
Vyjadrenie vedenia Filozofickej fakulty UK a vedúcich katedier 
k študentskej ankete za zimný semester akademického roku 
2019/2020 
 
Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti!  
 

V zimnom semestri 2019/2020 sa do študentskej ankety zapojilo 776 študentov, čo je 25% 
z celkového počtu študentov našej fakulty. Je to výrazný nárast nielen oproti 
predchádzajúcemu letnému semestru, na konci ktorého sa v ankete vyjadrilo iba 449 
účastníkov, čo tvorilo 15% všetkých študentov FiF UK, ale zároveň ide o semester s doteraz 
najvyššou percentuálnou účasťou respondentov v ankete za posledných päť rokov jej 
realizácie. 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. Na úrovni vedenia fakulty sa viaceré (aj opakujúce sa) 
výzvy študentov k skvalitneniu či modernizácii štúdia a fakultnej infraštruktúry snažíme 
postupne riešiť. Odpovede na viaceré pripomienky týkajúce sa vybavenia fakulty a fakultnej 
infraštruktúry prináša vyjadrenie tajomníka fakulty, na pripomienky a komentáre týkajúce sa 
práce študijných referentiek reaguje v samostatnej časti vedúci študijného oddelenia a na 
postrehy týkajúce sa knižničných služieb reaguje riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK. Na 
viaceré podnety z ankety, týkajúce sa najmä štúdia, študijných programov a realizácie 
jednotlivých predmetov (prednášok, seminárov a cvičení) reagovali priamo vedúci katedier, 
ktoré tieto predmety realizujú. O viacerých opakujúcich sa problémoch, na ktoré upozorňujete 
vo svojich komentároch (potreba aktualizácie informačných listov a syláb, včasná 
informovanosť o podmienkach hodnotenia jednotlivých predmetov) bude vedenie fakulty 
opätovne diskutovať priamo s katedrami a pokúsime sa tieto nedostatky eliminovať. Viackrát 
sa opakujúcu výhradu študentov prekladateľsko-tlmočníckych odborov k zmene sústavy 
študijných odborov, v rámci ktorej boli tieto študijné programy začlenené do nového 
študijného odboru s názvom filológia, fakulta vzala na vedomie a v spolupráci s rektorátom 
Univerzity Komenského a ministerstvom školstva vyriešila k spokojnosti študentov úpravou 
ich diplomov, na ktorých bude jednoznačne uvedené profesijné zameranie ich štúdia na 
preklad a tlmočenie. Vážime si každú konštruktívnu kritiku a rešpektujeme každú 
opodstatnenú a kultivovaným spôsobom prezentovanú pripomienku smerujúcu ku 
skvalitneniu štúdia na fakulte, no zároveň nás mrzia tie komentáre študentiek a študentov, 
ktoré sú plné invektív a osobne ladených útokov voči jednotlivých učiteľom. V ankete za zimný 
semester sme zaznamenali niekoľko urážlivých a ľudsky dehonestujúcich komentárov na 
adresu pedagógov, ktoré nepatria na akademickú pôdu. Veríme, že ide iba o ojedinelé hlasy, 
ktoré si mýlia študentskú anketu s priestorom na vybavovanie si osobných sporov, a v ankete 
budú naďalej prevažovať konštruktívne a kultivované vyjadrenia hodné vysokoškolských 
študentov. Zároveň sa pokúsime oživiť aj diskusiu o podobe a skvalitnení študentskej ankety, 
ktorú považujeme za dôležitú spätnú väzbu nielen pre vedenie fakulty, ale aj pre všetkých 
pedagógov realizujúcich jednotlivé študijné programy. 

Vedenie fakulty  



 

Vyjadrenie tajomníka fakulty  

 

Ďakujem všetkým študentom a študentkám za účasť v ankete a ich postrehy, pripomienky 
a námety.  

Vyjadrenia k pripomienkam z časti Aký je váš celkový dojem z fakulty na základe 
doterajších skúseností?: 

„Staré priestory, ale všetko funguje ako má. Relaxačná miestnosť je skvelá, ale priestory 
nepostačujúce. Takisto toalety by si už dávno zaslúžili veľkú renováciu. V jedálni takisto 
očakávam elektronický systém cez ISIC“. 

Odpoveď: Ďakujem za pripomienky, oddychové priestory pre študentov na Gondovej by 
sme radi rozšírili, hľadáme vhodné riešenie, dispozícia budovy je limitujúca. Postupne chceme 
zrekonštruovať aj toalety, toto leto plánujeme zrenovovať dvere, postupne by na všetkých 
toaletách chceme nahradiť papierové utierky elektrickými sušičmi rúk. Zavedenie 
elektronického systému v jedálni je v pláne, čakáme na riešenie, ktoré pripravuje rektorát UK.   

„Za posledný čas sa fakulta zlepšila. Zlepšenie vidno v priestoroch, na chodbách, a 
všeobecne v každom smere. Vždy však je miesto pre rozvoj. Napríklad bufet sa v ničom 
nezlepšil. Ich zmluva bola predlžená, efekt však nevidieť. Ceny sú prehnané a výber je nízky. 
Teplé jedlá sa nepodávajú. 

Odpoveď: Ďakujem za pochvalu aj pripomienky. Pokiaľ ide o bufet, zmluva bola predĺžená 
na základe výsledkov výberového konania, pri ktorom boli aj zástupcovia študentskej časti AS. 
Od septembra 2019 zaviedli bezhotovostné platby, eliminovali jednorazové plastové obaly, sú 
pripravení podávať aj teplé jedlá, údajne pre nezáujem študentov tak zatiaľ neurobili. Budeme 
hovoriť s prevádzkovateľom o zlepšení služieb bufetu. 

„Staré neinovatívne metódy vyúčby, zastarané miestnosti, nepoužiteľná wifi sieť, slabá 
starostlivosť o toalety – takmer vždy bez mydla, utierok na ruky alebo teplej vody, pre tisícky 
študentov jedna malá oddychová miestnosť, kde sa takmer nikdy nenájde miesto - 
neudržiavaná (prach, špinavé vankúše, smeti), katastrofálna úroveň školskej jedálne.“ 

Odpoveď: Ďakujem za pripomienky. Pokiaľ o toalety, na Gondovej je mydlo kontrolované 
denne a dopĺňané podľa potreby, utierky postupne nahrádzame elektrickými sušiakmi, pre 
oddych študentov slúžia oddychové miestnosti G1 (pri bufete), G3, ale k dispozícii je aj átrium. 
Hľadáme možnosti rozšíriť oddychové priestory, dispozícia budovy je však limitovaná. 
Oddychové miestnosti sú pravidelne upratované, čistota vo veľkej miere závisí najmä od 
študentov. Pokiaľ ide o úroveň školskej jedálne, v spolupráci s rektorátom hľadáme možnosti 
ako skvalitniť služby jedálne na Gondovej. 

„Chcelo by to oživiť. Chodby sú tmavé, chladné, pochmúrne. Treba pridať viac lavičiek... 
pri skúškach si žiaci čakajúci vonku nemajú kde sadnúť a musia stáť aj hodinu vkuse... pritom 
doňho každý sáca, lebo premávka na chodbách je veľká“. 

Odpoveď: Ďakujem za pripomienky. Chodby fakulty na Gondovej plánujeme oživiť 
inštaláciou fotografií z histórie budovy a fakulty. Pokiaľ ide o lavičky, ktoré chýbajú na 
skúškach, v prípade záujmu je možné ich presunúť z inej časti chodby, to si však vyžaduje 
komunikáciu skúšajúcich s pracovníkmi prevádzky fakulty, na požiadanie je možné lavičky 
presunúť alebo doplniť. 

„Chcela by som poprosiť vedenie fakulty (alebo niekoho iného zodpovedného), aby 
rozmýšľalo nad spôsobom, ako odbúrať byrokraciu pri vybavovaní napr. "cesťákov" a 
zefektívniť tieto procesy digitalizáciou. 



Odpoveď: Ďakujem, vedenie fakulty hľadá spôsob, ako práve vypisovanie cestovných 
príkazov elektronizovať. Je to závislé od celouniverzitného riešenia elektronizácie služieb. 

„Fajn. Myslím, že fakulta sa za posledné obdobie posunula neskutočne dopredu. Čo by 
som vytkol je absencia oddychovej miestnosti v starej budove na Šafku . (Ak už existuje, tak 
sorry, nevšimol som si)“. 

Odpoveď: Ďakujeme, budova na Šafárikovo námestí, ktorú FiF UK zdieľa s Právnickou 
fakultou, je v správe rektorátu UK. Požiadavku na vytvorenie oddychovej miestnosti na 
Šafárikovom námestí budeme tlmočiť RUK. 

„Budova by si zaslúžila komplexnú rekonštrukciu, inak som s fungovaním spokojná“. 
Odpoveď: Ďakujeme, postupne sa snažíme budovu na Gondovej rekonštruovať, tento rok 

plánujeme debarierizáciu budovy na Štúrovej ulici. 
„Pozitívne hodnotím novinku – pridanie mikrovlnky! Zároveň ma potešilo, že fakulta myslí 

aj na ekologickú stránku a separovanie odpadu. Okrem toho by sa mohlo pouvažovať pri 
tvorbe rozvrhu o okne na obed, ktoré by bolo spoločné pre všetky katedry, napríklad od 12.00 
do 13.00, aby mal naozaj každý prestávku, keďže v súčasnom systéme sú študenti, ktorí majú 
vyučovanie od 9.05 do 17.35 vkuse iba s prestávkami na presun z učebne do učebne. 

Odpoveď: Ďakujeme za pochvalu, pokiaľ ide o požiadavku vytvoriť „okno“ na obed, 
budeme ju tlmočiť tvorcom rozvrhu, pokiaľ to bude možné, určite sa vytvorí.  

„Všetko je viac menej v poriadku, budova ako aj vybavenie fakulty je staršie, ale vidím, že 
vedenie sa s tým snaží niečo spraviť. Čo oceňujem. 

Odpoveď: Ďakujeme. 
„S fakultou som nezaznamenala žiadne výraznejšie problémy. Pozitívne hodnotím 

napríklad dbanie na recykláciu odpadu a celkovú čistotu a vybavenosť priestorov. S 
pracovníkmi fakulty som tiež nezaznamenala problémy“. 

Odpoveď: Ďakujeme. 
„Komunikujú so študentmi, ekologický prístup (triedenie odpadu) , miesta pre študentov 

na oddych (bufet, oddychová miestnosť, átrium)“. 
Odpoveď: Ďakujeme. 
„Je super, aké všetky aktivity a eventy dokáže fakulta zorganizovať“; „Na fakulte študujem 

piaty rok a musím povedať, že sa veci naozaj rozhýbali a škola sa snaží napredovať každým 
rokom, napr. zrušením indexov, separovaním či digitalizáciou či zavedením mikrovlnky a 
modernizáciou bufetu. Uvítala by som však možnosť online zápisu, keďže väčšina študentov je 
často v lete mimo Slovenska a zjednodušilo by to zápis aj pre študentov, ktorí nie sú priamo z 
Bratislavy a musia tak cestovať pre 20 minút na fakulte aj niekoľko hodín. Čo sa týka priestorov 
tak by bolo fajn zapracovať na lepšej hygiene, pretože sa často stáva, že na toaletách 
(konkrétne dámskych) chýbajú toaletné papiere či mydlo. 

Odpoveď: Ďakujeme. Osobitnú pozornosť budeme venovať dámskym toaletám. 
„V celku pozitívny. Privítala by som v budove viac oddychových miestností“. 
Odpoveď: Ďakujeme. Hľadáme možnosti vytvoriť ďalšie oddychové miestnosti, nateraz sú 

G1, G3 a átrium. Limitom je dispozícia budovy. 
„Vidím, že veci sa menia, ale stále je to málo“. 
Odpoveď: Ďakujeme. Ide to možno pomalšie, ale budeme sa snažiť zrýchliť. 
„Oceňujem snahu o vytvorenie viacerých priestorov, kde si počas voľna môžu študenti 

oddýchnuť a posedieť ak práve nemajú semináre či prednášky, stále mám však pocit že ich nie 
je dostatok. Pochvalu si zaslúžia snahy o "zelenšiu fakultu" (systém separovania odpadu, sušiče 
na ruky na toaletách namiesto servítok). Môj návrh by bol vymeniť jednorazové misky na šalát 
v jedálni sa sklené alebo iné, ktoré sa dajú umyť a znovu použiť“. 



Odpoveď: Ďakujeme. V jedálni už sú od februára 2020 na šalát sklenené misky, 
prevádzkovateľ sa zaviazal zrušiť jednorazové plastové obaly, vrátane misiek na šalát.  

 
Vyjadrenia k pripomienkam z časti Chcete sa ešte k niečomu vyjadriť? 

„Budova na Gondovej ulici je príliš prekúrená, čo študentom výrazne znižuje schopnosť 
sústredenia“. 

Odpoveď: Snažíme sa budovu vykurovať efektívne, preto sme pristúpili k výmene ventilov, 
aby bolo možné v prípade prekúrenia miestnosti radiátor vypnúť.  

„V jedálni sú dosť malé porcie... niektoré. Záleží od toho, ktoré jedlo“. 
Odpoveď: Je to vec pohľadu, niektoré porcie sú naopak veľké. Ak sa Vám zdá porcia 

menšia, požiadajte slušne kuchára, nech Vám pridá, určite Vám vyjde v ústrety.  
„Privítala by som väčšie spoločenské priestory – učebňu, oddychovú miestnosť (už 

existujúca na prízemí je malá a stiesnená) 
Odpoveď: Hľadáme možnosti vytvoriť ďalšie oddychové miestnosti, nateraz sú G1, G3 

a átrium. Limitom je dispozícia budovy. 
„Fakáre na ruky na toaletách sú nehygienické, uvítali by sme opäť papierové utierky. Na 

toaletách chýba mydlo“. 
Odpoveď: Papierové utierky sú zase neekologické a neekonomické, hľadáme spôsoby, ako 

znížiť objem odpadu a papierové utierky tvorili podstatnú časť odpadu. 
„V mnohých pánskych toaletách pravidelne chýba mydlo“. 
Odpoveď: Mydlo je kontrolované denne a dopĺňané podľa potreby. V prípade, že chýba 

mydlo na toalete, nahláste to, prosím, na vrátnici. 
„Oceňuje začatú renováciu a snahu navrátiť škole jej historickú podobu. Avšak v 

učebniach, na chodbách a hlavne na toaletách, ktoré neboli hádam nikdy umyté je neskutočná 
špina. (nemám pocit, že by si upratovačky robili svoju prácu poriadne...)“. 

Odpoveď: Ďakujeme. Toalety a chodby sú umývané denne, každé ráno ešte pred 
začiatkom výuky. Vieme o rezervách, ktoré má oddelenie prevádzky, podnikne kroky na 
zlepšenie. 

„Chcem bankomat v budove“. 
Odpoveď: V dobe, keď ubúdajú hotovostné platby, nevidíme dôvod, aby bol v budove 

fakulty bankomat. Najbližší bankomat je Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici, na fakulte sa 
znižuje potreba hotovostných platieb. Aj v bufete a v rozmnožovni je možné platiť 
bezhotovostne.  
 

       Mgr. Radoslav Števčík, tajomník fakulty 
 
 
Vyjadrenie vedúceho študijného oddelenia 
 

Celkové hodnotenie študijného oddelenia na úrovni 4,03 z 5 znamená dlhodobejšiu 
stabilizáciu hodnotenia s drobnými osciláciami. Stále, rovnako ako po minulé roky, uvedené 
hodnotenie nepovažujem za zlý výsledok, hoci stále ukazuje na rezervy, ktoré máme. Čo ma 
však stále mrzí, je celkový permanentne nízky počet hodnotiacich študentov (celkovo 25% 
z celkového počtu študentov, študijné oddelenie hodnotilo však iba 8,4 % študentov).  

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú v zásade stabilizované. Verím, že personálna zmena, ktorá sa udiala 
na začiatku roka, prinesie väčšiu spokojnosť zo strany študentov. Ako som uvádzal vo svojich 



predchádzajúcich stanoviskách, v prípade, že ste priamo na mieste s niečím  nespokojní, máte 
možnosť bezprostredne po odchode od referentky prísť za mnou, aby sme mohli situáciu riešiť 
priamo, keď nastáva. Taktiež opätovne apelujem na tých z Vás, ktorí doposiaľ nevyužili 
možnosť vyjadriť sa v ankete, využite túto možnosť (počet slovných hodnotení 63 predstavuje 
2% študentov, čo je v absolútnom i relatívnom čísle najmenší menší počet v histórii ankety).  

Čo sa týka pripomienky k hromadným mailom, osobne považujem práve posielanie 
informácií, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulty, za väčšie spamovanie, než možnosť 
distribuovať informáciu, ktorá takto publikovaná nie je.  

K organizácii zápisov pre prvákov magistrov. Skutočnosť, že sa študenti (najmä absolventi 
bakalárskeho štúdia na našej fakulte) nezúčastňujú všetkých jeho súčastí (obzvlášť inštruktáže 
k informačnému systému, po ktorej by už obedná prestávka referentiek skončila) je ich voľba. 
Na tomto zápise sa väčšina ponáhľa preč a následne, najmä po uzavretí systému následne 
musíme riešiť žiadosti, nie ojedinelé, o úpravu v zápise, prípadne iného charakteru súvisiaceho 
zo systémom. Avšak i v tejto súvislosti, samozrejme, môžeme uvažovať o zmene. 
 

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

Študentskú anketu po zimnom semestri akademického roka 2019/2020 vyplnilo 776 
študentov a študentiek, čo tvorí 25% zo všetkých zapísaných študentiek a študentov na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Hoci je to len štvrtina všetkých 
študujúcich, chceli by sme sa poďakovať každému študentovi a každej študentke, ktorí si našli 
čas na vyplnenie ankety. Zaiste sme sa i my, senátori a senátorky, pričinili o jej propagáciu, čo 
sa pozitívne odzrkadlilo na vyššej účasti. Na základe výsledkov ankety sa zaväzujeme urobiť, 
čo bude v našich silách, aby sme zefektívnili našu prácu. Výsledky ŠČ AS FiF UK ohodnotilo 
približne 270 z vás.  

Mrzí nás, že vyše 110 ľudí reagovalo, že našu prácu a naše pôsobenie nepoznajú. Na 
druhej strane nás teší, že 82 študentov a študentiek hodnotí pôsobenie senátu za „výborné“ 
a 69 z 266 hlasujúcich za „dobré“. Iba traja označili možnosť „neuspokojivé“.  

Podnetnou sa pre nás javí najmä negatívna spätná väzba, vďaka ktorej sa môžeme 
posunúť ďalej. Určite zvážime informovanie študentov menej zahlcujúcou formou, ako sú naše 
zápisy a správy zo zasadnutia posielané na mail. Často sa tiež opakuje poznámka, že nie sme 
moc viditeľní a študenti o našej práci nevedia. Tu si dovolíme oponovať, pretože sa práve 
snažíme o čo najväčší dosah, a preto sme sa rozhodli založiť senátny Instagram, kde zdieľame 
udalosti, našu činnosť a informácie pre študentov a študentky. Taktiež sme sa vrátili 
k aktívnejšiemu využívaniu našej Facebookovej stránky. A pravidelne vás informujeme 
o našich aktivitách aj prostredníctvom univerzitných e-mailových adries. Komunikácia je 
obojstranný proces, no ak druhá strana nebude aktívne počúvať, my budeme môcť spraviť 
čokoľvek a stále to bude málo. V snahe priblížiť vám našu prácu budeme pokračovať, len vás 
chceme poprosiť o väčšiu interakciu s nami. 

Ďalej sa chceme poďakovať za pozitívne reakcie v hodnotení našej aktivity, čo si naozaj 
vážime. V pozitívnych ohlasoch sa opakuje spokojnosť s informovanosťou, viditeľnými 
zmenami na fakulte, ako napr. zavedenie mikrovlnnej rúry, riešenie problému so študentmi 
OPT či koše na separovaný odpad. Našou úlohou je pomáhať študentom a zlepšovať situáciu 



na fakulte. Keďže nie vždy máme možnosť spozorovať všetky nedostatky, chceli by sme vás 
poprosiť, milé študentky a študenti, o spoluprácu s informovaním nás o vašich postrehoch. 

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s vami, ktorá bude z našej strany lepšia a pre vás 
prínosnejšia.  

Vaši senátori a senátorky 
 
 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 
 

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty ďakuje za všetky vyjadrenia, ktoré dostala k svojej 
činnosti. Veľmi nás teší, že až 86% účastníkov ankety je spokojných so službami knižnice. Tento 
výsledok nás motivuje robiť naďalej svoju prácu profesionálne a k spokojnosti používateľov. 
Na čo sa chceme v budúcnosti zamerať, je vykonať nápravu negatívnych hodnotení a pokúsiť 
sa presvedčiť a ponúknuť tým, ktorí  doteraz nevyužívali naše služby (11%), že knižnica ponúka 
kvalitné knižnično-informačné služby. Pokúsime sa skvalitniť komunikáciu s používateľmi 
a operatívne reagovať na ich podnety a požiadavky.   

V ankete používatelia opakovane vyjadrujú nespokojnosť s chýbajúcimi titulmi, 
nedostatkom dostupných exemplárov, či  fyzickou nedostupnosťou celého fondu. Knižnica si 
uvedené nedostatky uvedomuje, ale pri počte viac ako 100 akreditovaných študijných 
programov a priemernej cene odbornej publikácie nie je možné zabezpečiť taký počet 
exemplárov, aký je počet študentov jednotlivých študijných programov. Výber a kúpu nových 
dokumentov zabezpečujeme priebežne, sledujeme ponuku hlavne univerzitných 
vydavateľstiev, knižných distribútorov, či knižných veľtrhov, oslovujeme zahraničných 
výmenných partnerov a v prípade starších ale žiadaných dokumentov využívame antikvariátny 
nákup či získanie dokumentu cez dary. Do budúcnosti by sme uvítali, keby používatelia, ktorí 
požadovaný dokument nenašli, alebo bol nedostupný, využili možnosť nahlásenia 
konkrétneho titulu na zakúpenie prostredníctvom linku na stránke súborného online katalógu 
(„Návrh na knihu“), aby sme vedeli presne identifikovať chýbajúce dokumenty.    

Zmeniť fyzickú prístupnosť a ponúknuť voľný výber kníh však zo strany knižnice nie je 
možné vyriešiť  k spokojnosti študentov. Knižnica nesídli v účelovej budove alebo v účelových 
priestoroch, ktoré by umožňovali úplný voľný výber všetkých knižničných dokumentov, preto 
sa snažíme podľa požiadaviek používateľov a sledovania stavu požičiavania dopĺňať 
a obmieňať fond v študovni a v čiastkových knižniciach, ktorých charakter služieb umožňuje 
prístupnosť dokumentov.  Knižnica tiež robí pravidelné výstavky nových knižných titulov s 
možnosťou priamej výpožičky a informácie o knihách sú ihneď po získaní spracované v 
súbornom online katalógu.  

Účastníci ankety mali pripomienky k skráteniu výpožičnej lehoty na 30 dní, knižnica však 
skrátením základnej výpožičnej lehoty zvýšila počet možných predĺžení až na 3 predĺženia, 
teda knihu, na ktorú nie je rezervácia, môže mať používateľ „doma“ až 4 mesiace. Skrátenie 
výpožičnej doby si vyžiadala aplikačná prax a snaha knižnice zvýšiť dostupnosť požadovaných 
dokumentov. Veríme, že používatelia časom ocenia, že knižničné dokumenty nie sú 3 mesiace 
blokované výpožičkou iným používateľom.  

Na základe pripomienok k skracovaniu prevádzkovej doby o 15 minút pred ich koncom, 
predlžovanie obednej prestávky, či neodôvodnenú nedostupnosť čiastkových knižníc boli 
zamestnanci upozornení na dodržiavanie otváracích hodín. Dlhodobejšia nedostupnosť 
niektorých čiastkových knižníc bola 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.   

Pripomienky k správaniu zamestnancov sme riešili tiež upozornením na dodržiavanie 
slušnej, vecnej a profesionálnej komunikácie vo vzťahu k našim používateľom. 

Požiadavku na digitalizáciu knižničného fondu knižnica nemôže realizovať, pretože 
digitalizáciu slovacikálneho fondu (monografií, novín a časopisov, odborných článkov zo 
zborníkov a odborných periodík, máp, pohľadníc a archívnych dokumentov) zabezpečuje na 
základe legislatívy v rámci národného projektu Slovenská národná knižnica (SNK). Žiaľ, doteraz 
nie je legislatívne doriešená prístupnosť takto zdigitalizovaných diel v iných knižniciach, ako je 
SNK. Celý problém je v ochrane autorských práv a úhrade autorských poplatkov za verejné 
rozširovanie predmetov ochrany – zdigitalizovaných diel.  Veríme, že sa problém čoskoro 
vyrieši a my budeme môcť sprístupniť aj našim používateľom výsledky tohto projektu. 
 

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka  

 
 

Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

V prvom rade ďakujeme za všetky komentáre študentov týkajúce sa študijných programov 
(OPT i UVP) ponúkaných Katedrou anglistiky a amerikanistiky – hoci prevažujú pozitívne 
reakcie, objavili sa i kritické komentáre. Tieto sa týkali najmä konkrétnych nedostatkov 
v jednotlivých predmetoch alebo celom študijnom programe. Ako vždy, problémy sa snažíme 
individuálne riešiť v konkrétnych prípadoch, aj v spolupráci so študentmi. Často sa opakuje 
problém nesúvislosti predmetov s celkovou náplňou programov a tiež kapacitné problémy 
týkajúce sa povinne voliteľných predmetov. Toto všetko je, žiaľ, spôsobené neflexibilnou 
formou aktuálne akreditovaných programov a budeme sa usilovať zmeniť zloženie, zameranie 
a filozofiu oboch študijných programov, ktoré na katedre ponúkame. 

Rovnako ako po minulé roky nás veľmi teší, že mnoho študentov kladne vníma naše úsilie 
poskytovať im moderné a pružné vzdelanie zamerané na praktické vedomosti, kritické 
myslenie a všeobecný rozhľad. Zároveň sme si vedomí kritiky zo strany študentov, ktorá 
nekompromisne odhaľuje pretrvávajúce nedostatky jazykových študijných programov 
v jednotlivých kombináciách – priveľký počet predmetov, primálo kreditov, často iracionálna 
diverzita kurzov, malé možnosti flexibilnej selekcie povinne voliteľných a voliteľných 
predmetov, priveľká záťaž na slabo kreditmi hodnotené kurzy, dominancia abstraktných 
obsahov kurzov vychádzajúcich z často odťažitej a čisto deskriptívnej teórie atď.  

Konkrétnym problémom, ktorý sa v reakciách objavil, je neústretovosť, resp. priveľmi 
autoritatívne správanie zopár vyučujúcich – za vedenie KAA je treba povedať, že toto je 
neakceptovateľné a vyučujúci musia byť študentom dôstojnými partnermi v akademickom 
dialógu, určite nie dominantnou a odstup si budujúcou postavou vo vzdelávacom procese. 

Rovnako ako som už písal minulý semester, stále platí a pokračuje naša snaha 
transformovať študijné programy v obsahu predmetov aj z pohľadu skladby jednotlivých 
kurzov a ich kreditového ohodnotenia. Volanie študentov po praktickejších predmetoch 
a modernejších metódach vyučovania považujeme za najväčšiu výzvu do najbližších rokov.  
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 
 

https://fphil.uniba.sk/kaa/


 
Katedra archeológie 
 

V  akademickom roku 2019/2020 ponúkala katedra archeológie jeden študijný program. 
Rovnako, ako počas minulých rokov, v rámci študentskej ankety, dokumentujúcej bakalársky 
a magisterský stupeň štúdia, väčšiu angažovanosť prejavili študenti bakalárskeho stupňa. 

Do celkového hodnotenia prvého stupňa štúdia sa zapojilo 6 študentov, čo zodpovedá 
takmer štvrtine ich celkového počtu (hodnota blízka priemeru účasti študentov na úrovni 
fakulty). Program hodnotia ako kvalitný, zaujímavý, ale skôr náročný. Spomedzi hodnotenia 
jednotlivých kurzov sa podnetné komentáre objavili u dvoch (Eneolit, Veľká Morava). Azda 
práve ako odraz vnímania náročnosti štúdia možno hodnotiť jeden komentár, v rámci ktorého 
zaznela aj výhrada k požadovanému rozsahu samostatnej práce s literatúrou. Vzhľadom na to, 
že v prípade archeológie ide o vedecký odbor, počíta sa vždy s priebežnou prípravou a taktiež 
aj so samoštúdiom literatúry. Príležitosť nechať si vyučujúcim vysvetliť nejasnosti 
v preberanom učive sa naskytá nielen počas prednášok, ale aj konzultačných hodín. Keďže 
kurz Veľká Morava je tiež súčasťou študijného programu slovanské štúdiá, niektoré podnetné 
komentáre vychádzali aj z radov jeho študentov. Zdá sa, že v blízkom čase bude žiaduce učivo 
sprostredkujúce obraz doby veľkomoravskej viac prispôsobiť aj potrebám a očakávaniam 
študentov filologických odborov.   

Na celovom hodnotení druhého stupňa sa zúčastnil len jeden študent.  Dosiahnutú 
hodnotu (cca 7%) možno hodnotiť prinajmenšom ako rozpačitú, jej váhu nemožno považovať 
za dostatočnú na vynášanie akýchkoľvek záverov. Takisto len jeden študent hodnotil niektoré 
predmetov magisterského programu jednotlivo. V rámci celej ankety neprispel ani jedným 
komentárom. 

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

Spätná väzba je pre optimalizáciu každej činnosti prínosná. Preto si členovia katedry 
prečítali spätnú väzbu od svojich študentov (prinajmenšom tie, ktoré sa týkali ich kurzov 
a študijného programu). K bakalárskemu študijnému programu archívnictvo sa vyjadrili len 
traja študenti (cca. 13%). Všetci sa vyjadrili pozitívne. K magisterskému študijnému programu 
archívnictvo sa vyjadrili dvaja študenti (cca. 22%), tiež pozitívne. Každého pedagóga poteší, ak 
nájde napr.: „1. ročník magisterského stupňa štúdia archívnictva na UK ponúka plnohodnotné 
špecializované vyučovanie s vynikajúcimi vyučujúcimi – odborníkmi, ktorí sú vždy ochotní 
pomôcť a odpovedať na nespočetné otázky študentov..., štúdium ma baví čoraz viac“. 

K jednotlivým kurzom sa vyjadroval percentuálne podobný počet študentov a v zásade 
nikde neboli vznesené nejaké podstatné námietky. 

Ku kurzu prof. Sokolovského Dejiny správy pre historikov („predmet je ako relatívne 
všeobecný/prehľadový zaradený neskoro, až v mgr. stupni). Vyjadrenie: „pôvodne som 
navrhoval, aby bol kurz rozdelený podľa záujmu študentov na dvojsemestrálny – pre staršie a 
novšie obdobie. Katedry histórie (slovenských a všeobecných dejín) však tento návrh zamietli“. 

Ku kurzom doc. Federmayera sa nikto nevyjadril. Ku kurzom doc. Roháča sa vyjadril 
relatívne nízky počet, ale boli spokojní. Ku kurzom doc. Šedivého sa vyjadrilo najviac (8 = 42%) 
študentov k jeho kurzu Dejiny Bratislavy 1 (jediná sa vyjadrila, že „očakávala o niečo 
zaujímavejší obsah“ a väčšie zameranie na exkurzie – no zjavne išlo o nepochopenie cieľa, 

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


ktorým nebol sprievodcovský kurz, ale úvod de dejín mesta s jednou, maximálne dvomi 
exkurziami). Trochu viac negatívnych vyjadrení bolo ku kurzu Historická geografia strednej 
Európy (4 = 36%), z toho zaujímavosť hodnotili 2 na 2/5 a 2 na 3/5 a 2 by predmet neodporučili.  
 

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra dejín výtvarného umenia 
 

Teší nás, že oproti letnému semestru 2018/2019  opäť vzrástol počet respondentov 
zapojených do študentskej ankety  Filozofickej fakulty UK. Tentokrát dosiahol celkovo 25 % a 
mierne zvýšenie záujmu sme zaznamenali aj v hodnotení nami realizovaného študijného 
programu a jeho kurzov. Oboje ostalo hodnotené rovnako pozitívne ako i po minulé roky s 
poukazom na vysokú kvalitu i zaujímavosť obsahu  a súčasne s už tradičným konštatovaním 
náročnosti štúdia dejín umenia. Napriek tomu to boli hodnotenia čo sa týka ich rozsahu a 
počtu respondentov skromné. V prevažnej väščine sa obmedzovali na udelenie bodov, resp. 
„hviezd”, slovné komentáre sú v tejto časti ankety nanajvýš vzácne. 

Študijný program boDU hodnitili max. 4 študenti a to pozitívne, no len bodovo bez 
slovného komentára.  Hodnotenia jednotlivých kurzov sa počtom zapojených respondentov 
pohybovali vo väčšine na úrovni hodnotenia  len 2 študentmi, aj to len v bodovej forme. 
Hodnotenia boli pozitívne a predmety by študenti boli odporúčali. Jedine pri kurze Dejiny 
antickej architektúry  hodnotenom len jedným študentom by týmto kurz nebol odporučený, 
pre jeho nižšiu kvalitu a súčasne veľkú náročnosť. To v podstate hovorí samo za seba, treba 
len uviesť, že daný kurz je zámerne jedným z najťažších, ak nie priam najťažším v celom prvom 
ročníku štúdia. Pri kurze Dejiny architektúry 19. a 20. storočia bol komentár „Celkový prehľad 
architektúry je vynikajúco spracovaný, jediné, čo by som vytkla, je obrovské množstvo 
preberaného materiálu natlačených do jedného semestra...“ Študentka navrhla rozdelenie 
kurzu na dva semestre, to však v akreditovanom študijnom programe urobiť  nemôžeme. 
Uvidíme, čo sa bude dať robiť v úprave kurzu, pravdou je, že s malou časovou dotáciou na 
veľký rozsah učiva zápasíme vo všetkých prehľadových kurzoch bakalárskeho stupňa štúdia. 
V prípade kurzu Dejiny umeleckých remesiel 1 bol nasledujúci komentár „Test robený formou 
obrázkov, ktoré trebalo určiť, dosť náročné, nakoľko obrázky si treba dohľadávať, veľké 
množstvo preberanej látky, pri intenzívnej trojdennej príprave cca 6 – 7 h denne sa tento 
predmet dá zvládnuť. Čo sa mi nepáčilo, bol fakt, že študenti z iných odborov boli akoby v istej 
nevýhode, lebo žiaci z odboru mali už viacej vedomostí k tomuto predmetu.“  Tu musíme 
konštatovať, že výber akéhokoľvek voliteľného predmetu z iného než študovaného odboru so 
sebou síce vždy nesie riziko menšej zorientovanosti v problematike v porovnaní so študentami 
toho ktorého odboru, no je prispôsobený možnostiam štúdia pre širšie spektrum študentov. 
Dohľadávanie obrazového materiálu je cielené, má študentov naučiť pracovať s týmto typom 
materiálu. Naviac k nemu na úvodnej hodine získavajú odkazy na kľúčové databázy, z ktorých 
je potrebné čerpať. Okrem toho na webe našej katedry tiež možno nájsť  špeciálne pre 
študentov pripravený zoznam odborných databáz pre takéto využitie. Inšpiratívnym 
podnetom bol komentár ku kurzu Dejiny maliarstva a sochárstva 19. a 20. storočia s návrhom 
jeho  realizácie prostredníctvom umeleckých osobností. Obe prednášajúce sa zhodli na možnej 
úprave kurzu v tomto duchu a už na nej pracujú. Rovnako pri Kapitolách z dejín umenia 1 bol 
komentár v znení: „Ako intro do dejín umenia, skvelé. No ako študenta marketingu, by ma to 
viac oslovilo, ak by sa tam vložilo viac paralel na marketing – napr. aké antické prvky viem 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/
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https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2019-2020-zima/predmet/FiF-KDVU--A-boDU-025--00


využiť dnes v marketingu? Stačilo by pár jednoduchých príkladov, ktoré by tento predmet viac 
napojili na marketing.“ V požiadavkách katedry marketingu na obsah nami realizovaného 
kurzu to zahrnuté nebolo, s tým, že aplikácia na sféru marketingu by už mala byť súčasťou ich 
výučby. Marketingová oblasť nie je našou špecializáciou, no zahrnieme do obsahu kurzu 
v možnom rozsahu i tento aspekt.  

Záverom spolu s kolegami ďakujeme za tieto podnety a dúfame, že podiel konkrétnych 
komentárov do ankety zapojených študentov v budúcnosti vzrastie. Umožní nám to cielenejšie 
skvalitňovať obsah našich kurzov.  
 

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

 
Katedra estetiky 
 

K študentskej ankete k zimnému semestru akademického roka 2019/2020 sa vyjadrilo 
k celkovému hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom dvanásť 
študentov. K jednotlivým predmetom našej katedry (študenti hodnotili celkom 25 prednášok 
a seminárov) sa vyjadrilo 89 študentov (priemer 3,56 študenta na predmet) čo je v porovnaní 
s hodnotením posledných ročníkov značný nárast počtu hodnotiacich študentov. 

Vo svojich hodnoteniach študenti paradoxne oceňujú a zároveň kritizujú napríklad: veľa 
práce – málo práce; náročnosť látky – triviálnosť látky a pod. Najmä ak sa do hodnotenia 
predmetu zapojili len dvaja – traja študenti, jeho hodnotenie je aj takéto: „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. Nie ku všetkým hodnoteniam sú pripojené komentáre.  

Z kritických komentárov vyberám niekoľko poznámok študentov. Podľa nich sú povinne 
voliteľné predmety často náročnejšie ako tie povinné. Študenti sa dožadujú viacej „praxe“ ako 
teórie, časť predmetov vnímajú viac ako dejiny umenia a nie estetiku, na inom mieste by chceli 
viac teórie a „filozofie“. Niektoré programy sa im zdajú nudné. Pociťujú aj nedostatok 
voliteľných a povinne voliteľných predmetov. 

Študenti v pozitívne ladených komentároch ocenili preberanú látku, výkony 
prednášajúcich, alebo atraktívnosť a zaujímavosť nepovinných alebo povinne voliteľných 
predmetov, z ktorých si môžu študenti vyberať podľa svojich záujmov. 

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

Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., vedúci katedry  
 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
 

Kolektív pedagógov etnologickej sekcie KEM vyjadruje študentom vďaku za účasť na 
ankete a aspoň stručné slovné komentáre k jednotlivým kurzom. Hoci účasť bola vo 
všeobecnosti ešte stále nižšia, pozitívne vnímame mierne rastúcu tendenciu zapojenia sa 
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študentov do ankety. Každý z pedagógov zoberie do úvahy názory vyjadrené v komentároch 
na jednotlivé kurzy a zváži ich možné zapracovanie do výučby.   
 

Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

Názory študentov a študentiek pokladáme za relevantné a podľa možností ich aplikujeme 
v konkrétnej výučbe. V zimnom semestri sme urobili niekoľko dôležitých úprav a presunov 
predmetov. Vyšli sme tým v ústrety podnetom ankiet z predchádzajúcich akademických rokov. 
Z aktuálnej ankety je zrejmé, že tieto úpravy sa študentom a študentkám javia ako 
vyhovujúcejšie (až na jeden kritickejší ohlas). Tým chceme všetkých študujúcich vyzvať, aby sa 
i naďalej zapájali do ankety, pretože ich názor nie je ignorovaný a skutočne sa môžu podieľať 
na formovaní a kvalite ich vlastného štúdia. Prosíme len o trpezlivosť, pretože nie každý návrh 
sa dá realizovať okamžite. Študenti si to možno neuvedomujú, no sme limitovaní 
podmienkami akreditácie. I na konci letného semestra plánujeme spoločnú diskusiu so 
študentmi a dúfame, že niektorí prídu. Škoda, že v letnom semestri minulého akademického 
roka neprišiel nikto.  

Väčšina študentov a študentiek vyjadrila vysokú pozitívnu mieru spokojnosti s kvalitou, 
náročnosťou a zaujímavosťou programov realizovaných na našej katedre. Zopár kritických 
ohlasy zaznelo k náročnosti a kvalite štúdia. Uvítali by sme, keby študenti pripojili aj svoj 
komentár k takémuto hodnoteniu. Inak si môžeme naprázdno domýšľať, kde by sme mali 
pridať či ubrať na náročnosti. Z  niektorých kritických vyjadrení študentov vyplýva, že viac sa 
dozvedia zo samoštúdia, než z priamej výučby. Tu chceme zdôrazniť, že vysokoškolské štúdium 
si zo svojej povahy vyžaduje zvýšené samoštúdium, ktoré si možno prehĺbiť návštevou 
konzultačných hodín pedagógov. Škoda, že konzultačné hodiny sa vo všeobecnosti veľmi málo 
využívajú! Za najvážnejšiu kritiku pokladáme pripomienku študentov a študentiek učiteľských 
kombinácií, ktorá sa týka toho, že hoci nemali kurz „Čítanie a písanie filozofických textov“ (ten 
je povinný len pre jednoodborovú filozofiu), skoro všetci pedagógovia od nich očakávali 
zručnosti, ktoré sú obsahom tohto kurzu. O tejto diskrepancii sme vedeli už v decembri 
a dávame jednoznačný prísľub, že v rámci predmetu „Úvod do štúdia filozofie“ budú mať aj 
študenti učiteľských kombinácií možnosť nadobudnúť tieto potrebné akademické zručnosti. 
V hodnotení predmetov, kde sa objavila nespokojnosť, budeme mať individuálny rozhovor 
s dotyčnými pedagógmi. V iných hodnoteniach sa nevieme vyznať: tomu istému predmetu je 
vyčítaná slabá náročnosť a zároveň pomerne veľké množstvo práce a času na prípravy. Máme 
to pochopiť tak, že študenti chcú mať náročné štúdium bez toho, aby vynaložili viac energie 
na prípravu? Dá sa to vôbec? Na katedre nechceme „podliezať latku“, chceme zachovať kvalitu 
štúdia a tá sa dá udržať tak náročnosťou k študentom, ako aj náročnosťou pedagógov voči 
sebe samým. Vyzývame študentov, aby hojnejšie využívali možnosti  konzultačných hodín 
a počas semestra proaktívne kontaktovali pedagógov.  

Vyjadrujeme vďaku za účasť v ankete a chceme zdôrazniť, že podoba, obsah a kvalita 
štúdia sčasti spočíva i v rukách samotných študentov. 
 

Prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry  
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Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
 

Ďakujeme študentom, ktorí sa ankety zúčastnili, oceňujeme, že väčšina hodnotila vecne 
a konštruktívne. Všetky podnety pozorne vyhodnocujeme a v príslušnom čase sa ich budeme 
usilovať premietnuť do prípravy nových študijných programov.  
 
Nemčina 

Keďže sa aj v minulých semestroch opakovane vyskytli výhrady k spájaniu takých 
odlišných činností, akými sú preklad a tlmočenie do jedného predmetu (Preklad a tlmočenie 1 
a Translatologický blok I a III) s jediným hodnotením za obe časti a podľa hodnotiacich s malým 
počtom kreditov, iniciovali sme nasledujúcu zmenu štruktúry študijného plánu, ktorá by sa po 
schválení v Akademickom senáte FiF UK mala realizovať od akademického roka 2020/2021. 

  
Súčasná štruktúra Navrhovaná štruktúra 

 
Bakalársky stupeň 

 
Bakalársky stupeň 

Kód Názov Kr. Roz. Roč. Sem. Vyučujúci Kód Názov Kr. Roz. Roč. Sem. Vyučujúci 

bPTNE-
015/15 

Preklad 
a tlmočenie 1 

4 -/4 3. Z Guldanová 
Sovinec 

nový Preklad 1 2 -/2 3. Z Guldanová 

nový Tlmočenie 1 2 -/2 3. Z Sovinec 

bPTNE-
014/15 

Preklad 
a tlmočenie 2 

4 -/4 3. L Guldanová 
Sovinec 

nový Preklad 2 2 -/2 3. L Guldanová 

nový Tlmočenie 2 2 -/2 3. L Sovinec 

Spolu  8 8    Spolu  8 8    

 
Magisterský stupeň 

 
Magisterský stupeň 

mPTNE-
001/15 

Translatologický 
blok 1 

4 -/4 1. Z Guldanová 
 
Stahl 

nový Odborný 
preklad 1 

2 -/2 1. Z Guldanová 

nový Konzekutívne 
tlmočenie 1 

2 -/2 1. Z Stahl 

mPTNE-
002/15 

Translatologický 
blok 2 

4 -/4 1. L Guldanová 
 
Stahl 

nový Odborný 
preklad 2 

2 -/2 1. L Guldanová 

nový Konzekutívne 
tlmočenie 2 

2 -/2 1. L Stahl 

mPTNE-
018-/15 

Translatologický 
blok 3 

4 -/4 2. Z Stahl 
 
Sovinec 

nový Odborný 
preklad 3 

2 -/2 2. Z Stahl 

nový Simultánne 
tlmočenie 1 

2 -/2 2. Z Sovinec 

mPTNE-
004/15 

Translatologický 
blok 4 

4 -/4 2. L Sovinec 
 
Stahl 

nový Odborný 
preklad 4 

2 -/2 2. L Sovinec 

nový Simultánne 
tlmočenie 2 

2 -/2 2. L Stahl 

Spolu  16 16    Spolu  16 16    

 

Počet hodín aj počet kreditov ostáva zachovaný (bez novej akreditácie nemôžeme 
zvyšovať počty kreditov), nemení sa ročník, semester, ani vyučujúci. Navrhovaná zmena bude 
navyše kompatibilnejšia s prípadnými ponukami na mobilitách, kde študenti majú možnosť 
absolvovať buď prekladateľský alebo tlmočnícky predmet, ale väčšinou nie obe súčasti 
spoločne. 

K výhradám týkajúcim sa vyučovania literatúry, predovšetkým medzi študentmi 
tlmočníckeho a prekladateľského štúdia, že literatúra je v rámci štúdia nadmerne zastúpená, 
nezodpovedá skutočnosti – ide o 6 hodín za celé bakalárske štúdium. Keďže táto výhrada sa 
opakuje, musíme len zopakovať, že štúdium literatúry okrem iného rozvíja schopnosť kriticky 
myslieť a prehlbuje jazykové zručnosti, ktoré nevyhnutne potrebujú všetci jazykoví 
profesionáli – dúfame, že naši študenti sa nimi chcú stať. Sme súčasť Univerzity Komenského, 
a preto odmietame rezignovať na poskytovanie univerzitného – univerzálneho vzdelania 
v odbore. Literatúra je podstatnou a neoddeliteľnou časťou kultúry, teda toho, čo je 
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obsiahnuté aj v názve študijného podprogramu – nemecký jazyk a kultúra. Na dynamicky sa 
rozvíjajúcom trhu práce sa napokon lepšie uplatnia profesionáli, ktorí budú disponovať 
vyváženým pomerom univerzálnych vedomostí a praktických zručností. Praxou je celý budúci 
profesijný život, ale ak študenti nezískajú teoretické vedomosti a poznatky za päť rokov 
strávených na univerzite, reálny trh práce im už nikdy neumožní doplniť si chýbajúce 
vzdelanie.  Nikto nemôže študentov pripraviť na nasledujúcich 40 rokov  profesionálneho 
života, lebo nikto nevie, ako sa budú jednotlivé profesie vyvíjať. Môžeme ich iba pripraviť na 
to, aby do praxe úspešne vstúpili (a to sa nám aj darí). To najcennejšie, čo im môžeme 
odovzdať, je vzdelanie a schopnosť samostatného a kritického myslenia.  

Sme pomerne prekvapení, že niektorí študenti vnímajú v rámci predmetu Súčasný 
nemecký jazyk s nemeckou lektorkou ako „zbytočné“ zaoberať sa textovou analýzou. Keďže 
ide o komplexnú zručnosť, ktorá je potrebná azda v každej profesii, a špeciálne pri prekladaní 
a tlmočení, nemôžeme s týmto názorom súhlasiť a budeme takto naďalej pokračovať.  

Výhrady sa objavili aj k spôsobu vyučovania predmetu Krajinoveda nemecky hovoriacich 
krajín. Očividne došlo k neporozumeniu medzi lektorkou DAAD a študentmi v chápaní náplne 
a štruktúry tohto predmetu. Lektorka mala ambíciu primäť študentov k samostatnej resp. aj 
spoločnej príprave tém s využitím vlastných skúseností z mobilít v DACH krajinách, čo je veľmi 
potrebné a prospešné, a napriek výhradám to nepovažujeme za omyl. Je nám ľúto, že pre 
veľkosť skupín a nedostatok času na hodinách nebolo možné tieto diskrepancie medzi oboma 
stranami vydiskutovať. Za konštruktívne pripomienky k tomuto predmetu, prirodzene, 
ďakujeme a budeme ich reflektovať. 

 
Švédčina 

Na štúdium švédčiny mávame pravidelne pozitívne ohlasy v tejto ankete. Ani tentokrát 
sme nezaznamenali žiadne relevantnejšie kritické hlasy. Študenti sú zvyčajne spokojní tak s 
obsahom ako aj s formou vyučovaných predmetov a hodnotia ich pozitívne. Oceňujú 
kontaktnú výučbu a na magisterskom štúdiu kompletnú výučbu v cudzom jazyku.   

V tomto roku sa ale objavila aj problematika nedostupnosti niektorej literatúry (staršie 
beletristické diela preložené do slovenčiny). Napriek tomu, že sme študentov na začiatku 
semestra upozornili na potrebu hľadať diela nielen v jednej knižnici (zvyčajne univerzitnej), 
ktorá má iba niekoľko exemplárov, ale aj v menších – mestských, obvodných, okresných a pod. 
knižniciach, tento problém vznikol. Študenti  ale nevyužili možnosti dostupnosti týchto kníh na 
tých miestach, na ktoré sme ich upozornili.  Chcem zdôrazniť, že neodporúčame literatúru, 
ktorá je nedostupná. V budúcnosti bude ale učiteľ sledovať túto otázku a ak sa vyskytne 
problém, bude ju riešiť.  To bola jediná výhrada, ktorú študenti pripomenuli. Ostatné ohlasy 
boli pozitívne tak na učiteľov, lektorov ako aj na program švédsky jazyk a kultúra celkovo. 

 
Holandčina 

Na štúdium holandčiny nemáme žiadne relevantné podnety z ankety, na ktoré by sme 
vedeli reagovať. Účasť študentov je minimálna a bez konkrétnejších reakcií na jednotlivé 
predmety. 
 

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

 



Katedra jazykov 
 

Za Katedru jazykov FiF UK by som chcela v prvom rade vyjadriť spokojnosť nad celkove 
pozitívnym hodnotením činnosti členov katedry z vašej strany. Opätovne vás chcem ubezpečiť, 
že sa tak na individuálnych stretnutiach s jej členmi, ako aj na spoločných stretnutiach katedry 
budeme zaoberať každým kritickým hlasom, zvážime a vyhodnotíme jeho opodstatnenosť 
a relevantnosť. Nižšie uvediem jednotlivé vyjadrenia kolegov týkajúce sa jednotlivých 
kritických hlasov. 

K poznámke o nedostatočnom odborne „psychologickom“ zameraní odbornej angličtiny 
sa kolegyňa Milica Lacíková Serdulová vyjadrila nasledovne: „Podľa môjho názoru je názov 
predmetu Odborná angličtina resp. nemčina trochu nepresný a tým pádom aj mätúci. Mnohí 
študenti totiž očakávajú vyučovanie svojho študijného programu v cudzom jazyku, čo však 
nezodpovedá náplni predmetu. Prídavné meno „odborná“ sa totiž nevzťahuje na študovaný 
odbor (v súčasnosti študijný program), ale na odborný jazykový štýl. Ja, ako učiteľ odborného 
cudzieho jazyka, totiž vyučujem akademickú angličtinu smerom k študovanému odboru, nie 
študovaný odbor v angličtine. A práve tento fakt sa mnohokrát stáva predmetom 
nesprávneho pochopenia náplne Odbornej angličtiny/Odbornej nemčiny u študentov.“  

K otázke nereálnych požiadaviek či stres vyvolávajúceho časového limitu pri 
prezentáciách sa kolegyňa M. Lacíková Serdulová vyjadrila takto: „Pri tomto komentári by som 
začala od konca – naozaj nechcem svojim študentom zle. Práve naopak – mojím cieľom je 
oboznámiť študentov s akademickou angličtinou, dať im príležitosť, hoci prostredníctvom 
cudzieho jazyka,  spoznať tajomstvá (a v mnohých prípadoch i úskalia) náučného/odborného 
štýlu. Taktiež oboznámenie študentov s prezentačnými  spôsobilosťami  tvorí súčasť mojej 
výučby. Je mi ľúto, ak môj prístup k analýze a hodnoteniu študentských prezentácií v niekom 
vyvoláva vyššie spomínané nepríjemné pocity.  Mrzí ma, že mnou používaný mobil na občasnú 
kontrolu trvania prezentácie, evokuje u danej študentky paralelu dozorcu, ktorý so stopkami 
v rukách vedome stresuje úbohých študentov. (Mimochodom, stopky som v rámci výučby ani 
raz nepoužila, a ani za prekročenie času som nestrhávala body). Avšak usmerňovanie 
študentov k tomu, že prezentujúci si musí ustrážiť čas je podľa mňa dôležitým mementom a 
dodržanie časového limitu vyhradeného na prezentáciu patrí k základným aspektom úspešnej 
a efektívnej prezentácie.“ 

Na margo predmetu Angličtina pre politológov 3 a 4 kolegyňa D. Šulovská uviedla: „Mrzí 
ma, že študenti mali pocit, že sú zavalení prácou. Ja sama som pociťovala nekomfort, spojenie 
2 predmetov do jedného semestra, napriek rovnakej hodinovej dotácii, sa ukazuje ako nie 
príliš šťastná voľba kvôli množstvu látky, ktorú je nutné prebrať a precvičiť. Predmet Angličtina 
pre politológov 4 bol presunutý do zimného semestra a prebiehal súbežne s Angličtinou pre 
politológov 3 po prvýkrát, a to kvôli Erasmus pobytom väčšiny študentov v letnom semestri. 
Sylaby predmetu Angličtina pre politológov 3 a 4 predpisujú určitý obsah, ktorý je nutné 
prebrať. Snažila som sa ho skresať, o čo sa dalo, myslím si však, že študentom oprávnene 
chýbal čas na strávenie prebratej latky, ako aj čas na dôkladnú prípravu písomných aj ústnych 
úloh - ktoré sú však potrebné na nácvik a upevnenie vedomosti k záverečnej skúške. Pre budúci 
rok by bolo asi vhodné, aby vedúci oboch katedier porozmýšľali, či nebude vhodnejšie 
predmet Angličtina pre politológov 4 presunúť do 5. semestra. Ak sa to nebude dať, ja sa 
budem snažiť obsah predmetov prepracovať, avšak opäť musím zdôrazniť, že ruky mi zväzujú 
platné sylaby, ktoré však rátali s tým, že jeden predmet sa bude konať v zimnom a druhy v 
letnom semestri a je naozaj náročné rozhodnúť, čo z predmetov vynechať, keďže jednotlivé 
zložky na sebe stavajú a vyúsťujú v záverečnej skúške na konci predmetu Angličtina pre 
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politológov 4. Napriek tomu verím, že študenti si z hodín odniesli niečo, čo im pomôže na 
Erazme i v ďalšom štúdiu." 

K poznámke týkajúcej sa Odbornej angličtiny 3 – archeológia, historické vedy, muzeológia 
– kolegyňa D. Šulovská konštatuje nasledovné: „Tematický obsah predmetu sa prispôsobuje 
študijným odborom v skupine. V určitom období sa témy viac tykajú jedného študijného 
odboru a v inom zas druhého. Zaradiť viac muzeologických tém som plánovala v letnom 
semestri v Odbornej angličtine 4 - a myslím, že študenti to už postrehli. Verím, že budú 
zaujímavé a prínosné aj pre nich aj pre kolegov archeológov a historikov. 

Komentár kolegyne A. Antalovej ku kritickejším hlasom z vašich radov znie takto: 
„Pripúšťam, že tento semester (t. j. zimný semester 2019/20) som bola pod veľkým tlakom 
z osobných a zdravotných dôvodov, určite to bol môj najhorší a najnamáhavejší semester.“ 
K vašej poznámke týkajúcej sa rozdielnych jazykových úrovní, dlhých páuz na „prednáškach“, 
spojenia rozdielnych študijných skupín sa kolegyňa A. Antalová vyjadrila takto: „K rôznym 
úrovniam v skupine: Hneď na začiatku ste boli informovaní, že výučba v kurze OA je nastavená 
podľa maturitnej úrovne, t. j. B2, resp. B1.  Ako sami píšete, reálne zloženie skupín je od A2 po 
C1 (v minimálnom počte). Je prirodzené, že keď niekto ledva číta, ide práca pomalšie 
a študentov C1 to nenapĺňa. Ponúkla som im osobitnú prácu, odmietli. Preto volím prácu 
v skupinách a dvojiciach, aby sa diverzita využila a každý niečo priniesol. Slabší sa zasa pred 
lepšími hanbia (mnohí mi to povedali) prehovoriť či spýtať sa, keď nerozumejú, niektorí C1 sa 
aj „predvádzajú“ – skupiny sa nedajú vymeniť, musíme sa navzájom tolerovať. A možno 
počúvať, čo učiteľ hovorí, veriť, že vie, kam smeruje v záujme všetkých a spolupracovať, nie 
prevracať oči a chodiť na hodiny predpojato. Tento problém je v dvoch učebniach, kde sa 
nemôžem fyzicky dostať ku každému študentovi, resp. skupine a pracovať s vami individuálne. 
Budem sa viac snažiť o tento kontakt. 

„K rôznym úrovniam textov: Čo sa týka textov, texty sú autentické, čiastočne upravené, 
ale nie je možné robiť rôzne úrovne. Jedna hodina, jedna téma, jeden cieľ, slúži na to jeden 
text. Texty sú určené pre úroveň B2 (1), sú menej náročné pre C1.“ 

Ako vedúca katedry predpokladám, že pri zvýšenej obojstrannej komunikácii o sporných 
bodoch výučby – či na úrovni študenti a vyučujúca, na úrovni študenti a vedúca katedry alebo 
na úrovni vyučujúca a vedúca katedry – sa posunieme ku kvalitnejším výsledkom a k vyššej 
spokojnosti obidvoch zainteresovaných strán, t. j. vás, študentov, a aj nás, učiteľov. Tí z vás, 
ktorí pri príchode na fakultu nedosahujete v študovanom cudzom jazyku požadovanú B2, príp. 
B1 úroveň, by ste sa vo vlastnom záujme viac mohli venovať samoštúdiu, aby ste „nehatili“ 
učenie sa tých, ktorí majú oprávnene vyššie nároky na univerzitnú odbornú jazykovú prípravu. 

Kolegyňa I. Zolcerová v reakcii na komentár o nenáročnosti učiva konštatuje: „Aby sme sa 
v budúcnosti mohli takémuto hodnoteniu predmetu vyhnúť, potrebovali by sme vedieť viac 
detailov. Srdečne pozývam pisateľa/pisateľku komentára na konzultačné hodiny vyučujúcich 
predmetu Odborná nemčina 1 (Dr. Markech, Dr. Zolcerová). Tu môžeme prebrať situáciu, 
vysvetliť dôvody, ale aj vziať si z komentára tipy pre budúcnosť.“  

Kolegyňa J. Bakytová konštatuje, že „... u  poslucháčov je badať záujem o všetky súčasti 
predmetu. Ojedinelý kritický hlas sa vyskytne vždy. Aj keď  uvedené hodnotenie si vážim, vždy 
je treba porozmýšľať nad rezervami.“  

Rada by som sa vyjadrila aj k ďalším vecným komentárom z vašej strany: každopádne 
súhlasím s vašim názorom (t. j. názorom študentov), že gramatike sa treba venovať len vtedy, 
ak nevhodné konštrukcie znemožnia porozumieť informácii, a že na cvičeniach je vhodné 
striedať rôzne formy individuálneho, skupinového a projektového vyučovania, aby ste ich 
nepovažovali za monotónne, stereotypné, či nezaujímavé. 



Naopak, tým z vás, ktorí sa dožadujete väčšieho zastúpenia gramatiky, by som rada 
objasnila, že v osnovách odbornej jazykovej prípravy gramatika už de facto nemá 
opodstatnenie – jej ste sa v dostatočnej miere venovali na základnej a strednej škole. Ak však 
pociťujete v tejto oblasti deficit, mali by ste si vedomosti dopĺňať formou samoštúdia 
vhodnými učebnicami hojne zastúpenými na slovenskom trhu. 

Rovnako sa chcem sa na vás, študenti, obrátiť s výzvou k väčšej kooperácii s nami, 
k využitiu konzultačných hodín. 

Na druhej strane si uvedomujem, že nejasnosť v chápaní zamerania našich kurzov môže 
niekedy vyplývať aj z nedostatočnej komunikácie požiadaviek z našej strany; preto kolegyne 
na Katedre jazykov vyzvem k tomu, aby počas štyroch semestrov opakovane informovali 
nielen o cieľoch, obsahoch a formách odbornej jazykovej prípravy, ale aj  o vhodných 
doplnkových študijných materiáloch. V popredí záujmu odbornej jazykovej prípravy na FiF UK 
sú vedomosti, znalosti a kompetencie v oblasti odborného štýlu humanitných vied, dôležité z 
hľadiska univerzitného štúdia, budúcich profesijných potrieb, ako aj pre absolvovanie 
študijného pobytu na zahraničnej univerzite. Stručnejšie sformulované: na jednej strane vás 
učíme textové kompetencie a na druhej kriticky myslieť.  

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

Doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra klasickej a semitskej filológie 
 
 

Za dané obdobie katedra a jej klasická sekcia získala spolu tri hodnotenia študijného 
programu – raz bol hodnotený program Klasické jazyky (odborné štúdium) a to mimoriadne 
pozitívne, aj slovným komentárom. Raz bolo hodnotené štúdium PT ANLA, raz FNLA, raz LANE 
vo všetkých prípadoch nebolo štúdium hodnotené ako mimoriadne príťažlivé, hoci kvalita bola 
hodnotená priemerne až vysoko, jeho náročnosť však bola hodnotená ako nadsadená a príliš 
vysoká. 

Milo nás prekvapila vysoká účasť našich študentov na ankete: Latinčinu 3 hodnotili 4 
študenti, čiže 80%, Základy stredovekej latinčiny hodnotili 3 študenti, čiže 50%, Reálie 
antického Ríma takmer 47%; väčšina predmetov bola hodnotená 30 až 40 % študentov.  

Už tradične možno hovoriť o širokej škále hodnotení konkrétnych predmetov, od 
negatívnych až po maximálne pozitívne, celkovo prevládajú kladné alebo mierne kladné 
hodnotenia. Preto, aj vzhľadom na relatívne vysokú účasť študentov na ankete, vnímame tieto 
hodnotenia skôr ako ocenenie našej práce než ako kritiku – hoci aj tam, kde sa kritické hlasy 
objavujú, snažíme sa reagovať. Aj priamo v ankete reagoval vyučujúci na podnet zo strany 
študenta na zvýšenie hodinovej dotácie predmetu. 

Rovnako tradične sa pri kurzoch zameraných na jazykovú prípravu objavujú komentáre na 
adresu veľkej náročnosti kurzu. Tam už štandardne musíme študentom opäť prízvukovať 
potrebu vytrvalosti a disciplíny – bez práce sa cudzí jazyk naučiť nemožno. Naopak v 
niektorých predmetov, a to nejazykových, ako sú reálie alebo náboženstvo, sa dokonca 
niekedy objavilo aj hodnotenie kurzu slovami „nenáročný“. 

Ďakujeme študentom za vyjadrenie ich názoru na našu prácu. Teší nás celkovo pozitívne 
hodnotenie. 

https://fphil.uniba.sk/kksf/


 
Vyjadrenie sekcie arabistiky 

Ďakujeme študentom za vyjadrenie svojho názoru na našu prácu. Teší nás celkovo 
pozitívne bodové hodnotenie jednotlivých predmetov, i keď sme si vedomí nižšieho počtu 
študentov, ktorí sa ankety zúčastnili.  

Ku konkrétnym pripomienkam k jednotlivým predmetom sa vyjadrili vyučujúci priamo 
v ankete, ak to uznali za potrebné a prínosné. Všeobecne môžeme konštatovať, že čiastkové 
negatívne hodnotenia sa spájajú s náročnosťou, nie nekvalitou výučby arabčiny.  

Najviac nespokojnosti študenti vyjadrujú ku celkovej koncepcii programu jazykovej 
kombinácie - „veľa nepodstatných predmetov a málo tých podstatných“, „veľa slovenských a 
anglických predmetov“, „arabčina by sa tu mala študovať samostatne“. Sú to opakujúce sa 
výčitky, ktorých riešenie bohužiaľ nie je v rukách našich pracovníkov. V minulých anketách sme 
sa už mnohokrát pokúšali študentom podstatu problému vysvetliť, ak sa nemáme opakovať, 
nezostáva nám nič iné, než odkázať študentov na naše minulé vyjadrenia.  
 

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

 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 
 

K štúdiu sa v ankete vyjadrilo 12 študentov bakalárskeho štúdia za ZS 2019. Kvalitu 
študijného programu hodnotili ako dobrú (4), náročnosť štúdia ako primeranú (0,5). Štúdium 
je pre študentov skôr zaujímavé (priemerná hodnota 3,82).  

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. Študenti si v priebehu štúdia spresňujú predstavu o štúdiu. 
Opakuje sa pripomienka, že niektorí pôvodne očakávali špecializáciu na informačné systémy 
a programovanie. Informácie o programoch však sú dostupné na webstránke. Opis študijného 
programu pre študentov na webstránke bol aktualizovaný, spresníme nanovo jeho 
špecifikáciu. Budeme ďalej aktualizovať predmety na bakalárskom štúdiu s dôrazom na úvod 
do štúdia, akademické písanie a iné podporné predmety. Pripravíme aj stretnutie so 
študentmi k pripomienkam k obsahu štúdia. 

Na magisterskom štúdiu sa k štúdiu vyjadrilo 5 študentov. Z hľadiska  kvality aj 
zaujímavosti štúdia hodnotili štúdium ako veľmi dobré (priemer 5). Náročnosť štúdia je 
primeraná, štúdium je pre nich väčšinou zaujímavé (4.33). Študenti sa kriticky vyjadrujú najmä 
k teórii, na druhej strane oceňujú Teóriu informačnej vedy ako prípravu na štátne skúšky. 
Študenti pozitívne hodnotia najmä praktickejšie predmety zamerané na tvorbu webových 
stránok, optimalizáciu, médiá a digitálne knižnice. Magisterské štúdium sa otvára aj 
študentom z iných odborov, prvé skúsenosti sú pomerne dobré. 

Niektoré hodnotenia študentov z ankety:  „Štúdium tohto študijného programu ma 
napĺňa a baví. Aj predmety, aj vyučujúci sú super :), motivuje ma to na sebe pracovať.“ (Š1), 
„Som veľmi rád, že študujem práve tento odbor. Obsahuje rozmanité spektrum tém, z ktorých 
si každý môže nájsť oblasť, ku ktorej inklinuje. Umožňuje prakticky precvičovať tvorbu 
vlastných textov, prácu s informáciami a dokumentmi.“ (Š2). 

https://fphil.uniba.sk/kkiv/


Budeme ďalej zavádzať najmä inovatívne metódy výučby a zachovávať individuálny 
prístup, kvalitu a ústretovosť učiteľov a zlepšovať komunikáciu so študentmi. Pre niektoré 
predmety budú spracované novšie učebné materiály. 

Prepojenie s praxou rozširujeme pri spolupráci v odbornej praxi s informačnými 
a kultúrnymi inštitúciami, firmami aj odbornými organizáciám (CVTI SR, knižnice, médiá, SSK, 
SAK). Stále aktuálne je aj riešenie tém z praxe v záverečných prácach, zapájame študentov do 
odborných seminárov, konferencií a projektov. Študenti majú pestrú ponuku medzinárodných 
programov, najmä v rámci programu Erasmus, ktoré využili najmä v Litve a Prahe.  

V odbornom rozvoji programu budeme aj ďalej prehlbovať  interdisciplinárnu spoluprácu 
(psychológia, informatika, sociológia, muzeológia, história). Absolventi sa môžu úspešne 
uplatniť v informačných a kultúrnych inštitúciách, technologických firmách, médiách, 
knižniciach, múzeách, galériách. 

Prioritou rozvoja programov sú základné hodnoty kvality akademickej práce, náročné 
kritériá jej hodnotenia, ale aj rozširovanie možností uplatnenia sa absolventov v praxi. 
 

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

Katedra kulturológie ďakuje všetkým študentom, ktorí sa do ankety zapojili, hoci sa 
nejedná o veľký počet študentov, Váš názor je pre nás dôležitý.  V mene kolektívu katedry 
chcem študentov požiadať a vyzvať, aby sa do ankety zapojili vo vyššej miere, nakoľko 
poznanie spätnej väzby je pre nás východiskom pri dotváraní ponuky predmetov. Aj prípadné 
kritické podnety a názory nám pomáhajú viesť vzájomný dialóg.  V rámci študijného programu 
všetkých stupňov štúdia kulturológie chceme ponúkať študentom kurzy, ktoré im poskytnú 
východisko pre ich budúce pôsobenie. 
 

Mgr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry  
 
 

Katedra logiky a metodológie vied 
 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa v ankete vyjadrili a hodnotili naše predmety. 
Považujeme za veľmi potešiteľné, že niektoré naše predmety boli hodnotené pomerne veľkým 
počtom študentov, čo možno považovať už za naozaj reprezentatívne hodnotenie a príznak 
toho, že im na predmetoch záleží. Prevažujú pozitívne hodnotenia predmetov. Vážime si 
všetky kritické hodnotenia študentov a s pripomienkami budem ďalej pracovať.  Ako učitelia 
zväčša systematických predmetov sme opakovane konfrontovaní s tzv. otváraním nožníc 
medzi štandardnými požiadavkami na výučbu na úrovni najnovších vedeckých poznatkov a 
schopnosťami určitej časti prijatých študentov túto úroveň dosiahnuť.  

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

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

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


 
Katedra maďarského jazyka a literatúry 
 

V prvom rade chceme poďakovať všetkým poslucháčom KMJL, ktorí sa zúčastnili ankety, 
vážime si ich názory a pripomienky. Celkový počet účastníkov bol v hodnotenom období 
o niečo vyšší ako v letnom semestri minulého akademického roka, pričom podobne ako 
v predchádzajúcom roku väčší záujem o anketu mali študenti bakalárskeho stupňa. Študijné 
programy a predmety poskytované katedrou hodnotili priemerne dvaja alebo traja študenti. 
Potešilo nás, že v hodnoteniach jednoznačne prevažovali pozitívne ohlasy, osobitne si ceníme 
slovné komentáre (žiaľ, bolo ich málo), ktoré môžu byť pre učiteľa impulzom pre korigovanie 
svojho pedagogického pôsobenia.  

Poslucháči sa v ankete väčšinou pozitívne vyjadrili ku kvalite vyučovania jednotlivých 
predmetov, k prezentovanej metodike a k prístupu učiteľov k študentom. Traja z nich sa však 
sťažovali na náročnosť preberanej látky na niektorých povinných kurzoch, vnímali ju ako 
„nadsadenú“. Oceňujeme aj ich reakcie (je však na škodu, že nepridali slovný komentár s 
vecnými pripomienkami), ale v prípade takýchto výhrad katedra zastáva stanovisko, že 
zásadne zľavovať v nárokoch na študenta osvojujúceho si základy svojho odboru nie je možné.  

Keďže trochu kritickejšie komentáre sa vzťahovali na niektoré kurzy študijného programu 
Fínsky jazyk a kultúra, ďalej sprostredkujem vyjadrenie vyučujúceho konkrétnych predmetov: 

 
FiF.KMJL/A-mpFN-103/15 Čítanie a interpretácia diel fínskych autorov 

Väčšina pripomienok smerovala k tomu, že predmet bol povinný, hoci nie každý sa 
profiluje na literatúru. S tým celkom súhlasím. Lepšie sa aj pracuje so študentmi, ktorí chcú po 
fínsky čítať. Hodnotenia sú dosť rôznorodé. Pravdu majú študenti v tom, že skôr mohli mať 
povinné tlmočenie, pretože to budú mať aj na štátniciach. V rozvrhu tlmočenie nebolo 
zaradené ani na LS, ale na ich žiadosť som si ho pridala k predmetom letného semestra a 
zaradili sme ho dodatočne do môjho rozvrhu. Intenzívne sa tlmočeniu venujeme teraz, v LS.  
Pokiaľ ide o to, že sme sa o dielach mali rozprávať po fínsky, pokúšala som sa študentov primäť, 
aby mi každý týždeň po prečítanom diele (texty boli po fínsky) napísali reflexiu, najradšej po 
fínsky. Väčšinou mi to písali po slovensky, pár pokusov bolo vo fínčine, ale niektoré boli slabé, 
takže som sa rozhodla, že aby sa k dielam vedeli vyjadrovať plnohodnotne, komunikačný jazyk 
bude slovenčina. Jediná študentka mi systematicky písala reflexie po fínsky (a to vo výbornej 
fínčine). Po každom prečítanom diele sme neznáme výrazy rozoberali na hodine. Nemyslím si, 
že literatúra je zbytočný predmet ani pre tých, ktorí sa v budúcnosti chcú zaoberať niečím 
iným. Aj pre budúcich tlmočníkov či prekladateľov odbornej literatúry je dobré sa zoznámiť s 
literatúrou danej jazykovej oblasti, pretože aj pri tlmočení sa môžu často stretnúť s alúziami 
na rôzne diela (a Fíni ako národ, ktorý veľa číta, ich majú neúrekom), ktoré bez znalosti 
literatúry nemusia pochopiť. (Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.) 

 
FiF.KMJL/A-mpFN-217/18 Fínsky jazyk pre rusistov 1 

Do učebných plánov a zámerov Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií mi 
neprináleží zasahovať. Tento predmet sme otvorili na žiadosť katedry. Po počiatočných 
skúsenostiach ale súhlasím s niektorými poznámkami študentov, že dva semestre tohto 
náročného jazyka pre študentov rusistiky je náročné, najmä keď sú zaradené v posledných 
ročníkoch magisterského štúdia, keď by sa možno študenti mali sústrediť na svoj hlavný odbor. 
Hoci sa snažím tento jazyk priblížiť im čím jednoduchšie, chápem, ak to nie je pre každého 
jednoduché. Možno by bolo užitočné, keby Katedra rusistiky – ak tento predmet chcú – ho 

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


zaradila pre bakalárske štúdium, aj vzhľadom na to, že majú Erasmus s univerzitou v Jyväskylä, 
kam by tí študenti, ktorí majú o fínčinu skutočný záujem, mohli v rámci Erasmu vycestovať. Ale 
toto nespadá do našej kompetencie. (Mgr. Zuzana Drábeková, PhD.) 

Na záver by som chcela vyzvať poslucháčov katedry, aby svoje právo komunikovať 
problémy s vedením katedry, resp. s tými pedagógmi, ktorých sa to priamo týka, využívali aj 
mimo ankety, počas semestra. Tešíme sa na stretnutie s Vami! 
 

Doc. PhDr. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry 
 
 
Katedra marketingovej komunikácie 
 

Ďakujem študentom bakalárskeho štúdia (6), že sú spokojní s naším programom (takmer 
všetky hodnotenia sú v rozsahu od 3 do 5 hviezdičiek). Ďakujem hodnotiacim, škoda, že Vás 
bolo len 6. A tak ako píšem, aj ku svojim predmetom, navrhujem stretnutia zástupcov ročníkov 
so zástupcami vedenia katedry spojené s diskusiou... 

K magisterskému štúdiu: Trochu prísnejšie hodnotia poslucháči komplexne magisterský 
stupeň. Budeme sa snažiť vyjsť im v ústrety, no aj tu by sme potrebovali viac hodnotení. 
Snažíme sa napríklad rozšíriť výučbu základov počítačovej grafiky (máme len 5 počítačov a pri 
každom sedia dvaja študenti), no získať každoročne 1600 € len na software je veľký problém. 
Rozširujeme výučbu i ďalšie aktivity poslucháčov na týchto počítačoch. Preto skúšame všetko 
(grant, akcie pre mesto, chceme tu pracovať aj pre propagáciu fakulty). Minulý rok nám fakulta 
uhradila túto sumu, no budúci akademický rok je zasa ohrozený.  

Teší ma dobré až výborné hodnotenie mojich kolegov i doktorandov, ale aj viaceré ich 
návrhy týkajúce sa množstva kreditov. No hodnotení bolo zasa žalostne málo. Ak má niekto 
iný názor, musí anketu vyplniť, nech máme relevantnejšie údaje... Ak totiž z piatich odpovedí 
napr. na predmet pána Dr. Šagáta prídu odpovede na náročnosť látky (Nepochopiteľná – 1, 
Nadsadená – 1, Akurát – 1 a nenáročná – 2), tak si pedagóg môže len márne lámať hlavu… 
Pokiaľ ide o konkrétne pripomienky k predmetom, tak ich bolo minimum a len na pár 
predmetov. Aj na mojej Kreativite v reklame sa jednému poslucháčovi zdá množstvo práce 
triviálne, druhému náročné... Chápeme, že každý z poslucháčov má právo na svoj názor, ale 
viac odpovedí by nám pomohlo skvalitniť výučbu. Budeme mať nad čím uvažovať a isto aj 
prispôsobiť predmety viac Vám... 

Na záver opakujem svoje slová z minulého semestra: Škoda, že sa do ankety nezapája viac 
poslucháčov. Preto som aj navrhol študentom pravidelné stretnutia zástupcov ročníkov s 
vedením našej katedry (vedúci, zástupca, tajomníčka), resp. v prípade potreby sa môžu 
poslucháči aj zúčastniť zasadnutia našej katedry 
 

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

Výsledky študentskej ankety vyznievajú pre katedru veľmi priaznivo, a to aj v predmetoch, 
ktoré sa doteraz vyznačovali menej priaznivým hodnotením. Jediná výhrada zaznieva 
v prípade predmetu edícia starej hudby s poukazom na príliš vysoké zastúpenie „historických“ 
predmetov v učebnom pláne. Tento predmet sa však venuje skutočne špeciálnej (a z hľadiska 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-marketingovej-komunikacie/
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-muzikologie/


výskumu dôležitej) problematike, a je potrebné, aby absolvent mal zvládnuté jej základy. 
V tomto zmysle by som výhradám (resp. výhrade) nevenoval väčšiu pozornosť. Zásadnejšia 
a relevantnejšia polemika sa venuje magisterskému študijnému plánu, ktorý obsahuje aj 
„zhŕňajúce“ a „opakujúce“ predmety. V tejto súvislosti jeden z účastníkov ankety hodnotí ako 
nedostatok, že sa viacero predmetov v magisterskom stupni tematicky viaže k bakalárskemu 
študijnému plánu („... nevidím v tom väčší zmysel, najmä ak sa nejedná o hlbšie nahliadnutie 
do problematiky, ale len o opakovanie učiva, ktoré sa de facto už preberalo v bakalárskom 
štúdiu“). Ďalší účastník ankety sa zasa sťažuje, že: „Namiesto systematického opakovania dejín 
sa na hodinách preberali nepochopiteľné preklady dobových textov...“ (výhrada zaznela 
v súvislosti s predmetom dejiny hudby pre mgr. stupeň). V tejto súvislosti by som za katedru 
zaujal stanovisko v prospech prvého spomínaného účastníka ankety –opakovanie učiva môže 
byť súčasťou samostatnej prípravy študenta na ŠS, venovanie sa špeciálnym problémom môže 
však zásadne prispieť k profilácii študenta, resp. absolventa a predstaviť mu bližšie postupy 
dôležité pre prax a výskum. V týchto súvislostiach to preberiem aj na stretnutí s kolegami, aby 
sa pohľad na problematiku čo najviac zjednotil aj u pedagógov. 
 

Mgr. art. Branko Ladič, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra pedagogiky a andragogiky  
 

Hodnotenie študentov, hoci sa ankety aj po upozornení zúčastňuje len málo študentov, 
nás pedagógov posúva vpred, sme nútení urobiť sebareflexiu vlastnej práce a zvolených 
metód na vyučovaní, aby sme sa pokúsili učiť lepšie, efektívnejšie a zmysluplnejšie... 

Viacerí členovi katedry sa snažíme o priebežnú spätnú väzbu už počas semestra, na konci 
seminárov, no stále sa pokúšame aj o motiváciu na celofakultnú anketu. 

Jednotlivé predmety študijného odboru pedagogika (boPE, moPE a pedagogické 
predmety SZU) hodnotili študenti pozitívne, snáď len jedno pozorovanie pri hodnotení 
predmetu pedagogická komunikácia – pri niektorých výrokoch nie je úplne jasné, ktorej 
vyučujúcej boli určené, nakoľko tento predmet vyučovali dve kolegyne. Doc. Bakošová to vraj 
riešila už aj s vedením, osobne sa jej dotýka, že nás študenti „nálepkujú“. 

Neustále sa snažíme zlepšovať výučbu predmetov na spoločnom základe, no stále sú aj 
negatívne ohlasy, že sa obsah predmetov opakuje a niektorí študenti vyčítajú kolegom spôsob 
realizácie výučby. Možno by sme privítali konkrétnejšie odporúčania, čo a ako by chceli, aby 
sme ich štúdium zatraktívnili. Veľmi túžia po aplikačných veciach a praxi, no bez solídnych 
teoretických základov nebudú úspešní ani v praxi. Táto požiadavka je pre nás naozaj významná 
a budeme pracovať na zlepšení a vyvážení obsahu predmetov spoločného základu. 

Bakalársky študijný program andragogika (boAG) hodnotilo 7 študentov – vyjadrenia boli 
viac menej pozitívne, ako príklad môžeme uviesť: „Tento program som si vybral po roku na 
inej katedre, čo vôbec neľutujem, pretože andragogika je veľmi zaujímavý študijný program, z 
ktorého som si už za jeden semester osvojil naozaj veľa užitočných rád a vedomosti, ktoré 
určite budem využívať.“ K jednotlivým predmetom (nie ku všetkým) sa vyjadrilo 1 – 6 
študentov s pozitívnym – veľmi dobrým až výborným hodnotením. Vo vzťahu k niektorým 
predmetom hodnotilo aj viac ako 50% študentov. Ďalším dôvodom, ktorý platí najmä pre 
programy s nižším počtom študentov, je, že možné problémy sa riešia priebežne a nie až po 
zverejnení výsledkov ankety. Relevantné pripomienky z ankety budú zakomponované vo 
výučbe v letnom semestri a na budúci akademický rok. V hodnoteniach absentujú aj návrhy 
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a postrehy študentov, ktoré by učiteľom pomohli zefektívniť či zatraktívniť vyučovanie. 
V niektorých prípadoch sú často jednotlivé hodnotenia na ten istý kurz kontroverzné, čo 
(najmä pri nízkom počte zapojených študentov) spochybňuje ich objektivitu 

Všetky problémy, týkajúce sa obsahu učiva, boli vydiskutované a riešené priamo na 
seminároch, prípadne v rámci konzultácií (konzultačných hodín) s učiteľmi predmetov alebo 
s vedúcou katedry a študijnou poradkyňou.  
 

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. Konkrétne výhrady k jednotlivým kurzom budú 
prediskutované s jednotlivými vyučujúcimi. V tomto stanovisku by som sa chcel vyjadriť k 
výhradám, ktoré sa dotýkali študijného programu politológia na bakalárskej a magisterskej 
úrovni. 
 
Skladba ponuky predmetov 

Aktuálna ponuka predmetov je ovplyvnená platnou akreditáciou, ktorá nám v prípade 
povinných kurzov neumožňuje ich zmenu počas jej trvania. V každom prípade výhrady, ktoré 
sa dotýkajú ponuky kurzov na Mgr. úrovni vnímame a zohľadníme pri príprave Mgr. štúdia pri 
novej akreditácii. Vzhľadom na to, že došlo k personálnym zmenám pri vedení niektorých 
kurzov, vyhodnotíme aj poznatky z ankety a prehodnotíme usporiadanie povinných kurzov v 
Mgr. štúdiu. 

U zvyšných kurzov (PV a V) sa v ankete objavila výhrada voči nemožnosti špecializácie v 
rámci študijného programu politológia. Celkové nastavenie Mgr. stupňa je všeobecné. V tomto 
momente nám naše personálne možnosti a počet študentov neumožňujú v rámci štúdia 
ponúkať špecializované podprogramy. Jedným z riešení je obmieňať častejšie ponuku PV a V 
kurzov. Tu opätovne narážame na personálne kapacity katedry, externé kapacity na ponuku 
takýchto kurzov a tiež na záujem študentov. V minulom a tomto akademickom roku sme boli 
nútení zrušiť viacero výberových kurzov z dôvodu nízkeho záujmu študentov. Obmedzene sú 
tiež využívané možnosti zapisovať si iné kurzy v rámci FiF UK, i keď sú viaceré z nich priamo 
obsiahnuté v ponuke kurzov.  
 
Pilotný program „Erasmus v Bc. štúdiu“ 

V tomto akademickom roku sme v rámci bakalárskeho. štúdia pristúpili k realizácii 
pilotného projektu, v rámci ktorého umožníme absolvovať výmenný pobyt Erasmus čo 
najširšiemu počtu študentov 2. ročníka Bc. štúdia v letnom semestri. Keďže ide o pilotný 
program, museli sme prispôsobiť skladbu ponuky povinných kurzov v rámci ZS 2. ročníka, čo 
spôsobilo navýšenie študijných povinností v iných semestroch. V tomto ohľade je kritika 
opodstatnená, po skončení pilotného programu budeme spätnú väzbu od študentov a 
vyučujúcich zohľadňovať pri pokračovaní projektu. V každom prípade považujeme samotný 
projekt „povinného“ semestra v zahraničí za kľúčový pre ďalší rozvoj študijného programu a 
jeho internacionalizáciu.  
 

Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry 
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Katedra porovnávacej religionistiky  

 
V študentskej ankete za zimný semester 2019/2020 bolo hodnotených 24 bakalárskych 

predmetov a 6 magisterských predmetov. Študenti hodnotili kurzy v drvivej väčšine pozitívne 
– až na výnimky sú hodnotenia v pásme 4 a 5 („zelené pásmo“), kde 5 je najlepšie možné 
hodnotenie. Na rozdiel od minulých akademických rokov študenti tentoraz hodnotili kurzy 
oveľa častejšie aj slovnými hodnoteniami, ktoré okrem ojedinelých prípadov boli pozitívne a 
konštruktívne. 

Žiadny z hodnotených kurzov nebol celkovo hodnotený podpriemerne alebo vyslovene 
negatívne. Vyučujúci boli hodnotení pozitívne, tiež v rámci „zeleného pásma“, bez zásadných 
kritických pripomienok. Výhrady sa týkali len niektorých predmetov, ktorých náročnosť bola 
hodnotená ako nadsadená. Študenti by vzhľadom na náročnosť látky privítali vyššie kreditové 
ohodnotenie niektorých predmetov.  

Aj keď pedagógovia pripomínajú študentom možnosť hodnotiť kurzy v ankete, počet 
zapojených nie je uspokojivý. Vzhľadom na nízky počet hodnotiacich (ich počet sa vo väčšine 
prípadov pohyboval od 1 do 3 na jeden kurz) výsledky ankety nemožno považovať za 
dostatočne reprezentatívne a možno len zopakovať starší návrh našej katedry, aby 
hodnotenie kurzov bolo povinnou prerekvizitou k prihláseniu na skúšku z predmetu. Tým by 
sa zároveň dosiahla väčšia objektivita, keďže hodnotenie výučby teraz prebieha počas 
skúškového obdobia a študijné výsledky môžu ovplyvniť hodnotiaci postoj študenta.  

 
Prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

 
 
Katedra psychológie 
 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do študentskej ankety za zimný semester 2019/2020 
a vyjadrili svoje názory a stanoviská. Veľmi si to vážime! Teší nás aj to, že sa každoročne zvyšuje 
počet participujúcich študentov a študentiek na tomto prieskume, čím sa posilňuje jeho 
reprezentatívnosť aj výpovedná hodnota. Na tomto mieste reagujeme 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. 

V celkovom hodnotení boli oba študijné programy hodnotené z hľadiska kvality aj 
obsahovej zaujímavosti pozitívne. Tešia nás, samozrejme, aj konkrétne pozitívne vyjadrenia 
typu spokojnosť, zaujímavosť, potešenie, atraktivita štúdia a pod. Na druhej strane 
s rešpektom berieme na vedomie kritické stanoviská študentov a študentiek, ktoré opakovane 
odhaľujú naše nedostatky a slabšie miesta, napr. nevyváženosť medzi nárokmi a počtom 
kreditov za predmet, náročnosť z hľadiska počtu predmetov a skúšok, obmedzené kapacity 
pre povinne voliteľné kurzy, príliš veľa teórie na bakalárskom stupni, nedostatok praxe, 
obsahová podobnosť predmetov, opakovanie učiva z bakalárskeho stupňa na magisterskom 
stupni či opakované vyjadrenie nespokojnosti k forme seminárnych prác zadávaných formou 
prezentácií predovšetkým na bakalárskom stupni štúdia. 

Naším cieľom do budúcnosti je uskutočniť obsahovú aj formálnu revíziu predmetov na 
oboch študijných programoch. V rámci tohto kroku sa budeme samozrejme dôsledne venovať 
aj adresovaným pripomienkam, ktoré sa týkali obsahového prekrývania predmetov či 
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nevyváženosti kreditových dotácií. Kritické pripomienky k neefektívnemu fungovaniu 
seminárov formou seminárnych prác budú predmetov našich interných diskusií. Budeme 
hľadať cesty ako vyvážiť tradičnejšie metódy práce študentov formou seminárnych prác, ktoré 
majú svoje opodstatnenie, s atraktívnejšími vyučovacími metódami. Kreditové dotácie 
predmetov v magisterskom stupni sú problémom, ktorý vznikol v predchádzajúcom období, 
uvedomujeme si ho a naším cieľom v horizonte najbližšej akreditácie je dosiahnuť kreditovú 
diferenciáciu, ktorá by odpovedala objektívnej náročnosti a dôležitosti predmetov.  

Praxe študentov na oboch stupňoch štúdia zostávajú aj naďalej pre nás výzvou. Pri riešení 
tejto otázky opakovane čelíme obmedzeniam súvisiacich s vysokým počtom študujúcich 
študentov a študentiek, pre ktorých/ktoré by bolo potrebné prax zabezpečiť, a taktiež 
finančným limitom, ktoré nás blokujú v motivovaní k spolupráci na strane potenciálnych 
spolupracujúcich pracovísk. Ku krátkodobému vyriešeniu tejto témy sa v krátkodobom 
horizonte nedokážeme zaviazať. 
 

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

Ďakujeme za všetky podnety, ktoré prišli, väčšina z nich bola pozitívna, čo nás teší. Na 
niektorých predmetoch už aj priebežne zisťujeme spokojnosť študentov s obsahom a 
rozsahom učiva a usilujeme sa reflektovať na pripomienky z ich strany. 

Čo sa týka nedostatkov, veľkú časť tvoria dva opakujúce sa problémy. Jeden je volanie po 
väčšom množstve praktických predmetov. Do istej miery sú oprávnené a budeme môcť 
vykonať viaceré zmeny až v ďalšom akreditačnom období. Na druhej strane vnímanie 
správneho pomeru teórie a praxe bude vždy iné zo strany študentov a zo strany vyučujúcich. 
Potom sú tu predmety, ktoré nie je jednoduché zabezpečiť na všetkých piatich jazykoch 
Katedry romanistiky (tu mám na mysli predmet zameraný na používanie CAT tools či 
audiovizuálny preklad). 

Druhým opakujúcim sa okruhom je spoločný základ. Pravidelne sa väčšina študentov 
sťažuje na prílišnú záťaž slovenčinárskych predmetov pri dvoch študovaných cudzích jazykoch 
a zároveň na ich neužitočnosť. 

Na záver by sme v prípade niekoľkých menej pozitívnych hodnotení smerom na 
romanistické predmety chceli vyzvať študentov, aby pripojili aj slovný komentár, aby sme 
vedeli, čo konkrétne spôsobilo nižší počet hviezdičiek a mohli zvážiť relevantnosť a prípadné 
zmeny. 
 

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. Pokiaľ ide o komunikáciu študentov a učiteľov v rámci katedry, 
stále sa javí ako funkčnejší inštitút ročníkových zástupcov študentov.  
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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. Očakávame, že nástup dvoch nových pedagógov prispeje 
nielen k spestreniu ponuky kurzov, ale aj k zvýšeniu kvality univerzitného štúdia.  

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

Doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra slovanských filológií 

 
Katedra slovanských filológií ďakuje študentom, ktorí si našli čas a prostredníctvom 

ankety vyjadrili svoj názor na obsahovú a realizačnú stránku výučby uskutočňovanej jej 
pedagógmi. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že výsledky aktuálnej ankety sú 
porovnateľné s anketami z predchádzajúcich období, najmä pokiaľ ide o pomerne nízky počet 
respondentov a prevládajúci pozitívny počet ohlasov. Podrobnejší komentár si zasluhuje 
niekoľko kritických slovných pripomienok k náplni a priebehu výučby.  

Ako znepokojujúce vnímame opakované odmietavé reakcie na skladbu študijných 
odborov, v ktorých sa študenti kriticky vyjadrujú k neprimeranému počtu slovakistických 
jazykovedných aj literárnovedných kurzov. Ako vyplýva z viacerých kritických poznámok, 
študenti ich pociťujú ako „zbytočné“, „irelevantné“, „nesúvisiace so študovaným odborom“ 
a odporúčajú „vplyv slovenčiny skresať“. Na ilustráciu uvádzame tri nasledujúce vyjadrenia: 

„(všeobecná reakcia na štúdium prekladateľstva a tlmočníctva) ... slovenské predmety 
majú priveľké zastúpenie v skladbe predmetov. mnoho z predmetov z dielne katedry 
slovenčiny, ktoré ako prekladatelia, tlmočníci (študujúci dva cudzie jazyky) máme, je úplne 
irelevantných a zbytočných. Určite by som skresal vplyv slovenčiny (a štúdium slovenského 
jazyka) pre študentov študujúcich dva cudzie jazyky.  

(slovanské štúdiá) „... príliš veľa zbytočných predmetov, ktoré musíme povinne absolvovať 
ikeď nie sú zhodne s jazykmi, na ktoré sme sa prihlásili (príkladom je: kapitoly z jazykovedy, 
kultúrna lexikológia – všetky slovenské predmety, aj veľká Morava, kde preberáme hradby na 
Slovensku ) 

(slovanské štúdiá) „Názov "Slovanské štúdia" indikuje, že by sme sa mali zaoberať 
slovanskými vecami (jazyky, reálie, dejiny, kultúra) no namiesto toho máme predmety ako 
ekonomika, kultúrna lexikológia, teória literatúry, kapitoly zo základov jazykovedy..., ktoré s 
oborom nijako nesúvysia“ (citácie sú v pôvodnom znení). 

Na adresu zastúpenia slovakistických disciplín v rámci štúdia cudzích jazykov sa učitelia 
katedry slovanských filológii jednoznačne vyslovujú za ich zachovanie v skladbe filologických 
študijných programov. Hĺbkové poznanie zákonitostí materinského jazyka a dedičstva 
národnej literatúry sú totiž kľúčom k schopnosti jazykové a literárne javy s porozumením 
interpretovať a posudzovať v širšom kultúrnom aj historickom kontexte. 

Pri kurzoch Bulharská literatúra 1 a Chorvátska literatúra 1 sa vyskytli výhrady nielen 
k priebehu výučby, študenti kritizovali samotnú ich existenciu v osnovách študijných 
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programov. Učitelia sa budú určite snažiť hodiny zdynamizovať, prípadne ozvláštniť a priblížiť 
ich tak naturelu respondentov, ale napriek výhradám najstaršie obdobia národných literatúr 
ostanú naďalej neoddeliteľnou a povinnou súčasťou štúdia slovanských filológií.  

Osobitné stanovisko treba zaujať k nasledujúcej poznámke, ktorá sa vzťahuje na 
všeobecnú charakteristiku študijného programu stredoeurópske štúdiá: 

„... Napriek tomu, že náš odbor je v anglickom jazyku, naši vyučujúci niekedy majú 
ťažkosti s angličtinou; navyše naše eseje a slohové práce nie sú gramaticky opravené a ani 
vôbec nemáme hodiny anglickej gramatiky, tým pádom naša úroveň angličtiny sa 
nezlepšuje...“  

Odpoveď: Učitelia katedry slovanských filológií v zimnom semestri so študentmi eseje 
a slohové práce nepísali. Študijný program stredoeurópske štúdiá predpokladá znalosť 
anglického jazyka na takej úrovni, aby jeho frekventanti na bakalárskom stupni zvládli štúdium 
jednotlivých kurzov v anglickom jazyku. Nezameriava sa však na výučbu gramatiky anglického 
jazyka. Ak má študent/študentka pocit stagnácie, môže si vedomosti z angličtiny priebežne 
dopĺňať samoštúdiom, vybrané kurzy z anglickej gramatiky si môže zapísať na katedre 
anglistiky a amerikanistiky, prípadne na katedre jazykov.  

Podnetné námety, ktoré študenti vyjadrili v ankete, budeme riešiť priebežne, ako 
napríklad zvýšenie hodinovej dotácie na prakticky zamerané jazykové disciplíny. Veríme, že 
ponúkané možnosti študenti využijú, nie ako v prípade ponuky bulharskej lektorky rozširovať 
ich praktické vedomosti z bulharčiny v rámci špeciálnych konzultačných hodín, ktorú 
z deviatich študentov 3. ročníka využil iba jeden záujemca. 
 

Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry 
 
 
Katedra slovenských dejín 
 
- Priemerná účasť asi 25% 

- Niektorí naši pedagógovia, ako Holec, Zelenák, Baďurík, Benková nedali súhlas so 

zverejnením výsledkov študentskej ankety 

- Ostatní zvyčajne pozitívne hodnotenia, zvyčajne len číselne (zelené hodnotenia), bez 

slovných hodnotení a pripomienok, takže ťažko posúdiť, v čom by bol problém (výnimkou 

je iba prof. Lukačka) a jeho predmet Hrady a hradné panstvá..., pri ktorom sa študent 

vyjadril nasledovne: „Od predmetu som očakával viac. Že sa dozviem viac o hradoch a hr. 

panstvách na Slovensku. Ocenil by som aj efektívnejšiu internetovú komunikáciu učiteľa so 

žiakmi. Z hodín som sa nedozvedel také množstvo informácií, aké som od tohto predmetu 

očakával. Predmet bol dosť nezáživný.“ Treba však dodať, že šlo o jediného študenta zo 14, 

takže aj táto výpoveď nemusí byť objektívna. 

- Pri niektorých kurzoch výčitky na množstvo informácií, príp. nezáživných, aj keď oceňovaná 

snaha podať ich zaujímavo aj uznaná potreba takých predmetov (napríklad si vysoko cenia 

študenti čistej histórie magisterský stupeň) 

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

kontextu 

- Najviac výhrad mali tradične učiteľské odbory v kombinácii s históriou a týkali sa najmä 

predimenzovania spoločného základu, najmä pedagogických predmetov, čo je dlhodobou 
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„achylovou pätou“ týchto kombinácii. Podobne sa študenti sťažujú na nedostatok učiteľskej 

praxe, na úkor teórie. Uvádzam aj príklady, ktorých je ale viac: 

Angličtina – história 
Program je fajn. „Jedinou mojou výčitkou, ktorou by sa kompetentní mohli do budúcnosti 

zaoberať je OKRUH POVINNE VOLITEĽNYCH PREDMETOV SPOLOČNÉHO ZÁKLADU. Mať 12 

kreditov zo spoločného základu za 3 roky je dosť. Myslím, že študenti by si namiesto tých 

predmetov vybrali radšej niečo zaujímavejšie z ponuky predmetov z histórie alebo anglického 

jazyka. Človek tak má pocit, že okrem dvoch predmetov (anglického jazyka a histórie) študuje 

ešte niečo navyše a neviem, či to je tá pravá cesta. Rozumiem, že pedagogické predmety alebo 

psychologické predmety v rámci povinných predmetov sú dôležité , ale prečo vlastne funguje 

povinne voliteľný spoločný základ? Aký ma zmysel? Tých 12 kreditov by mohol študent využiť 

podľa ľubovôle, či už na históriu alebo anglický jazyk, v mojom prípade.“ 

Slovenčina – história 
„V minulom semestri som sa už vyjadrila k jednému povinnému predmetu z 

pedagogického základu (magisterské štúdium, metodológia pedagogického výskumu). V 
tomto prípade by bolo podľa mňa vhodné celkovo pozmeniť predmety pedagogického 
základu, keďže veľa informácií (učív) sa pravidelne opakuje na každom jednom pedagogickom 
povinnom predmete, čím táto výučba neprináša nič nové... A ešte, podľa mňa je celkovo veľmi 
málo praxe na školách, ba až smiešne málo. Reálne sme mali učiť až v záverečnom 5. ročníku, 
predtým boli len náčuvy. A aj ich kvalita závisela od vybranej školy, keďže niekde sa uskutočnila 
len v minimálnom rozsahu. Nie je to trochu absurdné? Veď učenie na školách nás má živiť po 
celý čas po absolvovaní školy, a my si ho reálne máme „vyskúšať“ len 10 hodín. Ak by som si 
neprirábala učením popri vysokej, nemala by som absolútne žiadne skúsenosti, čo je naozaj 
dosť smutné.“ 

„... Vedenie katedry, či fakulty by sa mohlo zamyslieť nad tým, či by nebolo lepšie takýto 
predmet rozdeliť na 2 časti. (a zase napríklad znížiť požiadavky na absolvovanie „zbytočných“ 
povinne voliteľných predmetov zo SPOLOČNÉHO ZÁKLADU, momentálne ich je zbytočne veľa 
(až 12 kreditov)“ 

Môj návrh: V tejto súvislosti pripomínam, že hoci nepodceňujem pedagogickú prípravu 
našich budúcich učiteľov, počet rôznych hodín pedagogiky a didaktiky je u nich 
predimenzovaný na úkor odborných predmetov. Preto znovu navrhujem riešenie didakticko-
pedagogické predmety redukovať na nutné minimum a zaradiť ich až ku koncu štúdiá 
(dobrovoľne!), keď študenti v kombináciách zvládnu základnú faktografiu a metodológiu 
odborných predmetov. 
 

Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry  
 
 

Katedra slovenského jazyka 
 

KSJ má záujem aktívne participovať na príprave novej študentskej ankety. Súčasne 
opakovane odporúčame, aby sa (zmenená) študentská anketa konala raz ročne a aby sa 
nerealizovala počas uzatvárania priebežných hodnotení či skúškového obdobia. Na margo 
súčasnej ankety si dovolím skonštatovať, že reflektujeme jej úskalia ako plod digitálnej éry. „Z 
prípadmy“ (= citácia reprezentatívnej formulácie z ankety) študentských vyjadrení na margo 
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zbytočnosti kurzov slovenského jazyka pre filológov sme sa oboznámili a venujeme im 
zodpovedajúcu pozornosť: najbližšie sľubujeme popracovať ako jazykoví korektori 
záverečných prác. 
 

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

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 

Hodnotenie programov bolo priaznivé. Kritické pripomienky študentov sa týkali celkovej 
štruktúry odboru OPT a UAP (priveľa kurzov spoločného základu, nedostatočné zastúpenie 
praxe). Tieto pripomienky sa riešia na fakultnej úrovni. 

Ojedinelé pripomienky k literárnej časti programu sa vyskytovali viac v bakalárskom 
stupni a týkali sa záťaže v literárnohistorických kurzoch (nízka kreditová dotácia, množstvo 
zadanej literatúry, ojedinele jej nedostupnosť, mechanické memorovanie).  

Kreditová dotácia kurzov je daná akreditáciou, v budúcnosti sa budeme snažiť ju 
korigovať. Množstvo zadanej literatúry zodpovedá nárokom na rozsah a kvalitu výučby: 
zmäkčovanie je v rozpore s požiadavkou nadpriemernosti (ktorú napokon vyjadrili aj študenti). 
V prípade nedostupnosti literatúry je potrebné komunikovať s vyučujúcim; väčšina titulov je 
k dispozícii minimálne na prezenčné štúdium v Slovanskom seminári alebo v Univerzitnej 
knižnici. Mechanické memorovanie ako spôsob kontroly je nesprávne. Na druhej strane, ak 
pod ním rozumieme ovládanie faktografickej bázy, je to nevyhnutný predpoklad pre hľadanie 
súvislostí a vlastné originálne uvažovanie. 

Z jednotlivých kurzov realizovaných na KSLLV boli výborné ohlasy napríklad na kurzy 
Teória literatúry 1, Interpretačný seminár, Editorstvo a redakčná prax, Kapitoly zo svetovej 
literatúry pre učiteľov 1, Slovenská literatúra 19. storočia v divadle a filme, Literárno-kritický 
seminár... Pri niektorých kurzoch (Teória literatúry, Slovenská literatúra 9. – 18. storočia) sa 
objavili úplne protichodné hodnotenia („opakovanie strednej školy“ verzus „iný pohľad“; 
„zbytočnosti“ verzus „zaujímavosti“), čo zodpovedá subjektívnej (ne)spokojnosti. Paradoxom 
bola požiadavka mať rovnaké sylaby kurzu v rôznych programoch (Slovenská literatúra 20 
storočia 1/a preklad). Protirečí to opakovaným požiadavkám profilovať program OPT odlišne 
od UAP: v budúcnosti plánujeme tieto programy odlíšiť ešte výraznejšie. 

Za konštruktívne názory vyjadrené v ankete ďakujeme.  
 

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

Veľmi potešiteľná je informácia, že študentky a študenti odboru sociológie sa v porovnaní 
s predchádzajúcimi ročníkmi zapojili do študentskej ankety nadpriemerne. V prípade 
mnohých kurzov v aktuálnej študentskej ankete za zimný semester AR 2019/2020 vyjadrilo 
svoj názor vyše 65% zapísaných študentov. Je to ukazovateľ zvýšeného záujmu študentov 
poskytnúť spätnú väzbu a aj ukážka toho, že zvýšená propagácia študentskej ankety medzi 
študentmi má zmysel. 

V ankete sa vyjadrili študenti nielen ku konkrétnym kurzom, ale aj k študijným 
programom. Tak v prípade bakalárskeho ako i magisterského štúdia išlo najmä o pozitívne 
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hodnotenia, ktoré ako silné stránky identifikovali ich obsahovú náplň, tematické zameranie 
a kvalitu výučby. Sme radi, že študijné programy študenti hodnotia ako náročnejšie alebo ako 
primerané, čo jasne poukazuje na to, že katedra udržuje minimálne kritériá zvládnutia na 
dostatočne vysokej kvalitatívnej úrovni a nepristúpila na zníženie kvality. Pri jednom 
hodnotení sa ako návrh objavuje zvýšenie interaktívnosti vyučovacieho procesu (viac 
projektov, exkurzií, etc.), čo sa však katedra snaží pri kurzoch, kde to ich obsahová náplň 
umožňuje, realizovať. Na druhej strane však práve projektový spôsob vyučovania, edukačný 
proces založený na domácej príprave, ktorá nutne predchádza diskusii na seminároch, je pri 
niektorých prednáškach hodnotená ako veľmi náročné. 

Pri hodnotení jednotlivých kurzov sa stretávame pri bakalárskom ako i magisterskom 
študijnom programe tak s bodovým ako i slovným hodnotením, kde pri väčšine kurzov je 
pozitívne hodnotený samotný predmet, jeho obsah a kvalita, jasnosť stanovených požiadaviek 
a spôsob hodnotenia. Potešiteľná je vysoké zapojenie študentov magisterského štúdia do 
ankety, ktorá v minulom období bola minimálna. Pri niektorých predmetoch, ktoré si vybrali 
aj „nesociológovia“, ich odporúčali aj pre študentov iných odborov. Ak sme zaznamenali 
negatívne hodnotenie, ide o spojenie niekoľkých skutočností, ktoré ho spoludeterminovali, 
napríklad vnímaná náročnosť kurzu, nezaujímavý obsah, či nejasne stanovené kritériá spôsobu 
hodnotenia. Úspešné zvládnutie kurzov je podmienené samoštúdiom, priebežnou prípravou, 
ktorá nemusí byť reflektovaná zo strany študentov pozitívne. Katedra sociológie ponúkne 
jasne stanovené kritéria hodnotenia kurzov a ich vysvetlenie, posilní pribežnú prípravu, 
projektovú formu vyučovania a bude sa snažiť zabezpečiť dostupnosť literatúry, zdieľanie 
prezentácií vypracovaných počas vyučovacieho procesu a dostupných štatistických softwarov 
využívaných pre študijné účely. 

Pri celofakultných prednáškach sme dostali návrh na zabezpečenie menších študijných 
skupín, čo je však z hľadiska realizácie v súčasnosti pomere komplikovaná záležitosť 
(personálne zabezpečenie, nastavenie v rozvrhu, atď.). 

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 25 % študentov, čo 
zodpovedá fakultnému priemeru. Na základe výsledkov môžeme s uspokojením konštatovať, 
že študijný program história je na oboch stupňoch štúdia hodnotený celkovo pozitívne, a to 
ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom štúdiu.  

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

Napriek absolútnej prevahe pozitívnych hodnotení našich kurzov budeme od budúceho 
akademického roku od 1. ročníka bakalárskeho štúdia postupne zavádzať optimalizovanú 
verziu študijného programu, ktorá zohľadňuje naše skúsenosti z posledných rokov, ako aj 
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výsledky zo študentskej ankety a veríme, že sa stretne s pozitívnym prijatím aj zo strany 
študentov. 
 

Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vedúci katedry 
 
 
Katedra východoázijských štúdií 
 
Všeobecné postrehy: celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 
Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): počet hodnotiacich študentov 
(študijného programu ako celku):  5 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom:  
Praktikum modernej japončiny 1: „Aj napriek tomu, že sme mali stanovený že zápočtom bude 
test. V piatok pred zápočtovým týždňom nám bolo oznámené, že musíme odovzdať ešte sloh 
ako zápočet. To nebolo súčasťou hodnotenia po celý semester, rozhodlo sa o tom pred 
zápočtovým týždňom.“ Odpoveď: Upozorním vyučujúcu, že požiadavky na skúšku musia byť 
jasne stanovené na začiatku semestra, 
 
Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): počet hodnotiacich študentov 
študijného programu ako celku: 0; počet hodnotiacich študentov jednotlivých predmetov: 0 
 

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD, vedúca katedry 
 
Katedra žurnalistiky 
 

Milí študenti, rád by som sa, ako vedúci katedry žurnalistiky, vyjadril k Vašim hodnoteniam 
v študentskej ankete 2020. Niektoré opakujúce sa výhrady a tiež aj pozitívne hodnotenia 
nebudem spomínať duplicitne. 
 
Hodnotenie študijných programov 

Bakalársky program žurnalistika hodnotilo 13 študentov z celkového počtu 120. 
Magisterský program žurnalistika hodnotilo 14 študentov z celkového počtu 90. Ide o naozaj 
o malé percento z celkového počtu študentov, no v reakciách ich zohľadňujeme a rovnako 
zohľadňujeme i skutočnosti, ku ktorým sa vyjadril len jeden študent. 
 Zaznela výhrada k rozvrhu s tým, že by sa dala výučba, resp. predmety zredukovať na 2 dni. 

Nie je to reálne, kvôli našim rozvrhovým možnostiam a domnievame sa, že to nie je vhodné 
riešenie ani z pohľadu práv a povinností denného študenta, so všetkými výhodami, ktoré 
z toho vyplývajú.  

 Sťažnosti na „veľké okná“ medzi prednáškami nie sú podľa nás celkom opodstatnené, 
nakoľko ide o prirodzený jav, ktorý je súčasťou výučby nielen na našej katedre, kde pôsobia 
odborníci z praxe, aktívni novinári, externí vyučujúci a práve ich časové priority sú pre nás 
prvoradé.  

 Predmet Moderovanie sa pri najbližšej akreditácii zmení tak, aby boli naplnené Vaše 
požiadavky, milí študenti. Máte pravdu, pri takto špecifickom predmete je predpoklad 
užšieho výberu tých, u ktorých existujú odborné predpoklady byť kvalitnými moderátormi. 

 Predmety zamerané na dejiny žurnalistiky. Na katedre momentálne vedieme diskusiu 
o výuke týchto predmetov v úsilí zohľadniť aj Vaše pripomienky.  
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 Ďakujeme za kladné hodnotenie toho, čo sme v uplynulom semestri na katedre 
zrealizovali. Pozitívne hodnotíte študovňu, rozhlasové a TV štúdio. Môžete si byť istí, že 
robíme všetko preto, aby ste z katedry neodchádzali, ale aby ste s nami dobrovoľne trávili 
čo najviac času – či už v študovni, rozhlasovom, či v TV štúdiu.  

 Vážime si, že súčasné vedenie katedry vnímate ako nápomocné pri budovaní 
priateľskejšieho prostredia – je to naša priorita. 

 Na tomto mieste je potrebné poďakovať sa a zdôrazniť aj skutočnosť, že vedenie fakulty 
vyšlo našej katedre v ústrety a zamestnalo počas prednáškového obdobia v oboch 
semestroch odborníka, ktorý je k dispozícii všetkým, ktorí majú záujem využiť jeho 
odbornosť a rovnako i možnosti rozhlasového, televízneho štúdia. 

 Vedenie katedry žurnalistiky podporuje prax študentov v médiách a je našou prioritou, aby 
sa kontakty aj možnosti praxe v redakciách prehlbovali. V súčasnosti spolupracujeme 
takmer so všetkými médiami na Slovensku. 

 Na katedre žurnalistiky je každý piatok bez výučby – priestor na prax študentov. 
 Vyjadrenie „Žiadna prax, ktorá študentom chýba“ – keďže ide o pravidelne sa opakujúcu 

výhradu, je namieste opäť pripomenúť, že na katedre žurnalistiky momentálne pôsobí 
deväť odborníkov z mediálnej praxe. Stačí len pozrieť na zoznam vyučujúcich na našej 
webovej stránke.  

 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, kedy 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. 

 „Vyučujúci vypĺňa hodiny tým, že prenechá svoj čas prednášky študentom počas semestra. 
Ti vytvárajú prezentácie a suplujú jeho výuku.“   
Vedenie katedry sa usiluje o to, aby na katedre pôsobili len pedagógovia, ktorí budú 
predstupovať pred študentov s pripravenými ucelenými prednáškami a nebudú sa 
spoliehať na vyplnenie času počas celého semestra aktivitami spomínanými vyššie. 
Považujeme to za neprípustné! 

 Nepotrebné predmety. Nechajte, prosím, milí študenti, katedre žurnalistiky vzdelávacie 
kompetencie a možnosť nastavovať skladbu predmetov. Buďte si zároveň istí, že 
pracujeme na zmene, väčšej adresnosti, no niektoré veci sa žiaľ nezmenia z večera do rána. 
Samozrejme, máte právo vyjadrovať sa k ich praktickej náplni a Vaše pripomienky si 
vážime a berieme na vedomie.  No nekonkrétne poznámky o zbytočných predmetoch vo 
všeobecnosti sa akceptovať nedajú. Netreba zabúdať na skutočnosť, že ste študentmi 
univerzity, čo predpokladá teoretické vedomostí a najmä na magisterskom stupni sa preto 
stretávate s predmetmi, ktoré predstavujú akúsi teoretickú nadstavbu vedomostí, ktoré 
ste získali na bakalárskom stupni. 

 Ako vedúci katedry Vás chcem ubezpečiť, že všetky relevantné podnety budem 
komunikovať priamo daným pedagógom aj s prosbou o prípadnú zmenu prístupu pri 
výuke. 

 
Ste srdečne pozvaní k dialógu s vedením katedry. Budeme radi, ak využijete konzultačné 

hodiny, mailovú komunikáciu na pripomienky, postrehy či sťažnosti a kontaktujete priamo 
vyučujúcich, študijnú poradkyňu, alebo vedúceho katedry. Bez spolupráce s Vami pôjde 
napredovanie k lepšiemu pomalšie. 

Mgr. Ján Hacek, PhD., vedúci katedry 

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

