium s históriou či muzeológiou, 
odbory možno ďalej rozširovať. Absolventi sa môžu úspešne uplatniť v informačných 
a kultúrnych inštitúciách, technologických firmách, médiách, knižniciach, múzeách, galériách. 
To dokázal aj prieskum ich uplatnenia. Prioritou rozvoja programu ostávajú hodnoty kvality 
akademickej práce, náročné kritériá jej hodnotenia a možností uplatnenia sa absolventov v 
praxi. 

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

 
 
Katedra kulturológie 

Ďakujeme všetkým študentom za ich pripomienky a návrhy k študijnému programu 
kulturológia na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Chceme vysloviť uznanie všetkým 
študentom za rýchlu a bezproblémovú adaptáciu na dištančný model štúdia, ktorý bol výzvou 
nielen pre pedagógov ale aj študentov. Ďakujeme, spolu sme to zvládli. Všetky predmety, 
ktoré boli pôvodne plánované a navrhnuté v študijnom pláne pre letný semester 2019/2020, 
sa vzhľadom na nové podmienky, v ktorých pracovali nielen vysoké školy, ale aj kultúrne 
inštitúcie a organizácie, nemohli realizovať v plnom rozsahu. Niektoré predmety sme 
vzhľadom na špecifické obsahy museli stiahnuť z ponuky realizovaných kurzov, čím sa znížila 
pestrosť ponúkaných kurzov. Budeme sa snažiť zapracovať pozitívne skúsenosti z realizácie 
dištančného vzdelávania a využívať ich tak, aby sme študentom ponúkali širšie možnosti pre 
individualizované štúdium. 

 
Doc. Mgr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry 

 
 

Katedra logiky a metodológie vied 
Vítame záujem aktívnych študentov niektorých kurzov o zapojenie sa do hodnotenia 

predmetov i pedagogických kvalít jednotlivých členov našej katedry. Napriek výrazne 
pozitívnym hodnoteniam, ktoré v ankete prevažujú, je podiel hodnotiacich študentov voči 
všetkým zúčastneným kriticky nízky. To, pochopiteľne, znižuje výpovednú hodnotu (akokoľvek 
pozitívnu) prezentovaných hodnotení. Tento stav z roka na rok len mierne kolíše. Za ostatné 
roky môžem konštatovať, že ani pravidelná výzva študentom zo strany našich pedagógov 
k zapojeniu sa do tejto ankety neviedla k posilneniu reprezentatívnosti vzorky hodnotiacich 
študentov. Na druhej strane stojí za zdôraznenie, že všetci členovia našej katedry, ktorí boli 
v ostatnom semestri zapojení do pedagogického procesu, zareagovali promptne a bez odkladu 
na prechod z prezenčnej formy výučby na online formu. Keďže sa medziročné (resp. 
medzisemestrálne) pozitívne hodnotenie kurzov našej katedry výrazne nezmenilo, prikláňame 
sa k interpretácií, že ani sťažené podmienky v súvislosti s nástupom pandémie ochorenia 
COVID-19 neohrozili kvalitu výučby zabezpečovanú našou katedrou, čo možno len oceniť. 

 

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


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

Katedra maďarského jazyka a literatúry 
 
V prvom rade chceme poďakovať všetkým študentom KMJL, ktorí sa zúčastnili ankety. 

Prednášajúci si vážia ich názory a pripomienky a budú sa nimi seriózne zaoberať, veď sú 
dôležitou motiváciou pre ich ďalšiu prácu.  

Celkový počet účastníkov bol v hodnotenom období o niečo vyšší ako v zimnom semestri 
AR 2019/2020, pričom podobne ako v predchádzajúcom roku väčší záujem o anketu mali 
študenti bakalárskeho stupňa. Študijné predmety poskytované katedrou hodnotili priemerne 
dvaja alebo traja študenti. Potešilo nás, že v hodnoteniach prevažovali pozitívne ohlasy, 
osobitne si ceníme slovné komentáre (žiaľ, nebolo ich veľa), ktoré môžu byť pre učiteľa 
impulzom pre korigovanie svojho pedagogického pôsobenia. Študenti sa v ankete väčšinou 
pozitívne vyjadrili ku kvalite vyučovania jednotlivých predmetov, k prezentovanej metodike 
a k prístupu učiteľov k študentom. Na náročnosť preberanej látky sa sťažovali štyria študenti, 
vnímali ju ako „nadsadenú“. Oceňujeme aj ich reakcie (škoda, že k hodnoteniu predmetu 
nepridali slovný komentár s vecnými pripomienkami), ale v prípade takýchto výhrad katedra 
zastáva názor, že zľavovať v nárokoch na študenta osvojujúceho si základy svojho odboru na 
vysokej škole nie je možné. Tým trom študentom, ktorí mali výhrady voči vyučovaniu 
teoretických predmetov, odporúčame pozrieť si študijný plán dotyčného študijného 
programu, ktorý je dostupný na webovej stránke fakulty. V štruktúre ponúkaných predmetov 
sú okrem teoretických kurzov zastúpené aj predmety, v ktorých si študenti môžu otestovať 
a overiť svoje praktické schopnosti a zručnosti. 

Čo sa týka hodnotenia jednotlivých študijných programov zabezpečených KMJL, kritické 
komentáre sa týkali len programu Fínsky jazyk a kultúra. Traja študenti magisterského štúdia 
sa vyjadrili tak, že tento odbor by ešte raz nezvolili. Je nám to ľúto, katedra má záujem na 
zlepšení vyučovania študentmi spomínaných predmetov, pracujeme na tom aj v súčasnosti. 
Nakoľko v magisterskom štúdiu z piatich odborných predmetov až štyri (Komentovaný preklad 
umeleckých testov, Tlmočnícky seminár, Kritika prekladu, Preklady dramatických textov) 
vyučuje dr. Drábeková, pravidelne s ňou komunikujem o možnostiach dosiahnutia žiadaného 
efektu.  

Na záver by som chcela vyzvať študentov KMJL, aby svoje právo komunikovať problémy 
s vedúcim katedry, resp. s tými vyučujúcimi, ktorých sa to priamo týka, využívali aj mimo 
ankety, počas semestrov. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 
Doc. PhDr. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry 

 
 

Katedra marketingovej komunikácie 
 

Študentskej ankety sa zúčastnilo minimum poslucháčov, t. j. ešte menej ako v minulosti. 
Príčina je evidentne v problémoch s koronou. Na väčšinu predmetov reagoval len jeden 
študent. Ťažko vyvodiť takto dôsledky, keď napríklad na jeden predmet reagujú iba dvaja 
poslucháči. O to viac, keď jeden hodnotí predmet obdivne, druhý by ho iným skôr neodporučil. 
Osobitne ďakujem jednému z končiacich študentov, ktorý ďakuje katedre za 5 rokov, ktoré tu 
mohol prežiť. Takmer všetci pedagógovia katedry sú hodnotení dobre, viacerí skvele. 

https://fphil.uniba.sk/kmjl/


Ku konkrétnym pripomienkam: 
K väčšiemu zapojeniu ľudí z praxe do výučby. Neviem z ktorého ročníka je dotyčný 

poslucháč, no domnievam sa, že kontakt s praxou našich pedagógov je relatívne dostatočný. 
Zo šiestich interných pedagógov sme traja aktívne v oblasti reklamy, resp. marketingovej 
komunikácie roky pôsobili a ešte aj príležitostne pôsobíme. Z troch (dnes už pre úsporné 
opatrenia prepustených kolegov na úväzky) pôsobí, resp. pôsobili v praxi roky dvaja. Pokiaľ ide 
o externých pedagógov, tak nám tu pôsobia štyria kolegovia priamo z reklamnej praxe a všetci 
naši doktorandi pôsobia v oblasti MK aj v súčasnosti. Okrem toho naši študenti majú možnosť 
pôsobiť v študentskej „reklamnej agentúre“, ktorá robí projekty v spolupráci s reklamnými 
agentúrami a ďalšími subjektami. 

K množstvu kontaktnej, dištančnej výučby. Katedra nevlastní notebooky, ktorými by 
mohla zabezpečovať výučbu cez MS TEAMS. Napriek tomu väčšina pedagógov na základe 
dohody časť výučby odprednášala, resp. sme študentom zadávali postupne práce, ktoré sme 
pravidelne aj hodnotili. Vo viacerých prípadoch bola ponúknutá možnosť zvýšenia počtov 
hodín MS Teams, čo však odmietli. 

K zvýšeniu pozornosti na videoreklamu, nielen všeobecne na film a video. Zapríčinila to 
skôr zmenená forma výučby, ale zariadim. 

K odmietaniu predmetu Kapitoly z dejín umenia 4 (1 hlas). Pri najbližšej akreditácii 
zvážime predmet skrátiť na menej semestrov. Študent píše, že by „uvítal radšej štatistiku“? 
Predmet zabezpečovali kolegovia z Katedry dejín umenia. 

 
Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci katedry 

Katedra muzikológie 
 
Aj napriek mimoriadnej situácii počas semestra vyznieva hodnotenie študentov veľmi 

kladne. Čo sa týka študijného programu, študenti bakalárskeho stupňa hodnotia jeho zloženie, 
kvalitu výuky i zaujímavosť vlastne bez výhrad, študenti magisterského stupňa sú kritickejší 
ohľadom ponuky predmetov. Dôvodom je iste viacero predmetov, ktorých zámerom je 
zopakovať látku ŠS. V tejto súvislosti by som nabádal kolegov, aby v rámci týchto predmetov, 
resp. v rámci jednotlivých špeciálnych seminárov venovali viac pozornosti špeciálnym 
muzikologickým problémom ako opakovaniu látky. V súčasnej ankete sa objavila poznámka, 
že v študijnom pláne chýba viac predmetov ako napr. inštrumentácia. Na našu obranu musím 
pripojiť, že niekoľko praktickejšie zameraných predmetov sme zrušili v priebehu prvých 
týždňov epidémie, pretože vyžadujú prezenčný spôsob výučby. Inovovať študijný program 
takto praktickejšie orientovanými predmetmi práve v magisterskom stupni sa snažíme 
dlhodobo a samozrejme v tomto trende chceme pokračovať, čo so sebou nesie nemalé 
problémy – snažíme sa angažovať odborníkov z praxe – domácich i z cudziny, vytvárame nové 
predmety, výsledkom čoho je mimoriadne variabilita zloženia predmetov v jednotlivých 
rokoch. 

Hodnotenie jednotlivých predmetov vyznieva taktiež veľmi kladne, a to napriek 
mimoriadnej situácii, ktorá v niektorých prípadoch znemožnila ich celkom adekvátne 
zvládnutie (napr. práca v archívoch v rámci seminárov, dištančná forma pri výuke predmetu 
Čítanie a hra z partitúr, alebo Hra na klavíri, atď.). V každom prípade som milo prekvapený, že 
študenti v takejto situácii predsa ocenili prácu  pedagógov i vedenia univerzity, ktoré 
promptne umožnilo takto fungujúcu výučbu.  

 
Mgr. art. Branko Ladič, PhD., vedúci katedry 



 
Katedra pedagogiky a andragogiky 

Uvedomujeme si, že spätná väzba je špecifickým nástrojom na zlepšovanie 
pedagogického procesu a nová situácia, kedy sme boli nútení prejsť do online priestoru 
odhalila silné aj slabšie stránky výučby v letnom semestri. Väčšina členov katedry nemala 
problém flexibilne sa prispôsobiť, no začiatky boli poznačené improvizáciou, čo spôsobilo, že 
študenti dostávali informácie prostredníctvom viacerých kanálov, nielen cez MS Teams. 

Študenti spoločného základu hodnotili predovšetkým predmety Všeobecná didaktika, 
Metodológia pedagogického výskumu a Pedagogická komunikácia. 

Pri Všeobecnej didaktike študenti kritizovali teoretické zameranie predmetu, čo však pri 
prednáške ani inak nejde, praktické cvičenia s dr. Droščákom hodnotili kladne. Tento predmet 
prebiehal cez Moodle a študenti tak museli pracovať v dvoch online prostrediach. Tiež im 
vadilo, že vyučujúca jasne nešpecifikovala požiadavky na absolvovanie predmetu. Na 
zasadnutí katedry sme si pripomenuli, že podmienky musia byť jasne formulované na začiatku 
kurzu a nemožno ich meniť a dištančnú formu výučby budeme realizovať výlučne cez MS 
Teams. Pri predmete Metodológia pedagogického výskumu už dlhodobejšie evidujeme 
nespokojnosť študentov, že predmet je duplicitný s Metodológiou spoločenskovedného 
výskumu. Je ťažké motivovať študentov na takýto typ predmetu, hoci sa všetci usilujeme 
aplikovať ho do školského prostredia. Snažíme sa obsah predmetov spoločného základu 
inovovať a prinášať študentom aj prepojenie s praxou, hľadáme ďalšie možnosti, ako im obsah 
predmetov zatraktívniť, aby ho v budúcej pedagogickej profesii využili, ale nejde to bez 
solídnych teoretických základov. Tie sú častokrát pre študentov nudné. V niektorých 
študentských hodnoteniach bolo cítiť iróniu a výsmech. Anketa by mala byť nástrojom 
konštruktívnej kritiky a spätnej väzby, nie výsmechom vyučovacieho štýlu pedagógov. 

Predmety boPE študenti nehodnotili, nakoľko v bakalárskom štúdiu máme malý počet 
študentov.  

Predmety moPE, z piatich študentov (celkovo je v programe cca 60 študentov) hodnotila 
jedna študentka študijný program negatívne. Ide o obsiahly komentár, ako nie je spokojná s 
programom, praxou, uplatnením, ako porovnávala výsledky ankety od roku 2012. Vyjadruje sa 
aj k spojeniu pedagogiky a andragogiky – kde študentka detailne opisuje okolnosti spojenia 
pedagogiky a andragogiky (napr. ako to bolo nešťastné riešenie, nie len pre študentov ale aj 
pre vyučujúcich). V závere semestra vedenie dostalo anonym, kde boli podobné výhrady 
študijného programu a jeho uplatnenia na trhu práce. Domnievam sa, že ide o toho istého 
autora/ku. 

Študijný program boAG a jeho kvalitu hodnotili študenti pozitívne, poukázali na potrebu 
tohto odboru. Ocenili aj prístup vyučujúcich. 

Záver: Uvedomujeme si potrebu inovovať obsah študijného programu, a preto sme podali 
projekt s takouto témou, ktorého súčasťou je prepojenie a spolupráca s inštitúciami, kde by 
absolventi mohli chodiť počas štúdia na prax a po absolvovaní štúdia prejsť priamo do týchto 
zariadení. Nová situácia s COVID19 nás zaskočila nepripravených, no pomerne rýchlo vďaka 
úsiliu a prístupu pedagógov stotožniť sa s novou formou výučby sme boli schopní realizovať 
výučbu v plnom rozsahu. Zaujímavou skúsenosťou boli aj štátne záverečné skúšky, kde sme sa 
snažili vylepšovať naše technické zručnosti pre hladký priebeh skúšok. 

 
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. Vzhľadom na to, v akých podmienkach sa letný 
semester odohrával, boli niektoré nedostatky v prvých týždňoch zapríčinené objektívnou 
situáciou, časť z nich sa v priebehu semestra podarilo odstrániť. Niektoré problémy zostali, za 
čo sa chcem ospravedlniť. V rámci niekoľkých kurzov sa nepodarilo úplne zvládnuť prechod na 
online výučbu, či už išlo o spôsob výuky, alebo nedostatočnú komunikáciu. Celkovo však 
považujeme skúsenosť s online výučbou za podnetnú. Po preštudovaní vyjadrení v ankete by 
som chcel reagovať na tie, ktoré sa v nejakej podobe objavovali v ankete opakovane, resp. 
objavujú sa pravidelnejšie. 

1. Výučba a literatúra v anglickom jazyku 
V rámci platnej akreditácie Bc. a Mgr. stupňa politológie sú všetky predmety akreditované 

ako dvojjazyčné (SVK, ENG). Rozhodnutie, v akom jazyku bude konkrétny kurz ponúkaný, závisí 
od povahy kurzu, ale aj toho, či si kurz zapísali zahraniční študenti na FiF UK. Nielen katedra, 
ale i UK má ambíciu plnohodnotne sa zapojiť a využiť programy Erasmus pre študentov. To 
znamená v praxi aj postupné rozširovanie výučby v anglickom jazyku, najmä na úrovni Mgr. 
štúdia. Znalosť anglického jazyka je nevyhnutným predpokladom pre štúdium politológie na 
FiF UK, o čom ostatne informujeme uchádzačov o Bc. a Mgr. štúdium aj v rámci informačných 
materiálov.  

Na úrovni Bc. štúdia majú študenti 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 minulom ak. roku sme sa zapojili do pilotného programu na FiF UK, v rámci ktorého 
študenti 2. ročníka Bc. v čo najväčšom počte absolvovali Erazmus semester na partnerských 
univerzitách v zahraničí. Aj keď tento pokus významne ovplyvnila pandémia, je našou snahou 
v budúcnosti umožniť všetkým študentom absolvovať Erazmus pobyt v zahraničí, k čomu je 
dostatočná znalosť anglického jazyka nevyhnutnosťou.  

2. Administratívne pochybenia 
V prípade niektorých kurzov sa objavili výhrady voči nejasnému definovaniu podmienok 

absolvovania kurzov. V niekoľkých kurzoch, ktoré zabezpečovali externisti, sa nepodarilo jasne 
nastaviť prechod z prezenčnej výučby na výučbu online. V prípade jedného kurzu sa vzhľadom 
na jeho povahu nepodarilo vyučujúcemu zabezpečiť adekvátnu online alternatívu prezenčnej 
podoby kurzu. Táto situácia sa už nebude opakovať.  

3. Ponuka PV a V predmetov 
Niekoľkokrát sa objavila výhrada voči obmedzenej ponuke povinne voliteľných a 

voliteľných kurzov. Aj keď sa snažíme ponuku kurzov obmieňať, v realite sa v posledných 
rokoch opakovane stretávame s tým, že musíme už vypísané kurzy rušiť z dôvodu nízkeho 
záujmu študentov. Vzhľadom na celkový počet študentov a pedagógov nedisponujeme 
neobmedzenými možnosťami na ponuku kurzov. Ponuka kurzov je tak kompromisom medzi 
tým, čo si môžeme kapacitne a finančne dovoliť, a tým, čo má ešte zmysel z hľadiska záujmu 
študentov.  
 

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry 



 
Katedra porovnávacej religionistiky 

 
Letný semester 2019/2020 bol poznačený vynúteným prechodom z prezenčnej na 

dištančnú výučbu prakticky zo dňa na deň začiatkom marca 2020 v dôsledku bezprecedentnej 
epidemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19. Výučba sa preniesla do online 
priestoru a pokračovala rôznymi formami dištančnej výučby. Anketové vyjadrenia študentov 
odrážajú ich celkový pocit, že zvládnuť dištančnú výučbu bolo náročnejšie a požiadavky na 
prípravu boli vyššie aj v dôsledku zadávania väčšieho počtu študijných materiálov. Chýbajúci 
sociálny kontakt študentov s vyučujúcimi poznačil letný semester určitým pocitom 
neosobnosti z dištančnej výučby. Predmety (23 bakalárskych a 12 magisterských) hodnotilo 
15% až 60% zapísaných študentov, čo je najvyšší počet v dejinách ankety. Miera kritického 
posúdenia jednotlivých predmetov bola najvyššia za celé obdobie ankety. Kým v minulosti boli 
hodnotenia takmer výhradne v pozitívnych, zelených pásmach (4 a 5 z 5), tentoraz sa vyskytli 
aj hodnotenia v oranžovej (3 z 5) a žltej zóne (2 z 5). Najčastejšie bolo hodnotenie 4 z 5. Raritne 
sa vyskytli červené hodnotenia (1 z 5), ktoré však boli pri tom istom predmete vždy vyvážené 
maximálnym hodnotením 5 z 5, čo predstavuje typ extrémneho hodnotenia, pre túto anketu 
doteraz nezvyklého. Zo slovných hodnotení zaznieva určitá frustrácia z  nekomfortnosti 
situácie, ktorá študentov i vyučujúcich postavila pred nutnosť improvizovať pri vytváraní 
optimálneho modelu výučby a vzájomnej komunikácie. Unisono zaznieva výhrada 
k disproporcii medzi študijnými povinnosťami a kreditovým ohodnotením predmetov. Vo 
väčšine prípadov študenti považovali množstvo práce za nadmerné. Túto skutočnosť vyučujúci 
reflektovali pri príprave nového akademického roka s predpokladanou možnosťou 
opätovného prechodu na dištančný model výučby.  

Študijný program bol celkovo hodnotený v kontexte nárokov dištančnej výučby 
a zvládania spoločenskej atmosféry v dôsledku protiepidemických opatrení. Priemerné 
hodnotenie kvality študijného programu religionistika bolo na úrovni 4,9 z 5. Zaujímavosť 
študijného programu bola hodnotená na úrovni 5 z 5. V porovnaní s predchádzajúcimi 
anketami bol študijný program hodnotený ako náročnejší – pribudli hodnotenia „nadsadený“ 
a „príliš náročný“. Medián zostal na úrovni hodnotenia „akurát“. V pozitívach slovných 
hodnotení študijného programu zazneli výrazy ako „pestrá ponuka predmetov“, „zaujímavé 
predmety“, „predmety sú pútavé“, „úžasní vyučujúci“, „vyučujúci sú kvalitní“, „atmosféra na 
katedre je veľmi priateľská“, či dokonca konštatovanie, že „človek nemá pocit príchodu do 
školy, ale príchodu domov“. Negatívne hodnotenie študijného programu bolo spojené 
s kritikou vysokej študijnej záťaže počas dištančnej formy štúdia, pričom kreditové 
ohodnotenie predmetov bolo považované za nezodpovedajúco nízke.  

Vyučujúcich, samozrejme, potešili pozitívne hodnotenia predmetov i programu. 
Negatívne reakcie na študijné požiadavky počas dištančnej výučby, považované za nadmerné,  
zaznamenávali jednotliví vyučujúci i katedra ako celok už koncom letného semestra. 
Vyslovené pripomienky boli preto vzaté do úvahy už pri príprave nového akademického roka, 
ešte pred zverejnením výsledkov ankety za letný semester.  
 

Prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 
 
 
 
 



Katedra psychológie 
 

Vážené študentky, vážení študenti, 
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do študentskej ankety za letný semester 2019/2020 a 
vyjadrili svoje názory a stanoviská. Veľmi si to vážime! Na tomto mieste sme sa rozhodli spolu 
s garantmi bakalárskeho a magisterského štúdia reagovať na vaše podnety v sekcii „Študijné 
programy“ pre bakalárske aj magisterské štúdium. K podnetom ku konkrétnym predmetom sa 
vyjadria garanti predmetov resp. vyučujúci, ak to uznajú za vhodné a potrebné (niektorí už tak 
urobili). 

Tento semester bol pre nás všetkých výnimočný, postavil nás do situácií, ktoré sme 
doteraz nemuseli riešiť. Situácia a usmernenia z vedenia fakulty sa niekedy menili rýchlo, 
niekedy sme boli v neistote, v očakávaní, čo a ako sa vyvinie. Preto aj prevažná časť vašich 
hodnotení letného semestra sa týkala toho, ako sme lepšie či horšie zvládli situáciu po 
vypuknutí pandémie Covid-19. Sme vďační za vaše pozitívne reakcie aj za kritické pripomienky. 
Z vašich vyjadrení vyplýva, že ste pozitívne ocenili hlavne rýchlosť nabehnutia na online výuku, 
vyučujúcich, ktorí boli ochotní komunikovať s vami a zabezpečili, aby ste mali predmet kvalitne 
odprednášaný a všetko učivo prebraté. Teší nás, že takýchto vyučujúcich bola väčšina.  

Reflektujeme však aj vaše kritické pripomienky a mrzí nás, že nie všetky predmety prebehli 
v rovnakej online kvalite a nie všetci vyučujúci s vami komunikovali dostatočne jasne a 
ochotne. V tomto smere pracujeme na zlepšení a príprave online výuky pre budúci semester. 
Našou snahou je pripraviť sa v predstihu na situácie a problémy, ktoré sme museli v minulom 
semestri riešiť „za pochodu“.  

Niektorí študenti/študentky vyjadrili sklamanie nad tým, že štátnice prebehli online 
formou testov. Chceme vás ubezpečiť, že všetky naše rozhodnutia sme starostlivo zvažovali a 
robili sme ich v súlade s usmerneniami fakulty. Taktiež sme považovali za dôležité dodržať 
rovnaké podmienky skúšania pre všetkých študentov/študentky, preto sme rovnaký režim 
štátnic uplatnili aj v augustovom termíne. 

Zachytili sme kritiku spôsobu prijímania študentov/študentiek na Mgr. stupeň štúdia. Tu 
sme opäť museli hľadať riešenie, ktoré bolo v kontexte epidemiologických opatrení a našich 
možností prijateľné. Robiť prijímačky online formou (keď sa prihlasujú aj uchádzači z iných 
fakúlt a je potrebná kontrola férovosti) nebolo riešením. Robiť prijímačky prezenčne pri 
doržiavaní odstupov a všetkých hygienických opatrení bolo nezvádnuteľné. Preto sme volili 
cestu vážených priemerov absolvovaných predmetov ako najschodnejšiu možnosť v danej 
situácii. Samozrejme, uvedomujeme si limity tejto voľby. 

Ďalšie pripomienky, na ktoré chceme reagovať, je opakovaná kritika malej nadväznosti 
predmetov na jednej strane a potreby väčšej pestrosti na strane druhej. V tomto smere sa 
snažíme každý rok rozširovať ponuku PV predmetov pre Bc. stupeň. Opakovane tiež zaznieva 
kritika nevyváženosti medzi nárokmi a počtom kreditov za predmet, náročnosťou z hľadiska 
počtu predmetov a skúšok hlavne v Mgr. stupni. Žiaľ, v tomto smere sme limitovaní skladbou 
predmetov, ktorú môžeme zásadne zmeniť až v rámci akreditačného konania, ktoré bude o 
dva roky. Čo sa týka „posunutia predmetu“ odborná prax v minulom semestri, nakoľko sa 
jedná o povinný predmet, ktorý mali zapísaný aj študenti/študentky končiacich ročníkov, 
nebolo možné tento predmet suspendovať. Študenti/študentky však mali možnosť kurz si 
odpísať po dodatočnom otvorení AISu aj počas semestra, čo vo viacerých prípadoch využili.  
 

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., vedúca katedry  
 



 
Katedra romanistiky 

V prvom rade oceňujeme študentov, ktorí sa zapojili do ankety, teší nás, že drvivá väčšina 
komentárov a hodnotení bola (veľmi) pozitívna a takmer všetky podnety boli konštruktívne 
a zrozumiteľne formulované. Ku kritickým pohľadom všeobecne: a) nie vždy sú celkom jasné 
pravidlá hodnotenia – nemalo by to tak byť, budeme sa snažiť tomu predísť; b) opakovane sa 
objavujú sťažnosti na nevyhovujúci pomer teoretického a praktického obsahu predmetu, 
prípadne nevyváženosti časovej náročnosti predmetu a malého počtu kreditov za daný 
predmet – toto je ťažko merateľný, často subjektívne vnímaný faktor, pri ktorom budú 
pravidelne rozdielne názory medzi pedagógmi a študentmi; každopádne ako podnet a spätnú 
väzbu tieto komentáre vítame. 

Konkrétna kritika: pri predmete Jazykové cvičenia 2 (portugalčina) mala jedna zo 
študentiek dojem, že vyučujúci majú kladnejší vzťah k študentkám druhej kombinácie – hoci si 
nie sme vedomí takéhoto prístupu, bezpochyby berieme pripomienku na vedomie a budeme 
sa usilovať, aby takýto dojem v budúcnosti nevznikal. 

Ohľadom výučby počas pandémie v jarných mesiacoch, oceňujem, že v podstate všetci 
kolegovia odučili drvivú väčšinu svojich hodín online a výučba prebiehala (s výnimkou prvých 
týždňov všeobecnej neistoty), ako bolo naplánované. V prípade asi troch predmetov boli 
výhrady zo strany študentov, že hodín bolo pomenej, a pri jednom predmete namiesto online 
hodín dostávali študenti iba poznámky a cvičenia mailom, čo vyhodnotili ako nedostatočné. 
Po konzultácii s vyučujúcimi daných predmetov sme to vyriešili tým, že v prípade 
pretrvávajúcej nemožnosti prezenčného vyučovania v akademickom roku 2020/2021 bude vo 
všetkých prípadov zabezpečená dôsledná výučba prostredníctvom MS Teams. 
 

Doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., vedúci katedry 
 
 

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 
 

S hodnotením, pripomienkami a komentármi sa zoznámili všetci pedagógovia. Zhodne 
konštatujú, že vo veľkej väčšine prípadov sú jednotlivé predmety hodnotené pozitívne. Boli by 
sme radi, ak by sa posilnila reprezentatívnosť vzorky a opätovne pozývame študentov, aby sa 
zapájali v ešte väčšom počte.  

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. Potešiteľné sú pozitívne 
hodnotenia najmä v magisterskom stupni. V posilňovaní neformálnej zložky vzdelávania 
a orientácii na získavanie praktických zručností pri riešení konkrétnych projektových výstupov 
mienime pokračovať aj v budúcnosti. Očakávali sme, že nástup dvoch nových pedagógov 
prispeje nielen k spestreniu ponuky kurzov, ale aj k zvýšeniu kvality univerzitného štúdia, čo 
sa v hodnotení prejavilo.  

Značná časť výučby sa uskutočnila dištančne, čo sa prejavilo v tom, že predmety neboli 
také „záživné“, aké by mohli byť, prišli sme do veľkej miery aj o možnosti diskusie. Skúsenosti 
z tohto krízového semestra poslúžia na zlepšenie predmetov v budúcnosti. Dištančné 
vyučovanie tlmočenia sa stretlo s veľmi pozitívnou odozvou vďaka vysokému nasadeniu 
pedagógov a individuálnemu prístupu a hodnoteniu prakticky každého prejavu každého 
študenta, čo na prezenčných hodinách nie je možné pre nedostatok času. To však znamená 
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extrémnu záťaž učiteľov, preto je takýto stav sotva dlhodobo udržateľný bez systémových 
zmien, ktoré by sa dotkli normatívov, počtov študentov a výšky dotácií za výkony vo VŠ 
vzdelávaní. Diskusia k pripomienkam študentov bude súčasťou programu zasadania katedry 
na začiatku ZS 2020/21 tak, aby závery diskusie bolo možné uplatniť už v nasledujúcom 
akademickom roku. Na záver musím konštatovať, že zrejme technickou chybou v ankete 
Katedra RVŠ nedostala hodnotenia predmetov programu moRV, resp. zobrazuje sa len 
niekoľko bežných predmetov a predmety štátnej skúšky.  

 
Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 

 
 
Katedra slovanských filológií 
 

Kurzy, ktoré zabezpečovali učitelia Katedry slovanských filológií v letnom semestri akad. 
roku 2019/2020, hodnotilo málo poslucháčov. Napriek nízkemu počtu zúčastnených sa takmer 
všetci k realizácii kurzov a práci vyučujúcich vyjadrili veľmi pozitívne, čo však nemôže viesť k 
presvedčeniu, že rovnaký názor zdieľajú aj tí, ktorí sa študentskej ankety nezúčastnili. Možnosť 
vyjadriť sa prostredníctvom slovných komentárov využilo iba niekoľko respondentov, ide 
zväčša o slová uznania k spôsobu vedenia kurzov a ku kvalifikovanému prístupu vyučujúcich, 
pričom študenti ocenili najmä prakticky zamerané vyučovacie hodiny.  

Slovnými komentármi, ktoré mali charakter odporúčaní, sa zaoberáme, akceptovateľné 
pripomienky budeme priebežne implementovať do vyučovacieho procesu. K dvom 
kritickejším ohlasom vyjadrili vyučujúci nasledujúce stanoviská:  
 
Konverzačné cvičenia v bulharskom jazyku 

„Som spokojná, že na katedre je tento predmet, no zdá sa mi byť veľmi nepremyslený. V 
skupine, v ktorej som bola, tak boli tam študenti, ktorí majú nižšie jazykové schopnosti a to 
patria do vyššieho ročníku ako ja. Predmet by ma veľmi bavil, keby v tej skupine boli ľudia, 
ktorí sú na rovnakej úrovni ako ja alebo naozaj vedia z toho jazyka viac. Podľa mňa by bolo 
vhodné keby sa po prihlásení tohto predmetu spravila ústna skúška, a tak by sa študenti 
rozdelili do rôznych skupín. No v prípade, že sa prihlási málo ľudí, tak to by bolo samozrejme 
zbytočné robiť“. 
Odpoveď: Na kurz bolo prihlásených 5 študentov. Dvaja z nich absolvovali nielen základnú 
školu, ale aj gymnázium s vyučovacím jazykom bulharským. Je teda celkom prirodzené, že mali 
omnoho vyššie jazykové kompetencie ako tí poslucháči, ktorí sa štúdiu bulharčiny venovali iba 
tri roky niekoľko hodín týždenne. Všetci dostávali identické domáce zadania, ale aj v tých, 
ktoré vypracúvali študenti s maturitou z bulharčiny, sa našli rôzne typy gramatických 
a štylistických chýb. 
 
Hodnotenie magisterského študijného programu stredoeurópske štúdiá 

„Keď som bola na erasme, ktorý máme v tomto odbore povinný, stretla som jednu pani 
profesorku, ktorá u nás kedysi vyučovala a povedala, že v tomto odbore boli aj preklady 
predtým, pretože ona kooperovala na vytváraní osnov pre tento daný odbor. V Poľsku aj 
Slovinsku majú tento náš odbor tak isto, ale úplne v inom systéme ako tu u nás v BA. Majú 
preklady či tlmočenia, rozdelené jazyky na individuálne časti jazyka, čiže na fonetiku, 
gramatiku, hovorenie a podobne. Človek sa venuje každej časti osobitne a má oveľa lepší 
prehľad, čo mu ide a čo nie. Tiež by bolo fajn viac stáže, ktorá by bolo ohodnotená alebo 
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nejakými prekladmi navyše. Odporúčam tiež menej histórie alebo predmetov s dejinami. 
Myslím si, že mať históriu a ešte k tomu tú istú 4 semeatre je trochu zbytočné... namiesto toho 
tie preklady textov alebo gramatika daného jazyka.“ 
Odpoveď: Partnerské univerzity síce participujú na spoločnom magisterskom študijnom 
programe stredoeurópske štúdiá, ale pre zahraničných študentov v rámci mobilít ponúkajú 
predmety z jednotlivých špecializovaných filologických programov, ktorých výber je tiež 
limitovaný príslušným semestrom. Študenti majú počas štúdia dostatok príležitostí venovať sa 
prekladom, buď na jazykovo zameraných kurzoch, v rámci rozličných prekladateľských 
projektov, ako aj na hodinách literatúry. Štúdium dejín je nevyhnutnou súčasťou areálovo 
koncipovaného študijného programu, tieto predmety nie je vhodné označovať ako zbytočné. 
Pokiaľ ide o historický segment filologického štúdia, pokladáme ho za mimoriadne dôležitý 
nástroj na poznanie nielen dejinných, ale aj jazykových a literárnych súvislostí danej jazykovej 
oblasti, preto ani v budúcnosti nemožno očakávať v tomto smere výrazné zásahy do obsahu 
študijného programu. 

Učitelia Katedry slovanských filológií ďakujú študentkám a študentom, ktorí sa v letnom 
semestri 2019/2020 do ankety zapojili, zároveň všetkým prajú úspešný akademický rok 
2020/2021. 
 

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

Katedra slovenských dejín 

- Priemerná účasť asi 25% 

- Niektorí naši pedagógovia, ako Zelenák a Baďurík nedali súhlas so zverejnením výsledkov 

študentskej ankety 

- Najväčším problémom v prevažne dištančnom vyučovaní v letnom semestri akademického 

roka 2019/2020 sa stali veľké prednášky. Slovenské dejiny do roku 1526, ktoré mali prednášať 

Martin Homza a Ján Lukačka. Bohužiaľ prof. Lukačka neprednášal vôbec, keďže zvládnutie 

MS Teams prekračovalo jeho schopnosti. Prof. Homza prednášal, ale medzi ním a študentmi 

vznikol komunikačný šum, ktorý spôsobil, že na online prednášku sa k nemu prihlásilo iba cca 

10 študentov, zväčša čistých historikov. Navyše jeho termín kolidoval s termínom, ktorý si na 

veľkú prednášku zo stredovekých dejín vymedzil doc. Múcska. Podobné problémy mala aj 

veľká prednáška Slovenské dejiny 1780 – 1918, v ktorej sa online „nechytil“ doc. Peter 

Podolan. Oproti tomu však prof. Roman Holec svoju časť odprednášal bez problémov. Určité 

problémy sa tiež objavili v stanovení študijnej literatúry a v tom, ako bude skúška vlastne 

prebiehať, čo však po iné roky nikdy problematické nebolo, takže to pripisujem 

komplikovanej komunikácii medzi študentmi pedagógmi. Celkovo však treba povedať, že 

prednášky so 70 ľuďmi online sú nateraz, prinajmenšom z môjho pohľadu, trochu ťažšie 

realizovateľným sústom. Chýba pri nich spätná väzba, študenti sa nemôžu prakticky na nič 

opýtať. Študenti však v oboch prípadoch nakoniec boli spokojný s priebehom skúšania. 

- Omnoho ľahšie sa pracovalo online v menších „seminárových“ skupinách. Tu mali veľmi 

pozitívne hodnotenia doc. Martin Vašš, dr. Peter Benka, dr. Tomáš Černák, dr. Eva Benková 

aj prof. Martin Homza. Zelené hodnotenia však boli zväčša, bez dlhších slovných hodnotení 

a pripomienok.  

Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 
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Katedra slovenského jazyka 
 

Vo vyjadrení k študentskej ankete možno konštatovať, že kvalitu výučby ponúkanej na KSJ 
hodnotia študenti celkovo pozitívne, žiadny predmet či učiteľ KSJ nie je problematický 
a výhrady v ankete majú skôr sporadický či osobne zainteresovaný charakter.  

Pravda, treba brať do úvahy, že mnohé z výhrad vyplývajú z neštandardnej, neosobnej 
dištančnej formy výučby, ktorá neplánovane nastala na začiatku rozbehnutého semestra 
a nielenže sa s ňou museli vyučujúci technicky vysporiadať, ale museli hľadať aj spôsoby, ako 
zachovať zásady psychologicky a sociálne normálnej komunikácie (spätná väzba, kognitívne 
prispôsobenie sa, bezprostrednosť reakcií a pod.) v náhradnom komunikačnom priestore – na 
internete. Ak je takáto nie normálna situácia navyše nevyvážená dostatočnou ľudskou 
empatiou zo strany učiteľa či študenta, vyprovokuje to k nešetrným a obmedzene poňatým 
hodnotiacim vyjadreniam. Tak sa aj v ankete vyskytli príspevky, ktoré zbytočne poškodzujú 
dobré meno učiteľa a dehonestujú ho (je to o to nepríjemnejšie, ak sa týkajú vyučujúcich, ktorí 
by si vo vrcholnej etape pôsobenia zaslúžili od fakulty iné zaobchádzanie, než anketový lynč).  

Za relevantný podnet do diskusie považujeme reakcie študentov translatológie, v ktorých 
sa opakovane vyskytuje požiadavka prispôsobiť výučbu viac praxi. KSJ považuje praktický 
zreteľ vo výučbe za legitímnu požiadavku, obsah kurzov však cielene koncipuje tak, aby sa 
univerzitné vzdelanie nesploštilo na praktické cvičenia (a automatizáciu javov, ako je to pri 
cudzom jazyku), ale aby dostal študent teoretickú výbavu, ktorá mu pomôže v budúcnosti 
autonómne používať jazyk a aj riešiť jazykové problémy, s ktorými sa doteraz nestretol. Pri 
súčasných trendoch v prekladateľskej praxi sa stále väčšmi dostáva do popredia požiadavka 
excelentne ovládať (nie mať naučený z kodifikačných príručiek, ale ovládať!) svoj materinský 
jazyk, ktorý je vo veľkej väčšine prípadov cieľovým jazykom prekladu. Cieľom KSJ je preto 
rovnovážne klásť dôraz na praktické cvičenia, ale aj špičkovú teoretickú prípravu. 
 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD. 
 

 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 

Výsledky hodnotenia študijných programov v kombinácii so slovenčinou na bakalárskom 
i magisterskom stupni boli vyvážené, objektívne a väčšinou priaznivé. Pripomienky sa týkali 
hlavne rozsahu prekladateľskej a pedagogickej praxe, predmetov spoločného základu, 
organizácie medziodborového štúdia, počtu PV kurzov. Spokojnosť s vybraným programom 
štúdia je veľmi individuálna („to čo som milovala nenávidím“ verzus „vzdelávam sa a rastiem 
ako človek“).  

Z jednotlivých kurzov realizovaných na KSLLV v LS boli výborné ohlasy napríklad na kurzy 
Slovenská literatúra 19. storočia (a preklad) 2, Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov, 
Literárna veda, Teória literatúry 2, Textový seminár zo súčasnej literatúry, Interpretačný 
seminár... Pri niektorých literárnohistorických kurzoch študentom chýbala prezenčná forma 
výučby alebo on-line výučba. Vypracovanie písomných zadaní sa vnímalo na jednej strane ako 
zaťažujúce a málo individuálne, na druhej strane ako výhoda pre vlastné čítanie a samostatnú 
prípravu. 

https://fphil.uniba.sk/ksllv/


Za konštruktívne názory vyjadrené v ankete ďakujeme. O problémoch a návrhoch môžete 
aj v priebehu akademického roka hovoriť s jednotlivými vyučujúcimi alebo so študijnou 
poradkyňou katedry. 
 

Doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra sociológie 
 

V prvom rade sa chcem v mene aj ostatných pedagogických pracovníčok a pracovníkov 
našej katedry poďakovať študentkám a študentom za zapojenie sa do študentskej ankety 
v letnom semestri, ktorý bol neštandardný a výrazne odlišný. Pretrvávajúca pandemická 
situácia závažne zasiahla do edukačného procesu a možno aj to je jeden z dôvodov poklesu 
záujmu študentov zapojiť sa do študentskej ankety v porovnaní so zimným semestrom AR 
2019/2020. Z tohto pohľadu sa ukazuje ako dôležitá osobná propagácia študentskej ankety 
medzi študentmi.  

Zapojenie študentov pritom vykazuje už dlhodobejšie zaujímavé špecifiká. Zvýšený 
záujem o participáciu na ankete majú skôr študenti bakalárskeho než magisterského 
študijného programu. Dôsledkom je následne vysoký podiel hodnotenia predmetov v rámci 
bakalárskeho štúdia v porovnaní s magisterským, kde hodnotili študenti iba celkovo študijný 
program a neohodnotili ani jeden z navštevovaných predmetov. 

V ankete sa vyjadrili študenti nielen ku konkrétnym kurzom, ale aj k študijným 
programom. Môžem skonštatovať podobný záver ako minulý semester, kedy tak v prípade 
bakalárskeho, ako i magisterského štúdia išlo najmä o pozitívne hodnotenia. Ako silné stránky 
identifikovali študenti obsahovú náplň, zaujímavé tematické zameranie a kvalitu výučby. 
Študijné programy boli hodnotené ako náročnejšie alebo ako primerané, čo jasne poukazuje 
na to, že katedra udržuje minimálne kritériá zvládnutia na dostatočne vysokej kvalitatívnej 
úrovni a nepristúpila ku zníženiu kvality.  

Pri hodnotení jednotlivých kurzov sa stretávame s bodovým i slovným hodnotením. Pri 
väčšine kurzov však ide skôr iba o bodové hodnotenia. Vo všeobecnosti sú kurzy a výučba 
hodnotené pozitívne a väčšia predmetov dosahuje vysoké hodnotenia z hľadiska všetkých 
sledovaných charakteristík a kritérií. V prípade nižšieho hodnotenia ide vo väčšine prípadov 
o predmety, ktoré (dlhodobo) vykazujú vysokú mieru opakovania skúšok, nízke priemerne 
dosiahnuté hodnotenie študentov, resp. majú pomerne vysokú mieru neúspešnosti študentov 
pri skúškach. Pri daných predmetoch sa negatívne hodnotí nejasnosť stanovenia požiadaviek 
a spôsobu hodnotenia, veľké množstvo práce vzhľadom na počet kreditov a v tomto 
špecifickom semestri sa k nim pridáva nízka miera a nedostatočná komunikácia zo strany 
pedagóga. Pri slovnom posúdení však ide o výrazne protichodné názory (pri predmete tá istá 
skutočnosť hodnotená pozitívne u jednej časti hodnotiacich a u druhej negatívne). Úspešné 
zvládnutie kurzov je podmienené samoštúdiom, priebežnou prípravou, ktorá nemusí byť 
reflektovaná zo strany študentov pozitívne a v minulom AR išlo o zvýšenie nárokov na danú 
podobu štúdia. Bez komunikácie s pedagógom je to však veľmi náročné.  

Celkovo však platí, že pre študentov je veľmi dôležitá komunikácie a interakcia s 
pedagógom, jasné stanovenie kritérií hodnotenia, podmienok a nárokov na úspešné 
zvládnutie skúšok, či ponuka študijných materiálov. Práve na tieto skutočnosti budeme v 
následnom AR reagovať a doplnenie informačných listov predmetov o informácie 
špecifikujúce kritériá hodnotenia; lepšie technické a obsahové zabezpečenie dištančnej formy 

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


vzdelávania, ktoré umožní bezproblémovú výučbu a komunikáciu; príprava študijných 
materiálov, ktorá bude pre študentov k dispozícii a pod. má zabezpečiť kvalitnú výučbu. 
Ukazuje sa však, že zvládnutie samotnej výučby a osvojenia si poznatkov z niektorých 
predmetov dištančnou formou je veľmi problematické. Bude nutné využiť získané skutočnosti 
a skúsenosti na inovovanie spôsobu výučby, obsahu či spôsobu hodnotenia niektorých 
predmetov. Ďakujeme za hodnotenie a konštruktívne návrhy.  

 
Mgr. Roman Džambazovič, PhD., vedúci katedry  

 
 
Katedra všeobecných dejín 
 

V ankete sa k programom realizovaným našou katedrou vyjadrilo cca 20 % študentov, čo 
je o niečo menej, než fakultný priemer. Na základe výsledkov ankety môžeme konštatovať, že 
študijný program História a aj vyučujúci katedry sú na oboch stupňoch štúdia – a to napriek 
mimoriadnym podmienkam spôsobených pandémiou a prechodom na dištančnú formu 
výučby – hodnotení pozitívne, a to ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom štúdiu. 
Poslucháči ocenili pohotovosť, s akou sa absolútna väčšina vyučujúcich dokázala adaptovať na 
nové podmienky, ich ústretovosť a snahu a poskytnúť im čo najviac aj v neštandardných 
podmienkach. Jediná vážnejšia výhrada zaznela k spôsobu realizácie predmetu Pedagogická 
prax z histórie 1, čo budem riešiť osobným pohovorom s vyučujúcim a zabezpečím nápravu. 
 

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

Katedra východoázijských štúdií 
 

Bakalársky stupeň: počet hodnotiacich študentov (študijného programu ako celku): 3 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
Súhlasím s názormi študentov, že v študijnom programe by sa mali urobiť niektoré 
štrukturálne zmeny smerom k posilneniu výučby jazykových predmetov a kurzov zameraných 
na súčasnú Čínu. Zároveň pripomínam, že napríklad v predchádzajúcom akademickom roku 
sme ponúkali prednášky o súčasnej Číne (prednášajúcim bol medzinárodne uznávaný 
odborník Dr. Richard Turcsányi) – a zo strany študentov bol absolútny nezáujem. Preto sme 
upustili od realizácie kreditovaného voliteľného predmetu. Rovnakú skúsenosť mám s 
voliteľnými kurzami hovorenej čínštiny s pani lektorkou Zhang (hoci to bolo na magisterskom 
stupni) – pre nezáujem študentov sme museli kurz suspendovať. 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 
Dejiny východnej Ázie 2 
Študent: „neviem, či sa dá na takomto predmete niečo pokaziť i keď veľmi nebezpečné slová 
ak sú mierne na moju katedru“. 
Odpoveď: Nerozumiem študentovej pripomienke. 
 
Klasická čínština 2 
Študent: „Mali sme učebnicu. Pozrite si strany dopredu od x do y. Mame hodinu. Profesorka 
prečíta poznámky zo strán x do y. Skoro žiadne ak vôbec dodanie ku tomu. Čítame preložené 
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vety zaradom. Praktický predmet že zavri sa na intráku a uč sa učebnicu, hodina ti nič nedá I 
keď tam musíš povinne chodiť“. 
Odpoveď: Pripúšťam, že voľba učebnice asi nebola najšťastnejšia a študentom druhého 
ročníka sa mohlo zdať učivo veľmi náročné. V budúcnosti zvolím inú učebnicu. Akokoľvek, od 
študentov vždy očakávam otázky, na ktoré rada odpoviem. 
 
Magisterský stupeň: počet hodnotiacich študentov študijného programu ako celku: 0 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 
Akademická japončina – tvorba textov 2 
Študent: „Pocas koronakrizi sa nekonali online hodiny, len sme mali nesmierne mnozstvo uloh, 
ktore skor zmiatli ako pomohli k priebeznemu ucenie, ktore by nahradilo poriadnu vyucbu 
pocas semestra“ (komentár je doslovne prepísaný). 
Odpoveď: Budem apelovať na vyučujúcu, aby posilnila on-line výučbu, ak bude pokračovať 
nepriaznivá epidemiologická situácia.  
 

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD, vedúca katedry 
 
 

Katedra žurnalistiky 
 

Milí študenti, rád by som sa vyjadril k hodnoteniam študijného programu, ktoré ste uviedli 
v študentskej ankete napriek tomu, že ste boli iba štyria. 

K celkovej kvalite študijného programu sa na bakalárskom stupni vyjadrili len dvaja 
študenti, ktorí ho hodnotia pozitívne, rovnako ako i skladbu predmetov. Rovnako dvaja sa 
vyjadrili i na magisterskom stupni. Pri hodnotení predmetov registrujeme priemerné 
hodnotenie 2,2 študenta na jeden predmet. Napriek uvedeným nízkym počtom študentov, 
ktorí hodnotili študijný program žurnalistika a jeho predmety, sa vyjadrime k obsahu ich 
sporadického slovného hodnotenia.  

Okrem pozitívneho hodnotenia zaznela výhrada k predmetom na magisterskom stupni, 
ktoré sú považované za zbytočné. Ide o opakujúcu sa výhradu, s ktorou sa dá súhlasiť iba 
čiastočne, ale domnievame sa, že predmety na druhom stupni by mali byť viac aktuálne 
a mnohé aktualizované. Veríme, že nasledujúca akreditácia umožní nastaviť študijný program 
ešte modernejšie, najmä podľa požiadaviek praxe. 

Na výhradu k nedostatočnej praxi môžeme reagovať spomenutím počtom voľných dní, 
počas ktorých študenti môžu v médiách praxovať, ako sme to uviedli v reakcii na poslednú 
anketu. „Ak zoberieme do úvahy voľné piatky, prípadne i deň navyše počas týždňa, keď 
študent nemá vyučovanie a pripočítame k tomu skúškové či prázdninové obdobie, dostaneme 
cca 200 voľných dni v roku, počas ktorých sa môže venovať praxi v médiách. To podľa nás 
vôbec nie je málo. Preto neobstoja komentáre namierené proti nedokonalému rozvrhu či 
nemožnosti praxovať v médiách.“ 

Uvedomujeme si náročnosť online výučby počas pandémie, najmä pre tých, ktorí majú 
menšie skúsenosti s využívaním online techniky. No napriek tomu sa v žiadnom prípade 
nemôže stávať, aby sa vyučujúci študentom prestal pravidelne ozývať. Individuálne námietky 
na konkrétnych pedagógov budeme riešiť tak, aby sa vzniknutá situácia neopakovala.  

Pokiaľ ide o zhodnotenie výučby na katedre žurnalistiky počas pandémie, môžeme 
konštatovať, že sme v hodnoteniach nepostrehli väčšie výčitky, okrem tých, ktoré budeme 

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


komunikovať dotyčným pedagógom. Rovnako veríme, že sa nebude už opakovať, aby 
vyučujúci viedol predmet spôsobom zadelenia prezentácií študentom počas semestra. 
 
Niektoré z hodnotení 
„Som spokojná so študijným programom. Teším sa na nový semester a dúfam, že v ňom budem 
úspešná. Odporúčala by som tento študijný program tým, ktorí sa dobre vyjadrujú, píšu a majú 
celospoločenské znalosti.“ 
„Pre mňa osobne je tento program veľmi pestrý. Stále nás niečo prekvapí a obohatí. Je v 
poriadku, že sú predmety, ktoré nás bavia viac a zase iné, ktoré nás bavia menej, ale to k tomu 
patrí. Možno by som prijala viac predmetov či možností vyskúšať si novinárčinu v praxi (v 
škole)“ 
„Každým rokom, možno aj semestrom sledujem, ako sa naša katedra mení k lepšiemu. Čím 
ďalej, tým menej zbytočných a neaktuálnych predmetov a viac praktických, aktuálnych a 
kreatívnych. Čím ďalej, tým menej teoretikov a viac odborníkov a skúsených novinárov.“ 
 

Mgr. Ján Hacek, PhD., vedúci katedry 
 
 


