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

akademického roka 2020/2021 
 
 
Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti!  
 

V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa do študentskej ankety zapojilo dovedna 874 
respondentov, čo je 30 % z celkového počtu študentov našej fakulty. Oproti predchádzajúcemu zimnému 
semestru, v ktorom účasť v ankete dosiahla rekordných 40 %, ide síce o pokles, no v porovnaní 
s návratnosťou ankiet v letných semestroch predchádzajúcich akademických rokov, ktorá je v porovnaní 
so zimnými semestrami vždy nižšia, ide napriek tomu o jeden z najlepších výsledkov v letnom semestri 
za celé obdobie existencie ankety. 

Zvýšenie záujmu o anketu je aj výsledkom jej intenzívnej propagácie zo strany vedenia fakulty 
a jednotlivých katedier, no najväčšiu zásluhu na tomto náraste respondentov má najmä Študentská časť 
Akademického senátu FiF UK, ktorej členovia venovali a venujú propagácii ankety medzi študentkami 
a študentmi veľa úsilia a systematickej práce, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať. Výrazné 
navýšenie účasti študentov v anketách za obidva semestre akademického roka 2020/2021 sa dosiahlo aj 
napriek skráteniu časového intervalu na jej vyplnenie. V porovnaní s letným semestrom 
predchádzajúceho akademického roka bola možnosť vyplniť anketu iba v čase od 10. mája 2021 do 16. 
mája 2021, teda do začiatku skúškového obdobia letného semestra. Vynechanie skúškového obdobia 
bolo rovnako ako v predchádzajúcom zimnom semestri zámerné, pramenilo zo snahy anketu 
objektivizovať. Viaceré katedry a mnoho pedagógov fakulty totiž namietalo práve to, že hodnotenie 
jednotlivých predmetov je výrazne ovplyvnené úspechom či neúspechom študentov na skúške a 
požadovali, aby sa spätná väzba z ankety týkala najmä hodnotenia výučbovej časti semestra. Toto 
riešenie súviselo aj s nárastom dehonestujúcich a vulgárnych vyjadrení na adresu viacerých učiteľov, 
ktoré nepatria na akademickú pôdu a ktoré boli evidentne motivované práve prísnejším hodnotením 
alebo neúspechom na skúške. V posledných dvoch semestroch po skrátení časového intervalu pre 
vyplnenie ankety takéto dehonestujúce a vulgárne vyjadrenia na adresu vyučujúcich takmer vymizli, 
anketa sa výrazne kultivovala a vyjadrenia študentov sú čoraz konštruktívnejšie. Anketa a jej nastavenie 
sú veľmi citlivou záležitosťou, týka sa rovnako študentov ako aj učiteľov, preto budeme v časovom 
nastavení ankiet, ktoré vnímame ako kompromisné, pokračovať aj v ďalšom semestri. 

Anketa za letný semester akademického roka 2020/2021 potvrdila aj mierne stúpajúcu tendenciu 
celkového hodnotenia fakulty zo strany študentov, ktoré sa v poslednom období stabilizovalo na 
hodnote 4,17 (v rámci škály od 1 do 5, pričom 5 je najpozitívnejší dojem), v predchádzajúcom zimnom 
semestri akademického roka 2020/2021 toto hodnotenie dosiahlo známku 4,14 a v letnom semestri 
akademického roka 2019/2020 známku 3,96. Každému z vás, ktorí ste obetovali kúsok svojho voľného 
času a našli si priestor poskytnúť nám svoju spätnú väzbu a podeliť sa s nami o svoje skúsenosti zo štúdia, 
ďakujeme. Vaše podnety, ktoré ste nám adresovali prostredníctvom ankety, neostanú nepovšimnuté, aj 
keď možno nie všetko a nie hneď je možné realizovať či napraviť.  

Anketa za letný semester akademického roka 2020/2021 (rovnako ako anketa za predchádzajúci 
zimný semester tohto akademického roka) mapovala aj skúsenosti a názory študentiek a študentov na 
online vyučovanie, na ktoré musela celá univerzita opätovne prejsť z dôvodu pandémie hneď po začiatku 
semestra. Odpovede na vaše otázky týkajúce sa dištančného vzdelávania potvrdili, že tento typ 
vzdelávania vynútený pandémiou sa podarilo stabilizovať a plnohodnotne uviesť do praxe. Fakulta 
v spolupráci s katedrami a vyučujúcimi eliminovala technické nedostatky a problémy, s ktorými sme 
zápasili v predchádzajúcom období, a realizácia dištančného vzdelávania počas letného semestra 
bezproblémovo fungovala. Potešilo nás najmä vaše pozitívne hodnotenie informovanosti 
o organizačnom zabezpečení dištančného vzdelávania zo strany fakulty a univerzity, ako aj pozitívne 



hodnotenie aplikácie MS Teams. Aj keď sme s potešením vnímali vaše vyjadrenia o výraznom 
kvalitatívnom posune v dištančnom vzdelávaní a jeho technickom zabezpečení, mnohí z vás sa vo svojich 
komentároch s nami podelili aj so svojou psychickou frustráciou z online vzdelávania, ktoré 
opodstatnene považujete za neosobné a neautentické, mnohí z vás v ankete zdieľali svoje negatívne 
pocity z vynútenej sociálnej izolácie a vyslovili ste túžbu po návrate k prezenčnému vyučovaniu. Zostáva 
dúfať, že v nasledujúcom akademickom roku, ak to epidemiologická situácia dovolí, sa budeme môcť 
vrátiť k prezenčnej forme vyučovania. 

Aj keď ste väčšinu času zimného semestra strávili v domácom prostredí a vzdelávali ste sa 
dištančným spôsobom, fakulta využila dištančnú formu štúdia na realizáciu viacerých rekonštrukčných 
prác. Počas dištančnej výuky bolo možné realizovať stavebné a remeselné práce bez toho, aby mali vplyv 
na vzdelávací proces. V roku 2021 pokračovala postupná obnova a modernizácia vnútorných priestorov 
budov fakulty, ktoré sa začali v roku 2019. Obnova vnútorných priestorov budov na Gondovej ulici 
a Štúrovej ulici sa realizovala aj v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím vzniku Filozofickej fakulty UK, 
ktoré bude na jeseň budúceho akademického roka. V budove na Gondovej ulici pokračovali práce najmä 
na 2. poschodí, kde boli v západnom krídle budovy ukončené práce na komplexnej obnove terrazzo 
podlahy chodby podľa vzoru zachovanej štruktúry podlahy na zvyšku poschodia. Realizovala sa aj 
interiérová výmaľba viacerých vnútorných priestorov a na letné a jesenné mesiace je plánovaná 
komplexná rekonštrukcia vstupného vestibulu budovy spojená s reštaurovaním vstupnej brány. 
V budove na Gondovej ulici boli kompletne alebo čiastočne zrenovované viaceré učebné priestory. 
Fakulta pokračovala aj v projekte Debarierizácia budovy FiF UK na Štúrovej 9.  

V roku 2021 sa spustila dlho očakávaná rekonštrukcia bývalých stajní v tzv. malom dvore na 
Gondovej ulici na akademické centrum UniverSaal. Projekt počíta so zriadením viacúčelového priestoru 
pre vzdelávanie s kaviarňou. Veríme, že rekonštrukčné práce budú úspešne napredovať a všetky tieto 
úpravy prispejú k skvalitneniu fakultnej infraštruktúry.  

Podrobnejšie vyjadrenia k výsledkom študentskej ankety, ktoré sa týkajú jednotlivých študijných 
programov, realizácie jednotlivých predmetov, ako aj priebehu vyučovania v letnom semestri 
akademického roka 2020/2021 nájdete vo vyjadreniach jednotlivých katedier. 

 
Vedenie fakulty  

 
 
Študentská časť Akademického senátu FiF UK 
 
Milé kolegyne, milí kolegovia,  
v úvode by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí si našli čas na vyplnenie ankety týkajúcej sa výučby 
v letnom semestri akademického roka 2020/2021. Zažili sme ďalší semester poznačený pandémiou. Aj 
v súvise s ňou je veľmi dôležitá spätná väzba, ktorú ste v ankete poskytli. Táto spätná väzba slúži celej 
fakulte, katedrám, ale i nám na vylepšenie prípadných nedostatkov, ktoré sa objavia. V ankete sa 
vyjadrilo 874 z Vás, čo predstavuje 30 % z celkového počtu študentov. K otázkam týkajúcich sa 
Študentskej časti Akademického senátu FIF UK sa vyjadrilo 818 z Vás. Oproti ostatným rokom 
pozorujeme nárast v počte študentov, ktorí sa do ankety zapájajú. Aj pre nás, senátorky a senátorov, je 
to veľmi potešujúca správa. Na druhej strane nás to zaväzuje v neustálom zdokonaľovaní našich 
schopností. Takmer väčšina z Vás hodnotí našu prácu uspokojivo. Veľmi pozitívne ste sa vyjadrovali 
k programu Tandem, ktorý sme tento rok spustili. Okrem toho vyzdvihujete aj pravidelné informácie zo 
zasadnutí, ktoré sa tento semester konali. Okolo 38 % z Vás sa vyjadrilo, že našu prácu a naše aktivity 
nepozná. Aj z toho dôvodu potrebujeme poukázať na sociálne siete, na ktorých prezentujeme svoju 
prácu a taktiež aj výsledky. Na Instagrame @fifuk_senatori a taktiež aj na Facebooku – Študentská časť 
Akademického senátu FIF UK pravidelne informujeme o svojej práci a aktivitách. Okrem toho na týchto 
sociálnych sieťach informujeme aj o rôznych akciách, ktoré sa na našej fakulte konajú. Komunikácia 
s Vami je prioritou každého z nás. Aj z toho dôvodu Vás pravidelne e-mailom informujeme o dôležitých 
momentoch v našom fakultnom študentskom živote.  

https://www.instagram.com/fifuk_senatori/
https://www.facebook.com/scasfifuk/
https://www.facebook.com/scasfifuk/


V závere nášho vyjadrenia k ankete by sme Vás chceli pozvať, aby ste sa spolu s nami snažili zmeniť 
chod našej fakulty. Ak máte nejaké nápady, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailov alebo 
vyššie uvedených sociálnych sietí. Srdečne Vás pozývame, aby ste spoločne s nami participovali na 
zmene ako senátorka alebo senátor a nebáli sa kandidovať vo voľbách do Študentskej časti 
Akademického senátu FiF UK, ktoré sa konajú na jeseň roku 2021.  
 

Vaše senátorky a senátori! 

 
 
Vedúci študijného oddelenia 
 

Celkové hodnotenie oddelenia na úrovni 4,35 z 5 znamená doposiaľ najvyššiu známku, čo nás 
opätovne teší, zároveň však aj naďalej zaväzuje. Uvedené hodnotenie stále znamená, že sú oblasti, v 
ktorých máme čo zlepšovať. Čo však stále stojí na zamyslenie, (prízvukujem to takmer v každom 
stanovisku) je celkový počet hodnotiacich študentov (30 % z celkového počtu študentov, študijné 
oddelenie slovne hodnotilo však iba 26 % študentov, slovne iba necelých 5 %). Určite ide o vyššie číslo, 
než v drvivej väčšine predchádzajúcich prípadov, avšak stále si dovolím apelovať na študentov, aby svoje 
právo vyjadriť sa v ankete využívali. 

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú v zásade stabilizované. Objavujú sa aj negatívne hodnotenia, opätovne mi je 
ľúto, že nie sú adresné, to znamená, že sa nedá identifikovať referentka, ktorej sa táto skúsenosť týka. 
Napriek poklesu negatívnych skúseností (v relatívnom čísle) sa snažíme prijímať opatrenia, aby sa tieto 
eliminovali. Komentár, ktorý sa mi nepodarilo „rozlúštiť“ (teda nemám jednoznačnú vlastnú 
interpretáciu jeho znenia), je komentár č. 1006880. Poprosím týmto jeho autora, aby ma kontaktoval 
(v prípade, že si želá aj naďalej zachovať anonymitu samozrejme akýmkoľvek vhodným spôsobom), aby 
som vedel aj tento podnet uzatvoriť. Taktiež (táto záverečná veta je mojim refrénom v rámci stanovísk 
k ankete) opätovne apelujem na tých/tie z Vás, ktorí/é doposiaľ nevyužili možnosť vyjadriť sa v ankete, 
prosím využite túto možnosť (v prípade pozitívnych i negatívnych skúseností). 

 
Daniel Madarás, vedúci študijného oddelenia 

 
 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 

 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK ďakuje za všetky vyjadrenia, ktoré dostala k svojej činnosti. 

V hodnotení sa odrazili negatívne vnímané obmedzenia služieb knižnice v súvislosti s dodržiavaním 
nariadených protiepidemiologických opatrení, najmä s vyhlásenými zákazmi vychádzania 
(lockdownami), obmedzeniami vstupov do budovy a tiež dištančný spôsob vzdelávania počas semestra. 
Z toho dôvodu z ankety vyšlo, že tretina respondentov nevyužila služby knižnice (33%). Je to pre knižnicu 
nelichotivé číslo, aj keď ho knižnica za daných okolností nemohla ovplyvniť. Teší nás, že zostalo dosť 
vysoké percento účastníkov ankety, ktorí boli so službami knižnice spokojných (65%). Tento výsledok nás 
bude motivovať robiť naďalej svoju prácu profesionálne a k spokojnosti používateľov. Pokúsime sa 
vykonať nápravu v oblastiach negatívnych hodnotení, presvedčiť 2 % nespokojných používateľov a tiež 
sa zameriame na tých, čo knižnicu doteraz nevyužili alebo nevyužívajú, že im môžeme ponúknuť kvalitné 
knižnično-informačné služby. 

V ankete sa vyskytli pripomienky k zatvoreniu knižnice a na krátke otváracie hodiny. Knižnica ako 
jedna z mála na univerzite sprístupnila svoje služby hneď, len čo to nariadenia štátnych autorít umožnili 
(už od 22. 2. 2021), aj keď v obmedzenom režime príjem a výdaj knižného fondu a bez možnosti 
prezenčného štúdia v priestoroch knižnice. Na kompenzáciu tohto obmedzenia sme používateľom 
ponúkli možnosť absenčného vypožičania fondu, ktorý je určený iba na prezenčné štúdium (fond 
študovní a katedrových knižníc). Na mailové vyžiadanie sme individuálne vyriešili aj výdaj fondu počas 



povinného lockdownu. Používatelia boli cez webovú podstránku knižnice aktuálne informovaní 
o možnostiach prístupu k fondu a k možnostiam využívať externé informačné zdroje UK či voľne 
prístupné e-zdroje. Rozsah otváracích hodín po znovuotvorení sme museli koordinovať s inými 
pracoviskami fakulty, museli sme sa prispôsobiť nariadeniam rektorátu (knižnica má sídlo v budove 
rektorátu UK) a štátnych autorít o nemiešaní kolektívov a po skončení zákazu vychádzania sme nabehli 
na otváracie hodiny platné počas skúškového obdobia. Vždy sme však pripravení v špecifických 
prípadoch sprístupniť knihy aj na základe individuálnej dohody s používateľom.  

Je škoda, že študent, ktorý uviedol, že bol v rámci obednej pauzy „vyhodený“ z knižnice neuviedol, 
na ktorom pracovisku sa to stalo, aby som to riešila adresne. Preventívne však budú upozornené všetky 
pracoviská, aby boli k používateľom čo najviac ústretové. 

V ankete používatelia vyjadrujú nespokojnosť s nedostatkom dostupných exemplárov 
a nedostupnosťou titulov potrebných k štúdiu. Knižnica si analyzovala všetku literatúru z AIS a jej 
dostupnosť vo svojom fonde. Problémom je, že dostupnosť mnohých titulov na knižnom trhu, ktoré sú 
povinnou alebo odporúčanou literatúrou, je obmedzená, v niektorých prípadoch dokonca nemožná 
s ohľadom na rok vydania knihy a chýbajúce dotlače. Preto nie je možné zakúpiť ďalšie exempláre, lebo 
na knižnom trhu už nie sú a nové vydania nevychádzajú. Mrzí nás, ak preto používatelia siahajú po 
neoficiálnych zdrojoch informácií (neoficiálne repozitáre, či tieňové knižnice), keď na UK sú dostupné 
plné texty viac ako 466 tisíc titulov elektronických kníh a 54 tisíc titulov online časopisov, a to aj 
prostredníctvom vzdialeného prístupu. Knižnica ponúka sprostredkovanie on-line školenia na 
vyhľadávanie v nich, stačí sa na nás len obrátiť. Ak používateľ požadovaný titul nenájde, budeme radi, 
ak využije návrh na kúpu knihy (je prístupný na stránke knižnice a v súbornom online katalógu), prípadne 
mailom alebo osobne povie, ktorý titul požadujú dokúpiť. Potom vieme cielene dokupovať knihy, ktoré 
sú žiadané.  

V ankete sa opäť objavila pripomienka k skráteniu výpožičnej lehoty na 30 dní. Skrátenie výpožičnej 
lehoty bolo reakciou knižnice na sťažnosti študentov na nedostupnosť a blokovanie dokumentov po celý 
semester iným používateľom, pričom knihy možno v danom čase ani nepotreboval. Knižnica skrátenie 
základnej výpožičnej lehoty kompenzovala nárastom počtu možných predĺžení z 2 na 3 predĺženia, teda 
knihu, na ktorú nie je rezervácia, môže mať používateľ „doma“ až 4 mesiace. Okrem toho počas celého 
semestra sme predlžovali výpožičné lehoty aj nad rámec týchto pravidiel, práve so zohľadnením 
dištančnej formy výučby a neprítomnosti študentov v Bratislave.  

V ankete bolo vyjadrené znepokojenie zo zrušenia čiastkovej knižnice katedry etnológie, ktoré 
vnímame v kontexte rešpektovania rozhodnutia vedenia fakulty na optimalizáciu služieb fakulty (kam 
spadá aj knižnica). V každom prípade však fond tejto knižnice je knižničným fondom ústrednej knižnice 
a jeho dostupnosť bude zachovaná, dokonca je v pláne rozšírenie možností absenčného vypožičania 
tohto fondu (podania si žiadanky), preto dosah na používateľa by mal byť minimálny.  

Viaceré vyjadrenia smerovali k požiadavke na online dostupnosť výučbovej literatúry, digitalizáciu, 
resp. skenovanie literatúry zo strany knižnice. Tu musíme opäť zopakovať, že knižnica nakupuje, 
sprístupňuje a požičiava takú formu knihy, v ktorej je dokument zo strany vydavateľa distribuovaný, 
resp. verejne rozširovaný. Ak autori (aj keď sú z fakulty) preferujú printovú verziu vydania diela a nedajú 
súhlas na sprístupnenie jej e-verzie cez súborný online katalóg knižnice, tak musíme ich rozhodnutie 
akceptovať. Môžeme však s potešením skonštatovať, že sa každým rokom zvyšuje počet vydaných 
a v plnom texte dostupných diel produkovaných Vydavateľstvom UK a vydavateľstvom Stimul 
(vydavateľstvo fakulty) formou otvoreného prístupu alebo na základe zmlúv o sprístupnení diela cez 
súborný online katalóg knižnice. Takto je sprístupnených viac ako 500 titulov s väzbou na fakultu a cca 
1300 na celej UK. Predpokladáme, že keď sa spustí univerzitný repozitár, bude jeho súčasťou aj „digitálna 
knižnica“ a vydavateľská politika fakúlt a univerzity sa presunie do formy otvoreného publikovania a e-
verzií dostupnosti titulov fakúlt a univerzity pre študentov. V súčasnosti knižnica nemá ani technické 
vybavenie, ani personálne zabezpečenie na skenovanie kníh, ich následné odborné spracovanie 
a dlhodobé trvalé uchovávanie a sprístupňovanie. Naskenované knihy alebo zvukové knihy, ktoré sú 
v katalógu dostupné pre študentov so špecifikami potrebami, sa riadia výnimkou z Autorského zákona, 
ktorý umožňuje sprístupniť takého diela len študentom s takýmito potrebami. 



V ankete sa objavil aj návrh na zriadenie služby pôžičky kníh za peniaze na dobierku. Právne predpisy 
v oblasti poskytovania knižnično-informačných služieb garantujú všetkým používateľom bezplatné 
výpožičky, z dôvodu, aby finančné limity za takúto služby neboli obmedzujúcim faktorom pri prístupe 
k informáciám. 

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka  
 

 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

Za Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK by som rád poďakoval za všetky reakcie študentov za 
letný semester 2021. Študentská anketa je pre nás indikátorom nielen spokojnosti študentov s prácou 
našej katedry, ale aj fungovania celej fakulty. Prevažne pozitívne hodnotenia nás tešia a tie negatívne 
upozorňujú na nedostatky, ktoré sa neustále snažíme naprávať. Pedagogický výkon zamestnancov vo 
vysokom školstve je dnes závislý iba od kvantitatívnych ukazovateľov a tak je anketa jedinou možnosťou, 
ako sa dozvedieť viac o vnímaní kvality našich programov od samotných študentov. 

Tešíme sa relatívne dobrej účasti študentov na ankete a pozitívne vnímame ich komentáre k obsahu 
i forme študijných programov. Samotné hodnotenie jednotlivých predmetov a reakcie Katedry anglistiky 
a amerikanistiky FiF UK na individuálne problémy sa dostanú buď do individuálnych reakcií vyučujúcich 
alebo do diskusie s vedením katedry – na tomto mieste by asi zaberali priveľa času. Veľmi by sme chceli, 
a dúfame, že pandemická situácia to dovolí, aby študenti mohli aj osobne participovať na diskusii 
o témach, ktoré sú predmetom ankety. 

Kritika sa (ako po iné roky) týka buď konkrétnych problémov predmetov resp. vyučujúcich, ktoré sa 
dajú čiastkovo a postupne riešiť priamo na katedre, alebo celkovej skladby predmetov a štruktúry (ale 
najmä obsahu) študijných programov. Tieto sa menia omnoho ťažšie, a preto by bolo dobré, ak by sa 
v budúcnosti dbalo aj na hlas študentov pri akreditačnom procese, ktorý je, žiaľ, preformalizovaný, 
skostnatený, byrokratický, pomalý a zvýrazňuje procesy a personálne aspekty vzdelávania na vysokých 
školách, ktoré majú minimálny dopad na kvalitu poskytovaného vzdelávania študentov.  

Tiež chcem zdôrazniť, že dúfam, že nová forma študentskej ankety sa čoskoro na našej fakulte stane 
realitou a nahradí niekedy ťarbavé formulácie súčasnej ankety, čím prispeje k zlepšeniu komunikácie 
a spätnej väzby od študentov. 
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 
 
 
Katedra archeológie 

 
Protiepidemiologické opatrenia boli v akademickom roku 2020/2021 po prvý raz v účinnosti počas 

celej dĺžky jeho trvania. Hoci sa obmedzenia opäť bezprostredne dotkli výučby, na technickú stránku jej 
dištančnej formy nepadol už ani jeden kritický hlas. 

Bakalársky stupeň študijného programu archeológia (boAE) hodnotili tentoraz traja študenti (t. j. 
cca 7% z celkového počtu), čo síce z hľadiska ich pomerného zastúpenia nezodpovedá celofakultnému 
výsledku (cca 30%), odráža to však dlhodobý trend tohto študijného programu. Jeho úroveň a atraktivita 
sú z pohľadu týchto študentov nadpriemerné. Nároky kladené na nich považujú za primerané. Jednotlivé 
predmety bakalárskeho stupňa boli hodnotené v priemere rovnakým počtom študentov (dvaja až štyria 
hlasujúci), no opäť v zásade rovnako, v priemere pozitívne až veľmi pozitívne. V slovných komentároch 
sa zrkadlí skutočnosť, že niektoré zo seminárov či predmety vyžadujúce priamu komunikáciu do istej 
miery poznačila dištančná forma ich výučby. V tomto prípade treba však zdôrazniť, že nešlo o kritické 
vyjadrenia. Vyučujúci sa tu stretli s pochopením. 

Z 9 študentov magisterského stupňa študijného programu archeológia (moAE) celkovo program 
hodnotili dvaja (cca 22%), pričom udelené bodové hodnotenia odrážajú jednoznačnú spokojnosť vo 
všetkých sledovaných rovinách (kvalita, náročnosť a jeho atraktívnosť). Dvaja hlasujúci sa podujali 

https://fphil.uniba.sk/kaa/
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hodnotiť aj jednotlivé predmety. Hodnotenia boli jednoznačne veľmi pozitívne, a to na úrovni všetkých 
ponúkaných ukazovateľov. Výnimkou bol kritický hlas, reakcia na výučbu, ktorá v prípade jedného 
predmetu prebiehala v angličtine. Vzhľadom na hladký priebeh výučby dotknutého predmetu počas 
semestra a v zásade veľmi dobré hodnotenia, ktorými bol zavŕšený, ťažko možno nájsť objektívny dôvod 
na zamietavý postoj. Ak ide o výučbu vybraných predmetov, v rámci študijných programov ako je 
archeológia, v angličtine, takýto trend je dnes v zahraničí všeobecne akceptovaný a obyčajne sa stretáva 
s pochvalnými vyjadreniami. Cieľom tejto výučby je pripraviť absolventa na jeho neskoršie pôsobenie aj 
na medzinárodnom poli bádania. Výuka v anglickom jazyku sa na oboch stupňoch štúdia bude systémovo 
riešiť už počas nasledujúceho akademického roku 2021/2022. 

 
Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci katedry  

 
 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
 

Študentskú anketu považujeme za jeden z najlepších prostriedkov získania spätnej väzby našej práce. 
Všetci členovia katedry si prečítali hodnotenia od našich študentov. Vzhľadom na grafické vyjadrenia 
(počty hviezdičiek) sme pomerne spokojní, prevažovali kladné hodnotenia, za ktoré ďakujeme. 

K bakalárskemu študijnému programu archívnictvo sa vyjadrilo, žiaľ, len 8 študentov (ca. 30%), ktorí 
ho ohodnotili 4 hiezdičkami z 5. Je to v zásade pozitívne, hoci vidíme možnosť zlepšovať sa. Pri hodnotení 
vidieť kvalitatívne rozdiely medzi študentmi aj rozdiel v ich ambíciách a očakávaniach – kým väčšina sa 
vyjadrila, že náročnosť je akurát alebo nadsadená, tak jeden konštatoval triviálnu náročnosť. Nedá sa 
samozrejme prispôsobiť úplne všetkým, snažíme sa však držať latku kvality dostatočne vysoko. 

K magisterskému študijnému programu archívnictvo sa vyjadrili 4 študenti/ky z celkovo (ca. 40%). 
Mimoriadne nás potešilo ich ohodnotenie (5 hviezdičiek z 5), rovnako bola hodnotená aj zaujímavosť 
programu a náročnosť bola hodnotená ako primeraná (75% resp. mierne nadsadená 25%). 

Rozkolísanosť hodnotenia zo strany študentov je v prípade „servisných kurzov“ pre iné katedry. 
Napríklad predmet pomocné vedy historické hodnotilo 22 študentov (31%), pričom priemerne mu udelili 
4 hviezdičky. Vyučujúceho však mrzí, že 2 sa vyslovili, že „určite neboli“ jasne stanovené požiadavky 
a spôsob hodnotenia – pritom dostali písomné sylaby a na prvej hodine s nimi požiadavky vyučujúci 
prebral a na ďalších hodinách ich niekoľkokrát opakoval.  

Trochu nás mrzí, že kvôli pandémii sme prispôsobili aj špeciálne niektoré kurzy – napr. odbornú 
archívnu exkurziu realizoval vyučujúci tak, že na externom pracovisku bol on a informácie zdieľal 
študentom online formou. Ako vedúci katedry som to považoval za výborný nápad za daných okolností, 
no študenti predmet skritizovali. Vzhľadom na nízky počet zapojených do ankety (v tomto prípade len 
traja) sú však zovšeobecnenia možné prijať s istou opatrnosťou. 

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

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

 
 

Katedra dejín výtvarného umenia 
 

V priebehu letného semestra 2020/2021 prebiehala výuka online, priebežne sme sa snažili so 
študentami konzultovať možné problémy a zabezpečovali sme im aj prístup k odbornej literatúre 
prostredníctvom našej spolupráce s odbornou knižnicou v Slovenskej národnej galérii. Intenzívne 
prebiehali aj konzultácie k záverečným bakalárskym prácam. Väčšina predmetov, ktoré sa týkajú priamo 
dejín umenia, boli veľmi pozitívne hodnotené.  

Predmety, kde bežne využívame spoznávanie umeleckých diel a pamiatok v teréne a v 
zbierkotvorných inštitúciách sme ani v tomto semestri nemohli zrealizovať. To sa objavovalo aj ako častý 

https://fphil.uniba.sk/kapvh/
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komentár k predmetom, pričom ale študenti chápali situáciu. Prikladám vyjadrenie k predmetom, kde 
došlo k zvýšeniu hodnotenia, prípadne tie, kde vysvetľujeme jednotlivé pripomienky. 
 
Analýza výtvarného diela 2: maliarstvo, sochárstvo 

V komentároch bola zmienená vysoká náročnosť predmetu, ktorý ale patrí k dôležitým pre základné 
pochopenie analýzy umeleckého diela. V prípade, že mali študenti pochybnosti, mali možnosť bohato 
čerpať z individuálnych konzultácii, čo len časť využila. Každopádne pedagóg si cení jednotlivé postrehy, 
aj keď mohli prísť skôr a dali sa vyriešiť na konzultáciách, čím by sa zamedzilo zbytočnému stresu 
študenta/-tky. Ako aj u iných kurzov, každoročne je tu niekoľko študentov, pre ktorých je pochopenie 
princípu vlastnej analýzy a interpretácie diela a  tu nutná schopnosť vedieť vidieť náročnejšia. Celkovo 
to ale bol rok z ktorého boli dve práce nominované na ŠVOK a jedna dokonca ocenená. 
 
Seminár z dejín umenia 17. a 18. storočia 
Potešil nás komentár: „Seminár dobre doplní obraz o preberanom učive z prednášok.“ 
 
Dejiny architektúry 17. a 18. storočia 
Prednášky podľa jedného komentára presahovali hodinu a pol, ale pedagóg sa vždy na záver spýtal či je 
potrebné ešte niečo dovysvetliť a venoval sa predmetu nad rámec stanového časového úseku.  
 
Ikonografia stredovekého umenia 
Pri stredovekej ikonografii študent „vytýkal“ príliš veľa požiadaviek, ale v druhej polovici komentára 
„uznal“, že to tak má byť, aby bolo splnená náplň predmetu. 
 
Odborná prax 
Jeden komentár sa vyjadril na jednotvárnosť odbornej práce, čo bolo zapríčinené aj lockdownom 
a nedostupnosťou odborných inštitúcií pre potreby praxe.  
 
Gotická architektúra 
Opäť pozitívny komentár: „Pre mňa najobľúbenejší predmet tento semester. Človek získa hlboké znalosti 
z témy, pritom nejde len o suchý výklad.“ 
 

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., vedúca katedry 

 
Katedra estetiky 

K študentskej ankete k letnému semestru akademického roka 2020/2021 sa vyjadrili k celkovému 
hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom len štyria študenti. 
K jednotlivým predmetom našej katedry (študenti hodnotili celkom 13 prednášok a seminárov) sa 
vyjadrilo 45 študentov (priemer 3,46 študenta na predmet). 

Vo svojich hodnoteniach študenti už pravidelne paradoxne oceňujú a zároveň kritizujú napríklad: 
veľa práce – málo práce; náročnosť látky – triviálnosť látky a pod. Kritické komentáre súvisia najmä 
s náročnosťou a objemom preberanej látky, resp. študijnej literatúry („Je to enormné množstvo učiva, 
bolo to ťažké zvládnuť počas online vyučovania. K lepšiemu uchopeniu látky určite chýba osobný 
kontakt...“). Zaznela aj požiadavka navýšenia ponuky povinne voliteľných predmetov: „Často sú voliteľné 
predmety zaujímavejšie ako tie s vyšším kreditom“. 

Pozitívnou informáciou pre katedru je, že spokojnosť študentov zapojených do ankety vo veľkej 
miere prevyšovala kritické hodnotenia a komentáre, vrátane slovných vyjadrení ktoré sú obyčajne 
skromné. Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia študenti nemali výhrady k nedostatkom pri 
dištančnom vzdelávaní počas koronakrízy.  

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

 



 
Katedra etnológie a muzeológie 
 

Pedagógovia Katedry etnológie a muzeológie FiF UK vyjadrujú študentom vďaku za aktívnu účasť v 
ankete a za komentáre k vybraným kurzom. Študijné programy odboru Etnológia boli hodnotené veľmi 
pozitívne (3 hlasy pre boEt a 5 hlasov pre moEt), a to aj rozvinutým slovným hodnotením. Jednotlivé 
kurzy boli hodnotené taktiež prevažne pozitívne. Väčšina z nich bola hodnotená aj slovne, a to pomerne 
veľkým množstvom študentov (17 kurzov z 24 hodnotených kurzov, celkový počet slovných vyjadrení 
43). Väčšina slovných vyjadrení vyjadruje spokojnosť študentov s úrovňou a formou vyučovania 
a pochvalu pedagógom (35 pozitívnych komentárov zo 43). Viaceré kurzy, ktoré boli otvorené ako 
celofakultné, boli označené ako mimoriadne zaujímavé a kvalitné (z bakalárskych kurzov sú to Etnológia 
pre neetnológov, Čarodejníctvo z antropologickej perspektívy, Obyčajové tradície – dejiny a súčasnosť; 
z magisterských Rodové štúdiá, Základy evolučnej antropológie, Zdravie a choroby v sociokultúrnom 
kontexte). Ojedinelé negatívne hodnotenia etnologických kurzov sa vzťahujú predovšetkým na 
zaujímavosť látky, ktorá najmä pri teoreticko-metodologických kurzoch nie je kritériom kvality 
predmetu, ale taktiež na množstvo povinností vo vzťahu k množstvu kreditov (týmto komentárom 
budeme venovať zvýšenú pozornosť pri príprave kritizovaných predmetov v súčasnom akademickom 
roku). Aj v týchto prípadoch však hodnotenie ostatných položiek je pozitívne. Prevažnú väčšinu kurzov 
(18 z 24 hodnotených) by študenti odporúčali iným, 2 zo 6 neodporúčaných kurzov boli hodnotené len 
jednou osobou, ktorá nezanechala slovný komentár; negatívne hodnotenia sa v týchto prípadoch 
vzťahovali na zaujímavosť látky. K ostatným neodporúčaným kurzom študenti poskytli slovné 
komentáre, ktoré boli konštruktívne a ktoré sa budeme snažiť zobrať do úvahy. Celkovo sa dá povedať, 
že vyjadrenia študentov boli pozitívne a konštruktívne, za čo im vyjadrujeme veľkú vďaku.  

V študijných programoch Muzeológia a kultúrne dedičstvo celkovo môžeme konštatovať pozitívne 
hodnotenie kurzov zo strany študentov – prevažná väčšina hodnotí kurzy na úrovni 4 a 5 z 5 hviezdičiek, 
primeranosť náročnosti, obsahu či podmienok na absolvovanie kurzu. Z toho vyplýva aj odporúčanie 
„áno“ (určite a skôr) zo strany študentov. Napriek oslovovaniu študentov sa pedagógovia stále stretávajú 
pri väčšine kurzov s nízkym počtom študentov, ktorí sa zapájajú do ankety (priemerne 1 – 3 študenti), čo 
je aj pri nízkych počtoch prihlásených študentov v kurze pod 50 % všetkých študentov. Skôr výnimočne 
študenti napíšu aj slovné hodnotenie kurzu, prevažne sa zameriavajú na výber z predpísaného 
hodnotenia. 

Za Katedru etnológie a muzeológie sme teda zistili prevažne pozitívne hodnotenie kurzov. Každý z 
pedagógov zoberie do úvahy názory vyjadrené v komentároch na jednotlivé kurzy a zváži ich možné 
zapracovanie do výučby. Vo vzťahu k nastávajúcej výučbe plánujeme nasledujúce kroky: 

 Kontrola a prípadná úprava množstva povinností v jednotlivých kurzoch zo strany pedagógov 
s cieľom harmonizácie zodpovedajúcich povinností študentov vo vzťahu k počtom kreditov, ako 
aj k ich celkovej záťaži v priebehu semestra. Úpravy sa v študijnom programe etnológia 
uskutočnia, ako zvyčajne, po diskusii o sylaboch na začiatku akademického roka. 

 Kolegiálna výmena názorov medzi pedagógmi pri hodnotení kurzov – aj pokiaľ ide o látku, aj vo 
vzťahu k požiadavkám v jednotlivých kurzoch. 

 Podpora interaktívneho spôsobu výučby, či už prezenčnou formou, alebo v digitálnom priestore. 
 

Doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD., vedúca katedry 

 
 

Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

Tak ako v zimnom semestri, aj v letom semestri 2020/2021 dosiahla účasť študentov v ankete 
významný podiel (30 %), ktorý sa dá pravdepodobne pripísať na vrub zvýšenej propagácii ankety medzi 
študentmi a študentkami zo strany fakulty i samotnej katedry, v ktorej budeme naďalej pokračovať.  

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


Relevantný bol aj podiel hodnotiacich jednotlivých študijných programov ponúkaných Katedrou 
filozofie a dejín filozofie FiF UK. Hodnotenia mali prevažne pozitívny charakter, bez viditeľných 
kontroverzných hodnotení, hoci našlo sa aj zopár kritickejších názorov. Bakalárske študijné programy 
hodnotilo spolu 32 študentov, magisterské programy 12 študentov. V celkovom hodnotení kvality 
študijného programu udelilo menej ako 4 hviezdičky iba 7 študentov bakalárskeho štúdia a 1 študent 
magisterského štúdia. Potešiteľné sú najmä viaceré pozitívne slovné hodnotenia, ktoré odrážajú 
spokojnosť študentov a študentiek s odbornou i personálnou stránkou vyučovania.  

Pozornosť venujeme tiež negatívnejším hodnoteniam, ktoré upozorňujú na rôzne nedostatky 
pociťované študentmi. Väčšina z týchto komentárov nemá zásadný charakter – týkajú sa napr. 
prekrývania PV predmetov v rozvrhu, chýbajúcej latinčiny a iných jazykov, požiadavky na vyučovanie 
východnej filozofie, vylepšenia prezentácií a pod. Tieto názory študentov evidujeme a budeme sa snažiť 
ich zohľadňovať pri budúcich úpravách študijných programov. Obzvlášť nás však mrzia dva komentáre 
o predčasnom ukončení štúdia. Najmä slovný komentár k študijnému programu boFI sa javí ako plný 
hnevu a horkosti, no bez uvedenia konkrétnych výčitiek voči predmetom alebo vyučujúcim. V tejto 
súvislosti by sme radi študentov a študentky povzbudili k priebežnému komunikovaniu svojej 
nespokojnosti, a to s vyučujúcimi dotknutých predmetov, prípadne s vedením katedry, pretože zo 
samotnej ankety sa môžeme potom len domnievať, aké dôvody ich viedli k negatívnym hodnoteniam a 
rozhodnutiam.  

Posledná poznámka sa týka pretrvávajúceho problému s uvádzaním prevažnej väčšiny predmetov 
Katedry filozofie a dejín filozofie v kategórii „XXX-nekategorizované“, čo komplikuje vyhľadávanie 
predmetov a ich hodnotení.  

 
Prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry 

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD., zástupca vedúceho katedry 

 
 

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky 
 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým študentom a študentkám, ktorí sa vyjadrili k vyučovaným 
predmetom na našej katedre. Vzhľadom na to, že sa na posledných hodinách vymedzil čas na spätnú 
väzbu a naši vyučujúci opakovane vyzývali študentov, aby sa v ankete vyjadrili, očakávali sme vyššiu 
účasť v ankete, ale predpokladáme, že nižšia ochota zúčastniť sa súvisí s pandemickou situáciou 
a vyučovaním online, ktoré spôsobuje určitú únavu vyučujúcich aj študentov a nepochybne ovplyvnilo 
aj hodnotenia. Dúfame, že pripravovaný nový dizajn študentskej ankety prispeje v budúcnosti k vyššej 
účasti v študentskej ankete. Spätnú väzbu a relevantné pripomienky vyjadrené v ankete sa budeme 
usilovať zohľadniť najmä pri chystanej reakreditácii študijných programov.  

Pokiaľ ide o štúdium nemeckého jazyka a kultúry v kombinácii, kritika smerovala najmä 
k nedostatku prakticky zameraných predmetov na bakalárskom stupni štúdia, kde sa prekladové 
a tlmočnícke semináre ponúkajú až v  záverečnom ročníku, negatívne študenti hodnotili priveľmi 
teoretické predmety a predmety tzv. spoločného základu. Celkovo menší záujem o literatúru a jej 
štúdium stavajú našich vyučujúcich v týchto predmetoch pred veľkú výzvu. Napríklad pri predmete 
Dejiny nemeckej literatúry a kultúry 2, ku ktorému sa vyjadrilo 21 z 25 študentov, vzbudilo pozitívnu 
odozvu, že vyučujúca vyberá literárne texty tak, aby sa dala zdôvodniť ich relevancia pre súčasnosť zo 
socio- a kultúrnohistorického hľadiska, pričom sa zároveň usiluje prostredníctvom správneho 
koncipovania úloh zlepšovať aj jazykovú kompetenciu študentov. Študenti na prvom i druhom stupni 
štúdia by privítali rozšírenie výučby o prácu s prekladateľskými softvérmi, tzv. CAT nástrojmi, o čo je 
veľký záujem. Veľmi dobre bol prijatý voliteľný kurz Prekladateľ a nástroje CAT, kde sa vyjadrilo 12 z 19 
študentov, pritom všetci pozitívne tak k jeho obsahu ako aj k vyučujúcemu. Dokonca zaznelo, že na 
začiatku semestra bol „boj o miesta na tento predmet“. Kladne boli hodnotené aj kurzy zamerané na 
rozvoj konverzácie a písomnej kompetencie v nemčine, aj napriek tomu, že sa realizovali v online-režime, 
ktorý pre vyučovanie cudzieho jazyka nie je práve najoptimálnejší.  

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-germanistiky-nederlandistiky-a-skandinavistiky/


Študenti a študentky učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii na bakalárskom stupni 
štúdia vyčítali skladbe predmetov obmedzenú ponuku predmetov zameraných na výučbu jazykových 
i didaktických zručností a celkovo nedostatočnú paletu povinne voliteľných predmetov pre študentov 
tohto programu. Študenti by napríklad privítali predmet zameraný na fonetiku. Veľmi pozitívne hodnotili 
tie predmety, ktoré sa zameriavali na rozvoj jazykovej kompetencie (Súčasný nemecký jazyk 2). Naopak, 
priveľká teoretickú náročnosť sa vyčíta predmetom zameraným na lingvistiku, konkrétne v kurze 
Lingvistika 2, pre ktorý je však teoretický základ nevyhnutný. Kritika smerovala aj voči tomu, že predmet 
zlučuje dve jazykovedné disciplíny (lexikológiu a syntax nemeckého jazyka). Pri hodnotení predmetu 
Dejiny nemeckého jazyka, ktorý mal rozporuplné hodnotenie, sa študenti/študentky vyjadrili, že by 
privítali viac predmetov ako lingvistika, syntax či lexikológia, vrátane chýbajúcej fonetiky. Pri hodnotení 
pedagogickej praxe sa objavilo niekoľko nekonkrétne formulovaných výhrad, vyučujúca požiadala 
priamo v ankete o ich spresnenie. Hospitačná prax bola realizovaná na Gymnáziu J. Hronca a zároveň na 
Goetheho inštitúte, pričom v internom dotazníku k predmetu neboli formulované žiadne výhrady. 
Študenti mali možnosť vidieť zaujímavé vyučovanie na štátnej SŠ aj renomovanej jazykovej škole a 
zároveň odovzdávali správu z praxe, ktorá mala viesť k sebareflexii. Na magisterskom stupni štúdia 
študenti ocenili osobný prístup našich vyučujúcich, ale na druhej strane im chýba modernejší obsah 
štúdia a nedostatok  voliteľných predmetov zameraných na didaktiku. Navrhujú menší počet predmetov 
s vyššou kreditovou dotáciou (napr. Gramatika, Literatúra a Didaktika), aby sa v danej disciplíne dalo ísť 
skôr do hĺbky. Na jednej strane študenti žiadajú viac didaktickej praxe a oceňujú predmety koncipované 
týmto smerom, na druhej strane sa im javí kurz spoluorganizovaný s Goetheho Inštitútom (Deutsch 
Lehren Lernen) ako priveľmi náročný, na vysoké nároky tohto predmetu študentov v budúcnosti 
upozorníme.  

Študenti študijného programu švédsky jazyk a kultúra v kombinácii celkovo hodnotia svoje 
štúdium veľmi pozitívne. Do študentskej ankety sa v letnom semestri 2020/21 zapojili hlavne študenti 
druhého ročníka bakalárskeho štúdia kombinácie nemecký jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra ako 
aj anglický jazyk a kultúra – švédsky jazyk a kultúra. Študenti magisterského štúdia, ktorí sú v končiacom 
ročníku sa skôr v grafoch vyjadrili, že boli so štúdiom švédčiny spokojní. Fakticky boli všetky odporúčania 
na maximálnych číslach. Navrhli však, v súvislosti s Diplomovými seminármi, že by privítali samostatný 
špeciálny seminár k formálnej stránke diplomovej práce. A to aj napriek tomu, že dostali odporúčania 
na niekoľko publikácií, ktoré sú k dispozícii tak v knižniciach ako aj na webových stránkach. Študenti 
bakalárskeho štúdia (NE – SV a AN – SV) sa v študentskej ankete Leto 2020/21 vyjadrili v hojnom počte 
tak v grafoch ako aj verbálne. Opakovanie, ako aj v predchádzajúcich semestroch, veľmi pozitívne 
hodnotili predmet Jazyková kompetencia vedený švédskym lektorom a ocenili v ňom okrem 
metodického prístupu, obsahovej náplne a prístupu učiteľa možnosť aktívne sa zapájať celej skupine do 
tém. Vyjadrili spokojnosť, že sa aj napriek dištančnej výučbe veľa naučili. Pri predmete Fonetické 
a jazykové cvičenia, ktoré tiež vedie švédsky lektor, pripomenuli, že sa učiteľ zameral hlavne na 
gramatiku a chýbalo im viac fonetiky. Tento deficit je, vzhľadom na pomerne nenáročnú švédsku 
fonetiku, ľahko napraviteľný v nasledujúcom ročníku. Predmet Severské dejiny a reálie študenti 
považovali síce za informačne veľmi zaujímavý, avšak jazykovo príliš náročný. Preto budeme 
v budúcnosti uvažovať, v závislosti od náročnosti preberanej látky, o kombinácii predmetu dvoma 
učiteľmi a v dvoch jazykoch (slovenskom aj švédskom). Obsahovú náplň i metodiku vyučovania 
predmetu Kultúra a literatúra severu hodnotili študenti kladne. Miestami sa im javili nároky zvýšené, 
avšak v konečnom dôsledku ocenili jeho náročnosť a získané vedomosti. Istú kritiku zaujali k tomu, že 
učiteľ neobjasnil dostatočne, ktoré zadania budú známkované a ktoré nie. V predmete Prekladový 
seminár ocenili študenti najmä žánrovú a obsahovú rôznorodosť textov, možnosť skupinovej spolupráce, 
formu diskusie a celkovo ho hodnotili, napriek miestami organizačným a komunikačným problémom, 
veľmi pozitívne. Nórsky jazyk hodnotili študenti pozitívne, hlavne v súvislosti s tým, že ho vyučoval native 
speaker, teda nórska lektorka a odporúčali ho aj ďalším záujemcom o severské jazyky a kultúru. 

Rovnako aj študenti študijného programu holandský jazyk a kultúra v kombinácii celkovo hodnotia 
svoje štúdium pozitívne, reakcií však bolo málo a týkali sa iba niekoľkých predmetov. Čo sa týka 
predmetu Preklad 1, počas semestra sme mali možnosť zúčastniť sa seminára s profesorom Renkemom 
a jeho knihou o holandskej identite, takže na preklad rôznych textov z politického a turistického spektra 



bolo menej priestoru, ale čiastočne sme ich nahradili predmetom tlmočenie z listu. Keďže učiteľ učil 
tento predmet prvýkrát, bol v ňom ešte neskúsený a nabudúce by žiakom ponúkol viac rôznorodých 
textov.  V predmete Tlmočenie z listu sa na konci semestra vyskytlo len cvičenie textov v holandčine, čo 
bolo spôsobené tým, že náročnosť sa zvyšovala a začínali sme pamäťovými cvičeniami, potom textami v 
slovenčine a až na konci semestra v holandčine. Texty si vyžadovali predchádzajúcu terminologickú 
prípravu. Pri ďalšej skupine určite skrátime formát prezentácie publikácie Makarová: Tlmočenie, aby 
zostalo viac času na skupinové cvičenia. Nácvik tlmočenia v online prostredí, ktoré nie je ideálne na 
kontrolu tlmočníckeho výkonu učiteľom, tiež výrazne sťažil tento proces. Pre predmet Dejiny Holandska 
a Belgicka ponúkneme v budúcom semestri viac materiálov v slovenčine, keďže doteraz neboli veľmi 
dostupné, ale vďaka prekladateľskému projektu v magisterskom ročníku budeme viac pracovať so 
slovenskými materiálmi pre tento predmet. 

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

 
 

Katedra jazykov 
 
Vážení študenti, 
za celú Katedru jazykov rada konštatujem, že celkové hodnotenie katedry je priaznivé. Nižšie sa 
jednotlivé kolegyne vyjadria k niektorým kritickým hlasom. 
 
Mgr. A. Schwarzbacher 

Výučbu nemčiny sa snažím realizovať predovšetkým cez nemecký jazyk, najmä čo sa týka slovnej 
zásoby. Pri gramatike sa naopak kvôli ľahšiemu pochopeniu snažím uviesť jednotlivé javy do kontextu aj 
v iných jazykoch (slovenčina, španielčina, angličtina), čo však nie je vždy možné a v určitých prípadoch 
sa študenti musia daný jav proste naučiť. Študenti sú na každej hodine vyzývaní, aby sa pýtali, ak niečomu 
nerozumejú, pravdou však je, že málokedy sa niekto opýta. Rovnako študentom neustále zdôrazňujem, 
aby ma kontaktovali cez mail alebo MS Teams, ak majú s niečím problém, doteraz to však zo skupiny 
Nemecký jazyk a reálie 2 nikto neurobil. To je aj dôvod, prečo nerozumiem kritike, že by som mala 
niekedy vysvetliť veci detailnejšie. Problémom Nemeckého jazyka 1 a 2 je aj sústavná nepripravenosť 
väčšiny skupiny a sťažnosti na to, aké je učivo pre nich náročné, čo dáva zmysel, keďže svojim postojom 
k príprave nemajú následne na čom stavať. Na ich obranu by som ale rada dodala, že časť skupiny začala 
v priebehu letného semestra spolupracovať a ja verím, že sa postupne pridajú aj ostatní. 
 
Mgr. A. Antalová 

Ďakujem študentom za pozitívne hodnotenia, rovnako ďakujem aj za niektoré kritické vyjadrenia. 
Čo sa týka nezapínania kamery, určite to nebol prejav nezáujmu, ale kvôli kvalite spojenia a pri práci s 
textom, o čom jazyk je, to nebolo nevyhnutné. Je mi ľúto, ak niekoho predmet nebavil, niekto napíše, že 
bol nezaujímavý, iní napíšu, že bol zaujímavý. Online vyučovanie obmedzuje možnosti aktivít pri 
jazykových cvičeniach, čo tento predmet je, ale stále hľadám, ako najlepšie pracovať, a stále budem. 
 

Ako vedúca katedry dodávam, že zo strany kolegyne by bolo vhodné hľadať dynamizujúce postupy 
a prostriedky, využívať rôzne metódy pri operáciách s textom či už v ústnom alebo písanom diskurze, 
ktoré by vo väčšej miere aktivizovali študentov. Rovnako by bolo vhodné explicitnejšie zdôvodňovať 
význam konkrétnych použitých postupov a jasne vysvetľovať zadania.  

Niektoré pripomienky adresované Katedre jazykov FiF UK sa týkali rôznych jazykových úrovní 
študentov v študijných skupinách, čo sa však kvôli rozmanitému počtu študentov prichádzajúcich 
z rôznych vzdelávacích inštitúcií, žiaľ, nedá vždy riešiť k plnej spokojnosti študentov či katedry. Navyše, 
na katedre pri organizácii jazykovej výučby uprednostňujeme princíp odboru, nie princíp jazykovej 
kompetencie študentov. Obidva princípy sa v menších skupinách nedajú uplatniť.  



Vo väčšine prípadov sa študenti vyjadrovali pochvalne vo všetkých hodnotených oblastiach. 
Problémové miesta v oblasti dištančného vzdelávania sa snažíme riešiť aktuálne. Nezaznamenali sme ani 
žiadne podnety, ktoré by vyústili do návrhu úprav študijných plánov. 

Ako vedúca katedry predpokladám, že pri zvýšenej obojstrannej komunikácii o sporných bodoch 
výučby – či už na úrovni študenti – vyučujúca/i, alebo na úrovni študenti – vedúca katedry, môžeme 
dopracovať ku kvalitnejším výsledkom a k vyššej spokojnosti obidvoch zainteresovaných strán. Pri 
obojstrannej komunikácii mám na mysli najmä využívanie konzultačných hodín a priame bezprostredné 
vyjadrenie názorov pri osobných stretnutiach. 

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

 
 

Katedra klasickej a semitskej filológie 
 
Sekcia klasických jazykov 

Hoci sa do študentskej ankety nezapojil veľký počet študentov, predsa považujeme hodnotenia 
a stanoviská v nej formulované za relevantné. Pozorne sme si ich prečítali, vyvodili z nich závery a 
budeme na ne prihliadať vo výučbe v nasledujúcom semestri. Hodnotené boli kurzy ponúkané 
odborovým študentom, teda kurzy prekladateľsko-tlmočníckych programov a klasické jazyky, tak kurzy, 
ktoré katedra zabezpečuje pre iné pracoviská a ich študijné programy (Archívnictvo, História...). 
V hodnoteniach výrazne prevažujú pozitívne hlasy, pri prednáškach sú oceňované najmä zaujímavé 
témy, pri seminároch kompetencie vyučujúcich. 

Ak zaznievajú výhrady, týkajú sa v drvivej väčšine prípadov náročnosti konkrétneho predmetu. Týka 
sa to takmer všetkých jazykových kurzov (gréčtiny aj latinčiny), a to ako kurzov PT a Klasické jazyky, tak 
aj kurzov, ktoré katedra zabezpečuje pre iné pracoviská. Naopak prílišná náročnosť sa nevytýka kurzom 
novogréčtiny. Domnievame sa, že v nárokoch na obsah výučby a očakávané vedomosti sa veľa zmien 
robiť nedá, pretože osvojiť si stanovené penzum poznatkov je nutné. Sami študenti však prichádzajú 
s podnetom, aby sa navýšil počet hodín zameraných na precvičovanie. Treba povedať, že také predmety 
aj existujú, kvôli kolíziám v rozvrhu alebo kvôli iným, lákavejším PV a V predmetom si ich však študenti 
často nezapíšu. Budeme ale zvažovať možnosti navýšenia ďalších cvičných kurzov. Iným podnetom od 
študentov je navýšiť počet kreditov týchto náročných predmetov; nízke kreditové ohodnotenie (napr. 
povinnej latinčiny na histórii) a veľké množstvo práce porovnávali študenti s inými, lepšie ohodnotenými 
a menej náročnými predmetmi. Pokiaľ ide o kredity, študijné plány sú výsledkom zložitého balansovania 
medzi P, PV a V predmetmi. Zásadnejšie meniť štruktúru štúdia aktuálne nemožno, v blížiacej sa 
akreditácii pri zostavovaní nových študijných plánov môžeme prihliadať aj na takéto podnety. Voči online 
výučbe sa nevyskytla žiadna námietka, čo nás teší. 
 
Sekcia arabského jazyka 

Všetci vyučujúci sekcie arabistiky KKSF ďakujú študentom, ktorí sa vyjadrili v ankete, za ich 
poznámky a pripomienky. Bohužiaľ, oproti iným rokom bolo týchto písomných komentárov pomenej. 
Našťastie to vyvážil počet študentov, ktorí do ankety prispeli bodových hodnotením jednotlivých 
predmetov. Ak počet písomných komentárov poklesol, kritické komentáre skoro úplne zmizli. Z 
bodového hodnotenia jednotlivých predmetov sa však môžeme domnievať, že je to snáď naozaj 
odrazom istej spokojnosti študentov s kvalitou výuky. Na jednej strane si uvedomujeme, že ide o 
subjektívne hodnotenie len zo strany časti študentov, tých hlasujúcich, na strane druhej nás to predsa 
len teší. 

Pri porovnaní hodnotení predmetov v ankete s predchádzajúcimi semestrami badáme pri väčšine 
predmetov porovnateľné, často dokonca zhodné hodnotenie. Samozrejme, nemôžeme vždy očakávať 
päťhviezdičkové hodnotenia, no výkyvy medzi jednotlivými semestrami sú vcelku malé, aj keď nie vždy 
zanedbateľné. Všetky hodnotenia sme si pozorne preštudovali a jednotliví vyučujúci z nich vyvodili 
závery, ktoré uplatnia v nasledujúcom semestri.  

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


Z toho mála komentárov môžeme istým spôsobom za kritické označiť tie, ktoré sa týkajú náročnosti 
študijného programu v bakalárskom stupni. Áno, štúdium arabského jazyka je náročné, nikdy sme to 
netajili. Vo vyšších ročníkoch bude ešte viac, ani na magisterskom stupni to nie je inak. No veríme, že ak 
ste napriek sťaženým okolnostiam výuky v čase pandémie zvládli prvý ročník, štúdium úspešne 
zakončíte. 

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

 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 

 
V letnom semestri 2020/2021 sa do ankety zapojilo 44 % študentov bakalárskeho stupňa štúdia 

a 45 % študentov magisterského stupňa štúdia na katedre. V prípade bakalárskeho štúdia došlo opäť 
k zvýšeniu odozvy oproti minulým rokom, čo nás teší, a veríme, že aj tieto pripomienky prispejú 
k zlepšeniu obsahu i podmienok štúdia v programoch informačné štúdiá. Všeobecné hodnotenie 
programov je pozitívne a na oboch stupňoch štúdia sa oproti minulému semestru znova o niečo zlepšilo. 
Kvalita štúdia je na škále 1 – 5 hodnotená o niečo vyššie (priemerná hodnota 4,7 na bakalárskom 
programe a 5 na magisterskom) ako je jeho zaujímavosť (4,25 na 1. stupni štúdia a 4,8 na 2. stupni).  

Z konkrétnych komentárov k podobe programu opäť vyplýva, že študenti chápu potrebu širšieho 
zamerania obsahu, ktorý pripravuje absolventov pre širokú škálu informačných inštitúcií. Napriek tomu 
viacerí pripomínajú, že ich osobné preferencie sú skôr v oblasti historickej, knižničnej alebo naopak, 
informačnej či „dátovej“ a podľa toho deklarujú aj podporu a preferenciu jednotlivých typov predmetov. 
Katedra od septembra 2021 spúšťa aktualizovaný bakalársky študijný program, ktorý reflektuje potrebu 
väčšej špecializácie. Bloky povinne voliteľných predmetov sa orientujú na informačný manažment 
a dizajn, literárnu komunikáciu a knižnice a historické knižné fondy. Veríme, že touto cestou dokážeme 
zabezpečiť široké spektrum poznatkov pre absolventa nášho odboru a ponúknuť zároveň možnosť 
špecializácie a výberu predmetov podľa záujmu študentov. 

Objavila sa aj pripomienka v tom duchu, že by sa malo menej hodín venovať povinným predmetom 
a viac priestoru nechať na tie predmety, ktoré si študenti môžu vyberať – alebo inak, „na to, čo ich baví“. 
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že štruktúru študijného programu katedra nestanovuje úplne 
ľubovoľne – študent musí po absolvovaní získať predpísané penzum vedomostí a zručností, ktoré patria 
do tzv. jadra odboru. To znamená, že niektoré (povinné) predmety sú nevyhnutnou súčasťou programu. 
Ako relevantný sa nám tiež javí názor, že na bakalárskom stupni štúdia by sa mali výraznejšie presadzovať 
predmety smerujúce k rozvoju „trhom vyžadovaných schopností“ a na magisterskom vo väčšom rozsahu 
„teoretické a filozofické smery“. Práve v tomto duchu sme sa snažili postaviť aj nový bakalársky študijný 
program a na tomto princípe budeme inovovať magisterský program pre účely najbližšej akreditácie. 

Pripomienky ku konkrétnym predmetom sú na oboch stupňoch štúdia, pochopiteľne, rozmanité a 
opäť sa v nich často odrážajú osobné preferencie študentov. O to viac nás potom teší to, keď študenti 
v komentároch uznajú, že daný predmet síce nepatril k ich obľúbeným, ale chápu jeho význam v širšom 
kontexte poznatkov odboru. Niekoľko jednotlivých pripomienok k organizácii štúdia i študijného 
(prednášaného) materiálu (nedochvíľnosť vyučujúcich pri príchode na prednášky, neskoré ukončovanie 
kurzov, nevyvážená náročnosť úloh, ktoré vyžadujú rozliční vyučujúci v rámci toho istého predmetu pri 
rovnakom bodovom ohodnotení), či návrhy na zmenu spôsobu hodnotenia/ukončenia predmetu 
(priebežné/skúškové hodnotenie) boli prerokované s konkrétnymi vyučujúcimi, ktorých sa tieto 
pripomienky týkali. 

Za zmienku stoja aj reakcie študentov na tie predmety, ktoré katedra zabezpečuje v rámci ponuky 
celofakultných kurzov a kurzov spoločného pedagogicko-psychologického základu učiteľstva. V prípade 
predmetov zameraných na zvládnutie digitálnych technológií pre budúcich učiteľov študenti viackrát 
ocenili praktické zameranie a využiteľnosť získaných poznatkov a zručností vo vyučovacom procese i pri 
vlastnom štúdiu. Pri celofakultnom predmete Základy akademického písania sme dostali spätnú väzbu, 
podľa ktorej by tento kurz mal byť zaradený v študijných plánoch skôr ako v letnom semestri 3. ročníka, 

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


keď už študenti svoje záverečné práce dopisujú. Pokúsime sa s koordinátormi spoločného základu 
prebrať možnosti posunutia odporúčaného semestra realizácie tohto kurzu. 

 
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., vedúci katedry 

 
 

Katedra logiky a metodológie vied 
 

Katedra logiky a metodológie vied (ďalej len „KLMV“) zabezpečovala počas letného semestra akademického 
roka 2020/2021 nasledujúce kurzy s príslušným podielom hodnotiacich študentov: 

 Dejiny analytickej filozofie 2 (prof. Zouhar) – 4 z 6 (67 %) 

 Filozofia fikcie (dr. Glavaničová) – 8 z 11 (73 %) 

 Logická sémantika a argumentácia (prof. Gahér) – 1 zo 7 (14 %) 

 Logika 1 (prof. Zouhar) – 7 z 8 (88 %) 

 Logika 2 (prof. Gahér) – 11 zo 29 (38 %) 

 Logika 3 (doc. Bielik) – 3 zo 4 (75 %) 

 Methodology of Science (dr. Halas) – 3 z 8 (38 %) 

 Metodológia vedy (doc. Bielik) – 2 z 19 (11 %) 

 Metodológia vedy pre sociológov (doc. Bielik) – 4 z 10 (40 %)  

 Metodologické základy vedeckého výskumu (doc. Marko) – 3 z 8 (38 %) 

 Seminár k bakalárskej práci 2 (doc. Bielik) – nehodnotený  

 Seminár k diplomovej práci 2 (doc. Bielik) – nehodnotený 

 Seminár k diplomovej práci 2 (dr. Glavaničová) – nehodnotený  

 Transparentná intenzionálna logika (prof. Gahér) – 2 z 3 (67 %) 

 Úvod do bayesiánskej epistemológie (doc. Bielik) – 5 zo 7 (71 %) 

 Úvod do argumentácie (doc. Bielik) – 9 z 31 (29 %) 
 

Účasť študentov, ktorí sa zapojili do ankety, variovala v rozpätí 11 % až 88 % (respektíve v absolútnych 
číslach od 1 študenta po 11 študentov). Hodnotenia kurzov zabezpečovaných KLMV som si pozorne prečítal, 
vyžiadal som si k nim stanovisko od všetkých členov katedry, ktorí boli zapojení do pedagogického procesu, 
a na ich základe si dovoľujem konštatovať nasledovné:  
 
a) Analýza hodnotení študentov vo vzťahu k predmetom a študijným programom 

Drvivá väčšina hodnotených kurzov našej katedry bola zastúpená viac ako 30 percentným podielom 
zúčastnených študentov (teda nad priemerom Filozofickej fakulty UK). Najnižšia účasť hodnotenia sa vyskytla 
v prípade dvoch doktorandských predmetov (Logická sémantika a argumentácia – 14 %; Metodológia vedy – 
11 %), ktorá však bola kompenzovaná osobnou pozitívnou emailovou spätnou väzbou zo strany študentov 
priamo vyučujúcim (prof. Gahérovi a mne). Takmer všetky predmety i vklad vyučujúcich boli hodnotené 
pozitívne. (Pri pohľade na ostatné roky študentskej ankety sa výsledky súčasnej ankety radia k tým 
najpozitívnejším, a to aj napriek prakticky sťaženému pôsobeniu v on-line priestore.) 
 
b) Vyjadrenie k problémovým miestam dištančného vzdelávania 

Ojedinele zazneli komentáre typu „nezaujímavý predmet“ alebo „príliš abstraktné“, ktoré však 
kontrastovali s väčšinovo pozitívnym hodnotením daného kurzu. Výučba predmetov logiky, ktorá si vyžaduje 
vzájomnú interakciu pri tabuli, bola v niektorých prípadoch suplovaná (nedostatočne) domácimi úlohami, ku 
ktorým vyučujúci dávali spätnú väzbu, no tento spôsob učenia nedokáže plne nahradiť prezenčnú formu 
výučby. 
 
c) Plánované návrhy úprav študijných plánov na základe podnetov z ankety 

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


Viacerí pedagógovia našej katedry (prof. Zouhar, doc. Bielik, dr. Glavaničová) pravidelne inovujú sylaby 
a osnovy poskytovaných kurzov. Väčšinou ide o doplnenie či aktualizáciu príkladov, ktoré demonštrujú 
základné princípy logiky a metodológie vedy. 
 

Doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., vedúci katedry 

 
 

Katedra maďarského jazyka a literatúry 
 
V prvom rade chceme poďakovať všetkým študentom Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF 

UK (ďalej KMJL), ktorí sa zúčastnili ankety. Vyučujúci si vážia ich názory a pripomienky a budú sa nimi 
seriózne zaoberať, veď sú dôležitou motiváciou pre ich ďalšiu prácu.  

Celkový počet účastníkov bol v hodnotenom období o niečo vyšší ako v zimnom semestri 
akademického roka 2020/2021, pričom podobne ako v predchádzajúcom roku väčší záujem o anketu 
mali študenti bakalárskeho stupňa. Študijné predmety poskytované katedrou hodnotili priemerne traja 
alebo štyria študenti (cca 27%). Potešilo nás, že v hodnoteniach prevažovali pozitívne ohlasy, osobitne 
si ceníme slovné komentáre s vecnými pripomienkami (bolo ich o niečo viac ako v zimnom semestri, ale 
stále je ich málo). Bez slovných komentárov sa nám však nepodarilo bližšie určiť, na základe čoho 
pokladajú niektorí hodnotiaci študenti preberanú látku za „triviálnu“, ďalší zas za „nadsadenú“ (viď kurzy 
Dejiny maďarskej literatúry – 18. a 19. storočie, Maďarská literatúra 19. storočia, Maďarská literatúra 
20. storočia, Súčasná maďarská literatúra, Úvod do literárnej vedy, Bilingvizmus a kontaktológia). 
Samozrejme oceňujeme všetky názory študentov, ale katedra zastáva stanovisko, že zásadne zľavovať 
v nárokoch na študenta osvojujúceho si základy svojho odboru nie je možné. Bez komentárov nebolo 
možné bližšie určiť ani to, z akých dôvodov študent uvádza, že by skôr neodporučil ten-ktorý predmet 
ostatným študentom. Študentovi, ktorý skoro ku každému jazykovednému predmetu pridal komentár 
„Számomra nem volt érdekes tantárgy, sokkal inkább élvezem az irodalmat és a művészibb jellegű 
tárgyakat.“ (t. j. „Predmet pre mňa nebol zaujímavý, mám oveľa radšej literatúru a predmety 
umeleckého charakteru.“) by som chcela pripomenúť, že KMJL v opise svojich študijných programov 
bakalárskeho i magisterského štúdia jasne uvádza, že príprava absolventa je založená na osvojení si 
teoretických a praktických poznatkov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy [viď linky na webovej stránke 
fakulty Štúdium (uniba.sk), Odporúčané študijné plány bakalárskeho štúdia (uniba.sk), Odporúčané 
študijné plány magisterského štúdia (uniba.sk)].  

Študenti v ankete pozitívne hodnotili kvalitu všetkých študijných programov ponúkaných našou 
katedrou (Fínsky jazyk a kultúra, Maďarský jazyk a kultúra, Maďarský jazyk a literatúra, Maďarský jazyk 
– editorstvo a vydavateľská prax). Veľmi nás to teší, zvlášť v prípade študijného programu Fínsky jazyk 
a kultúra, o ktorom sa študenti v predchádzajúcich semestroch vyjadrovali veľmi kriticky. Po výmene 
vyučujúceho sú pripomienky k jednotlivým predmetom jednoznačne pochvalné. Je nám nesmierne ľúto, 
že študijný program Fínsky jazyk a kultúra v akademickom roku 2021/2022 končí, súčasným prísnym 
akreditačným požiadavkám totiž napriek všetkým snahám vedenia fakulty a katedry nedokážeme 
vyhovieť. 

Realizáciu online výučby cez aplikáciu MS Teams hodnotili všetci študenti ako „dobre zvládnutú“, 
podľa ich názoru „väčšina vyučujúcich sa s tým vysporiadala veľmi dobre a veľmi rýchlo“. Pripomienky 
študentov však svedčia o tom, že tento spôsob vyučovania im nevyhovuje, keby si mohli vybrať, 
uprednostnili by prezenčnú výučbu.  

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

 
 

Katedra marketingovej komunikácie 
 
Všeobecné pripomienky v študijnému programu 

https://fphil.uniba.sk/kmjl/
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kmjl/studium/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/odporucane-studijne-plany-bakalarskeho-studia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/odporucane-studijne-plany-magisterskeho-studia/
https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/odporucane-studijne-plany-magisterskeho-studia/


Študenti požadujú väčší kontakt s praxou. Väčšina interných členov katedry v praxi dlhé roky 
pracovala, resp. ešte aj kontakt udržuje. Naši doktorandi aj externí vyučujúci sú všetci v bezprostrednom 
kontakte s praxou. Študentská agentúra, ktorá robí priamo návrhy pre prax, bola trošku obmedzená 
covidom, no naďalej funguje. Samozrejme budeme usilovať o ďalšie prepojenie, napr. návštevy 
odborníkov priamo z praxe. 

Predmety z oblasti online marketingu. Až do znižovania počtov pracovníkov (zrušenie pracovných 
pozícií pedagógov na čiastočný úväzok) sme mali skvelého odborníka z Českej republiky, ktorý má aj 
vlastnú agentúru v oblasti. Zatiaľ riešime jeho absenciu vlastnými silami. Ale tri disciplíny z tejto oblasti 
vyučujú kolegyne, ktoré sa v tejto praxi reálne pohybujú. 

Inak sme s hodnotením veľmi spokojní, ďakujeme naším študentom. 
 
Pripomienky k pedagógom 

Pokiaľ ide o hodnotenie pedagógov, tak si myslím, že môžeme byť tiež celkom spokojní. Pretrváva 
problém malej účasti študentov na ankete i rozporuplnosť v ich hodnotení. Ten istý pedagóg má 
u skupiny hodnotiacich súčasne najvyššie i najnižšie hodnotenie. Konkrétne pripomienky týkajúce sa 
napr. feedbacku vyriešime na zasadnutí katedry. Celkove však hodnotenie študentov bolo ešte lepšie 
ako minulý semester. Týka sa to primárne bakalárskeho štúdia, keďže poznámky k magisterskému štúdiu 
za tento semester prakticky nemáme. 

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

 
 
Katedra muzikológie 

 
Hodnotenia študentov sú aj za letný semester akademického roka 2020/2021 opäť veľmi kladné, a 

to tak k jednotlivým hodnoteným predmetom i študijnému programu samotnému. Menšie výhrady som 
zaznamenal iba v  prípade predmetov Harmónia a Staršia slovenská hudba, ktorých latka bola hodnotená 
ako nadsadená, hodnotenie pochádza ale od študenta medziodborového štúdia (čo sa prejavilo aj na 
hodnotení kombinácie Muzikológia – Etnológia). Výhrada je teda možno pochopiteľná, na druhej strane 
je nutné zvládnutie istého rozsahu učiva pre dostatočné zvládnutie problematiky aj u študentov 
medziodborového štúdia. 

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

 
 
Katedra pedagogiky a andragogiky 
 

Letný semester, ktorý sa z dôvodu pandemických oparení opäť uskutočnil dištančnou formou, bol 
už tretí a preto sme boli zvyknutí na spôsob, plusy aj mínusy tejto formy vzdelávania a vzájomnej 
komunikácie. Všetkým nám chýba sociálna interakcia a skupinová dynamika, vydiskutovanie si 
spornejších otázok osobne a mierna frustrácia sa odzrkadlila aj podľa mňa nie v celkom objektívnom 
hodnotení študentov v študentskej ankete. 
 
Analýza hodnotení študentov vo vzťahu k predmetom a študijným programom 
Predmety spoločného základu učiteľstva 
Vyučujúci/e dostali veľmi pekné spätné väzby na celkové vystupovanie a komunikáciu, prezentácie, 
poňatie učiva, snahu o motiváciu a príklady prepojenia teórie s praxou. Pozitívne bol hodnotený 
predmet Všeobecná didaktika. Nejaké výhrady a negatívne hodnotenia boli pri predmete Metodológia 
pedagogického výskumu, kde sa študenti sťažovali na neprimerané zaťaženie za 2 kredity 
a argumentovali tým, že to je počas štúdia už asi štvrtá metodológia, že oni nechcú byť vedci, ale učitelia 
a pod. Uvedomujeme si duplicitu poznatkov z metodológie, no mikrovýskum môže realizovať učiteľ aj 



vo svojej školskej triede a preto by mal byť zorientovaný a vedieť využiť akčný výskum. Študenti dostávali 
zaujímavé úlohy, ktoré vyhodnotili ako časovo náročné, no ich význam naplno ocenia, až keď budú 
naozaj v praxi. Niekoľko negatívnych výhrad zaznelo aj od externých študentov Doplňujúceho 
pedagogického štúdia, že je potrebné inovovať teoretický obsah a prispôsobiť ho potrebám školy 21. 
storočia. No na záverečných skúškach DPŠ bola veľmi príjemná atmosféra a skúšobná komisia 
nezaznamenala žiadne výhrady, naopak ocenili sme vzájomné obohatenie sa o konkrétne pedagogické 
situácie a problémy z praxe a teoretické východiská, ako možno tieto situácie riešiť. 
 
Študijné programy boPE, buPE boAG 
V aktuálnom hodnotení prevažujú skôr všeobecné hodnotenia predmetov bakalárskych programov, 
študenti neuvádzali žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny. U študentov boAG sme zaznamenali 
negatívne hodnotenie stavu, sklamanie a hnev, že nemôžu pokračovať v nimi vybranom študijnom 
programe. Nie je však pravda, že sme ich neinformovali. Hneď v úvode akademického roka sme s nimi 
mali spoločné stretnutie, kde pani prodekanka pre študijné záležitosti, garant programu i vedúca 
pracoviska objasnili vzniknutú situáciu. Uvedomujeme si potrebu a atraktivitu štúdia aj v oblasti 
vzdelávania dospelých, preto sme do programu boPE, na ktorí prestúpili len tí študenti/študentky, ktorí 
chceli, vložili predmet Systematická andragogika, ktorá saturuje všetky oblasti andragogiky, 
personálneho riadenia, vekového manažmentu a pod., aby si študenti našli v študijnom pláne aj tieto 
oblasti. Študentky boli včas informované o situácii a možnosti prestupu na iné vysoké školy, kde program 
andragogika realizujú. Boli upozornené aj na fakt, že žiadať o prestup môžu podať len v prípade riadne 
ukončeného 1. roku štúdia. 

„Som sklamaná a nahnevaná, že sa program andragogika ruší. Najviac ma mrzí, že sa to vedelo už 
od začiatku akad. roka 2020/2021 a nikto sa o tom ani nezmienil. Nemali sme ani možnosť podniknúť 
podľa nás vhodné opatrenia a voľne sa rozhodnúť, ako budeme svoj život ďalej smerovať (či ostaneme 
alebo odídeme, bohužiaľ informácia o rušení sa k nám dostala 21. 4. 2021, kedy VŠ už mali uzavreté 
možnosti podávania prihlášok + keď tak mala škola zariadiť prestup na iné školy, keďže my ako jednotlivci 
máme menšiu váhu). Väčšina z nás má záujem pokračovať v tomto programe na UK v BA, ale nie je nám 
to umožnené. Škola mala bojovať aspoň za lepšie podmienky udržania andragogiky.“ 

„Je mi ľúto a úprimne má mrzí, že práve odbor andragogika kvôli akreditácií sa ruší a nemôžem 
pokračovať v štúdiu, na ktoré som sa hlásila“. 

„Je zbytočné odpovedať na dané otázky, nakoľko sa na fakte zrušenia tohoto študijného programu 
nič nezmení, nech je akokoľvek dobrý...“ 
 
Študijný program moPE  

Napriek snahe urobiť obsah študijného programu pedagogika atraktívny aj pre študentov, ktorí na 
magisterský stupeň prestúpili z boAG, neustále sa objavujú negatívne hodnotenia a nedostatok 
akceptácie. Žiaľ, nie je celkom možné prebrať za ich frustráciu zodpovednosť, nakoľko pokračovať 
v magisterskom štúdiu pedagogiky bolo ich slobodné rozhodnutie. Ostatné predmety magisterského 
stupňa boli hodnotené pozitívne. 
 

Po nadobudnutých skúsenostiach z predchádzajúcich semestrov môžeme konštatovať, že priebeh 
dištančného vzdelávania prebehol v súlade so stanovenými požiadavkami, ani vyučujúci, ani študenti 
nemali výhrady alebo problémy s pripojením či kvalitou pripojenia. Konzultácie k záverečným prácam a 
odporúčanú literatúru sme volili s ohľadom aj na ich online dostupnosť. Všetci kolegovia stále 
premýšľajú ako ešte viac zapojiť interaktívne prvky do výučby. Všetky konštruktívne výhrady sa bude 
snažiť reflektovať pri príprave nového študijného programu. 

 
Mgr. Janka Medveďová, PhD., vedúca katedry 

 
 
 



Katedra politológie 
 

Študentská anketa za letný semester akademického roka 2020/2021 pokrýva tretí semester, 
v ktorom sa výučba predmetov realizovala výlučne dištančnou formou. Chcem sa poďakovať všetkým 
študentom a študentkám za ich názory v ankete. Celkovo bola spätná väzba vo vzťahu k bakalárskemu 
a magisterskému štúdiu pozitívna, čiastkové výhrady voči niektorým kurzom boli prediskutované 
s príslušnými vyučujúcimi. V prípade niektorých výhrad, ktoré sa opakujú, sme limitovaní objektívnymi 
faktormi v podobe personálnej kapacity či finančných možností. Aj keď sa tento dôvod „prečo sa niečo 
nedá“ opakuje, nestráca na význame. Jednoducho, nemáme k dispozícii neobmedzené finančné zdroje, 
ani personálne kapacity a musíme zvažovať, čo napríklad môžeme ponúknuť v podobe povinne 
voliteľných a výberových predmetov.  

Súčasne platí, že len minimálne sú zo strany študentov a študentiek využívané možnosti 
kreditového štúdia a zápisu predmetov na iných katedrách, či už v rámci Filozofickej fakulty UK alebo 
iných fakúlt Univerzity Komenského.  

Výzvou do budúcnosti zostáva ako aspoň čiastočne nahradiť tie aspekty prezenčnej výučby, ktoré 
sa počas tej online vytvárajú obtiažnejšie. V niektorých kurzoch sa to aspoň čiastočne podarilo, 
v niektorých nie. V každom prípade intenzívne diskutujeme o tom, ako urobiť výučbu, či už tú dištančnú 
alebo prezenčnú atraktívnejšou bez toho, aby to neznamenalo zníženie nárokov a obsahu.  

Priestor na výrazné zlepšenie sme identifikovali aj na základe študentskej spätnej väzby v oblasti 
kariérneho poradenstva. V tomto roku by sme chceli začať systematickejšie pracovať so študentami 
magisterského štúdia ako budúcimi absolventmi, ktorí sa ocitnú na trhu práce.  

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

 
 
Katedra porovnávacej religionistiky 

 
V dôsledku protipandemických opatrení prebehla prednášková aj skúšková časť letného semestra 

2020/2021 dištančným spôsobom. Aj keď niektorí študenti túto formu z praktických dôvodov privítali, 
väčšina by uprednostnila prezenčnú formu. Chýbajúci sociálny kontakt študentov s vyučujúcimi poznačil 
letný semester určitým pocitom neosobnosti z dištančnej výučby. Predmety (20 bakalárskych a 6 
magisterských) hodnotilo 15% až 33% zapísaných študentov. Hodnotenia boli takmer výhradne 
v pozitívnych, zelených pásmach (4 a 5 z 5). Hodnotení v oranžovej (3 z 5) a žltej zóne (2 z 5) bolo 
minimálne. Červené hodnotenie (1 z 5) sa vyskytlo iba raz. Študenti sa očividne adaptovali na dištančnú 
formu výučby, keďže zo slovných hodnotení – na rozdiel od letného semestra minulého akademického 
roku – už nezaznievala frustrácia z  nekomfortnosti situácie a výučby formou online.  

Priemerné hodnotenie kvality bakalárskeho študijného programu religionistika bolo na úrovni 4,5 
z 5. Rovnaké hodnotenie dostala zaujímavosť študijného programu. Magisterský program – kvalita aj 
zaujímavosť – dostal hodnotenie 5 z 5. Vo svojich slovných komentároch študenti študijný program 
odporúčajú, považujú ho za kvalitný a odborne vedený.  

Jednotlivých vyučujúcich potešili pozitívne hodnotenia predmetov i programu. Negatívne reakcie 
na študijné požiadavky počas dištančnej výučby z minulého semestra, ktoré boli považované za 
nadmerné, vzali vyučujúci do úvahy pri príprave letného semestra, a preto v porovnaní 
s predchádzajúcou dištančnou výučbou už hodnotenie neobsahovalo tak veľa hodnotení predmetov 
v pásme „príliš náročný“ a „nadsadený“. Vyslovené pripomienky boli zohľadnené aj pri príprave nového 
akademického roka 2021/2022, ešte pred zverejnením výsledkov ankety za letný semester.  

 

Prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

 
 
 



Katedra psychológie 
 
Vážené študentky, vážení študenti, 
ďakujeme, že ste sa zapojili do ankety za letný semester 2020/2021 a vyjadrili svoje názory a stanoviská. 
Vážime si to. Tento semester pokračoval v režime opatrení pandémie Covid-19, čo nás všetkých 
(vyučujúcich aj študentov) ovplyvnilo svojou náročnosťou, spoločenskou aj individuálnou. Náročnosť 
podmienok online vyučovania ste v rámci ankety zmienili viacerí/é. V rámci stanoviska Katedry 
psychológie FiF UK reagujeme na vaše podnety zo sekcie „Študijné programy“ pre bakalárske aj 
magisterské štúdium. Ku konkrétnym predmetom sa vyjadria garanti predmetov resp. vyučujúci, ak to 
uznajú za vhodné a potrebné. 

V rámci ankety opakovane vyjadrujete kritické stanoviská k vedeniu seminárov, prezentovaniu 
seminárnych prác, ktoré považujete za neefektívne, neúčelné a nezaujímavé. Reflektujeme túto 
opakovanú pripomienku a aj v nadväznosti na ňu rozbiehame na katedre interné projekty inovatívneho 
učenia. Veríme, že sa nám do budúcnosti podarí uviesť do života alternatívne spôsoby vzdelávania, 
vrátane seminárov.  

Pripomienky týkajúce sa rušenia povinne voliteľných predmetov a následného nedostatku voľných 
miest v rámci PV predmetov vnímame ako veľmi dôležité a od budúceho AR je študijný plán nastavený 
tak, aby k jeho zmenám vrátane rušenia PV dochádzalo v minimálnej miere. Interne taktiež pripravujeme 
usmernenia pre vyučujúcich k zverejňovaniu tém záverečných prác, vypisovaniu termínov skúšok a pod., 
aby tieto boli v súlade so študijným poriadkom. V rámci aktualizácie študijných plánov pripravujeme 
nový koncept odbornej praxe pre študentov/tky (pôvodný bol opakovane pripomienkovaný) v rozsahu 
troch týždňov s pestrou ponukou spolupracujúcich pracovísk z rôznych oblastí psychológie (poradenská, 
klinická, pracovná, školská, vedecká atď). Tento formát bude ako pilot prístupný už v nasledujúcom 
akademickom roku, zatiaľ vo forme PV predmetu pre obmedzený počet študentov/tiek. Pripomienku ku 
komunikácii a informovanosti študentov zo strany katedry nepovažujeme za relevantnú. Študijná 
poradkyňa, Mgr. Turoňová, organizuje pravidelné stretnutia so študentami/tkami na báze týždňových 
online meetingov cez MS Teams. Nasadenie kolegyne, jej podpora a pomoc študentom/tkám pri 
zostavovaní rozvrhov, odpovedaní na najrôznejšie otázky niekedy presahuje limity ľudských možností. 

Veľmi si ceníme aj vaše pozitívne spätné väzby k obsahu, procesu, forme vyučovania, či prístupu 
vyučujúcich k študentom/tkám. Veríme, že spoločne zvládneme aj nasledujúci náročný akademický rok 
a že sa nám spoločne podarí zlepšovať úroveň štúdia ako aj ďalšie procesy na našej katedre.  

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

 
 

Katedra romanistiky 
Ako každý semester, aj tentokrát oceňujeme, že sa študenti zapojili do ankety a nielen obodovali 

predmet/program, ale aj sformulovali slovné komentáre. Stále platí, že je to pre nás užitočný a vítaný 
zdroj spätnej väzby na nás a na našu prácu. Ku kritickým pohľadom všeobecne:  

a) nedostatočná ponuka povinne voliteľných predmetov: radi by sme vedeli ponúknuť viac rôzne 
zameraných predmetov, čo však súvisí s nie ideálnymi kapacitnými možnosťami katedry;  

b) opakovane sa objavujú sťažnosti na nevyhovujúci pomer teoretických a praktických predmetov, 
najmä na bakalárskom stupni, čo je spôsobené tým, že hodiny tlmočenia (aj to iba konzekutívneho) sú 
až v posledných semestroch, keďže je potrebná teoretická príprava, tak jazyková ako aj v oblasti 
kultúrno-spoločenských reálií. Je to spôsobené tým, že prvé roky sú zamerané na dosiahnutie primeranej 
úrovne komunikačných kompetencií v danom románskom jazyku a prakticky zamerané predmety na 
tlmočenie a preklad sú najmä na magisterskom stupni. 

c) rozladenosť z toho, že nebude možné pokračovať ďalej v portugalčine a rumunčine na preklade 
a tlmočení: študentom sme sa snažili vysvetliť, ako to súvisí so sprísnením akreditačných kritérií, ako aj 
to, že sme pre nich vytvorili nový študijný program románske štúdiá, kde (po, dúfajme, úspešnej 

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


akreditácii) budú môcť pokračovať. Strata možnosti ponúkať tieto dva románske jazyky naďalej mrzí 
takisto aj nás, ale za súčasného personálneho obsadenia nie sme schopní splniť sprísnené kritériá; 

d) vyučujúci nekomunikujú so študentmi a neodpisujú na maily: to je vážna výhrada, ak je to tak, 
určite budeme o tom hovoriť na zasadnutí katedry, nemalo by to byť a budeme sa snažiť to eliminovať. 
 
Konkrétna kritika na jednotlivé predmety 

a) nebola v ponuke história Latinskej Ameriky a Španielska, čo sú predmety, ktorých obsah sa skúša 
na magisterských štátniciach: tieto predmety v ponuke boli, hoci iba ako povinne voliteľné. Od tohto 
semestra dôjde k zmene a história Latinskej Ameriky bude povinná; 

b) zaznela výčitka, že neboli uvedené kritériá na kurze Propedeutika tlmočenia z francúzštiny: 
kritériá boli uvedené na prvej hodine, avšak mohli sa poslať aj mailom, aby sa nestávali takéto prípady; 

c) veľa lingvistickej teórie a málo praktického jazyka na taliančine: je to možno aj problém 
nastavenia súčasných predmetov, ktorý sa však bude meniť. Budeme sa snažiť dosiahnuť vhodný 
kompromis medzi objemom teórie, ktorá je takisto potrebná, a potrebami študentov, ktorí začínajú 
s taliančinou od úrovne A1. 

d) požiadavka učiť predmet Španielska lexikológia nie jeden, ale dva semestre: od tohto 
akademického roka došlo k zmene a Lexikológia španielskeho jazyka bude dvojsemestrálny predmet, 
túto zmenu sme chceli spraviť už dávnejšie, až teraz sa dala urobiť. 

Avšak treba povedať, že odozvu z veľkej väčšiny tvorili kladné reakcie, za ktoré ďakujeme a som rád, 
že môžem zopakovať to, čo som napísal minule, že: „študenti sa vyjadrili, že sú spokojní s vyučujúcimi, 
oceňujú ich otvorený prístup a jasné požiadavky, pokladajú predmety za pútavé a kvalitne odučené. 
Vyučujúci boli hodnotení v drvivej väčšine prípadov kladne, študenti ich považujú za odborníkov, ktorí 
zároveň zrozumiteľne vysvetlia preberané učivo. Aj napriek dištančnej forme vzdelávania považujú 
hodiny za zaujímavé a zväčša nemajú problém zvládnuť preberanú látku.“ Dúfam, že to tak zostane aj 
v budúcnosti. 

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

 
 

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií 
 
Študentkám a študentom by som sa v mene celej katedry chcela poďakovať, že si našli čas a vyplnili 

anketu. Najvýraznejšiu účasť na hodnotení sme zaznamenali pri prvom ročníku (boRV), kde sa pri väčšine 
predmetov pohybovala v priemere až okolo 70%, pomerne aktívne sa však do reflexie zapojili aj iné 
ročníky. Taktiež vítame, že študenti/ky využili aj možnosť slovného hodnotenia, pričom niektoré z 
komentárov boli konštruktívne a podnetné a možno na ne, samozrejme v rámci rozumných možností 
a kapacít katedry, nadviazať tak, ako sme sa snažili robiť doteraz.  
 
Hodnotenie študijných programov 

Podobne ako minulý rok rezonovala v ankete najviac a) požiadavka na viac predmetov venovaných 
dejinám a reáliám (predovšetkým pri hodnotení prekladateľských programov realizovaných na katedre) 
v porovnaní s predmetmi venovanými literatúre a b) požiadavka na zaradenie voliteľných predmetov 
zameraných na rozvíjanie jazykovej kompetencie.  

Tak, ako sme avizovali v predchádzajúcom stanovisku, týmito požiadavkami sme sa zaoberali 
a snažili sme sa vyjsť študentom v ústrety v rámci tých možností, ktoré nám poskytoval mechanizmus 
„úprav“ študijných plánov a kapacity katedry. Do študijného plánu bakalárskeho programu ruských 
a východoeurópskych štúdií bol ako PV zaradený predmet venovaný sociálnym a kultúrnym reáliám 
Bieloruska, do študijného plánu magisterského programu ruských a východoeurópskych štúdií bol ako 
PV zaradený predmet venovaný kultúrnym reáliám Ukrajiny, do študijného plánu magisterského 
programu ruský jazyk a kultúra bol ako PV zaradený predmet venovaný dejinám a kultúre Ruska pre 
prekladateľov a tlmočníkov. Ako výberový predmet bude tiež na katedre ponúkaný kurz Rusko – 

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


historické procesy a ich interpretácie. Týmto krokom sa spestrila skladba PV predmetov, chceme však 
podčiarknuť, že literatúra by mala mať v štruktúre programov relevantné postavenie, keďže bez nej je 
len ťažko možné byť odborníkom na Rusko a ruský priestor.  

V súvislosti s voliteľnými predmetmi zameranými na jazykovú prax by som opäť rada zdôraznila, že 
práve na základe študentského dopytu sa otvorili pred dvoma rokmi voliteľné kurzy konverzácie 
v ruskom jazyku, ktoré sa ale, žiaľ, pre malý záujem nie vždy realizovali. V budúcom akademickom roku 
sa preto otvára jeden voliteľný predmet zameraný na konverzáciu v ZS a jeden predmet zameraný na 
konverzáciu v LS, takto sa eliminuje možnosť „rozbíjania“ na menšie skupiny a je väčšia šanca, že sa 
podarí kapacitu potrebnú na otvorenie kurzu naplniť a vyhovieť tak tým študentom/kám, ktoré oň 
v ankete záujem prejavili.  
 
Reakcie na ďalšie podnety, ktoré sa vyskytli v slovných hodnotenia študijných programov 

„Tento program vrelo odporúčam každému, kto má záujem o dejiny, jazyky, obyčaje Ruska 
(prípadne aj iných východoeurópskych národov/štátov). Jediné čo mi vadí, sú predmety ktoré nie sú 
nijako spojené s Ruskom.“ Ide o študijný program ruské a východoeurópske štúdiá, je preto 
pochopiteľné, že do študijného plánu sú zaradené aj kurzy zamerané na získanie poznatkov o politických, 
spoločenských a kultúrnych súvislostiach v iných krajinách východnej Európy, ako aj kurzy zamerané na 
získanie základov jedného z jazykov regiónu.  

„Všeobecne dobre, ale tento semester? Strašný fail. Iba tri predmety v jeden deň a aj tak sa 
premáhate a dištančné tomu vôbec nepomáha. A nakoniec ani nemáte nárok na štipendium, lebo 
nemáte 54 kreditov... :-).“ Kredity možno získať aj výberovými predmetmi, ako také si študent môže 
zapísať aj predmety iného programu realizovaného na katedre, prípadne aj predmety z širšej ponuky 
fakulty. 

„Osobne si myslím, že by bolo super, keby sme mali ako povinný predmet výmenný pobyt v Rusku 
minimálne na jeden semester, vyučujúci na katedre sú super, avšak najlepšie sa naučíme a získame prax 
priamo v krajine, ktorej jazyk sa učíme. Viem, že to asi nebude tak jednoduché, ale bolo by fajn sa nad 
tým zamyslieť do budúcnosti.“ Študentom stále prízvukujeme možnosť ísť na stáže, či už cez Erasmus 
alebo cez SAIA. Avšak ani tieto možnosti sa ani zďaleka nevyužívajú a počet prihlášok je už niekoľko rokov 
za sebou veľmi nízky. 
 
Hodnotenie konkrétnych predmetov 

S anketou sa zoznámili všetci vyučujúci katedry a na konkrétnejšie slovné hodnotenia poskytli 
osobitné stanoviská. 

Predmet Jazykové cvičenia a konverzácia 2: „Nepáčilo sa mi, že sme málo konverzovali a väčšinou 
robili cvičenia.“ Zdanlivý nepomer medzi počtom konverzácií a cvičení bol spojený v neposlednom rade 
s dištančnou formou výučby a veľkosťou skupiny, pokiaľ však bolo možné snažil som sa konverzačnú 
zložku zahrnúť. Úspešnosť konverzácií je však spojená aj s iniciatívou na strane študentov, ktorá nebola 
vždy evidentná. Poznámku si však beriem na vedomie do budúcna. 

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 6: „Preberané učivo bolo občas chaotické, niektoré hodiny boli 
vcelku monotónne.“ Ďakujem za pripomienku. Keďže daná skupina je dosť nehomogénna čo sa týka 
úrovne jazyka, vysvetlenie niektorých vecí zaberalo viac času, ako bolo plánované. 

Ruská literatúra 20. – 21. storočia: „Pre mňa ako nečitateľa bolo náročné čítať diela po rusky a plus 
mi chýbali nejaké prezentácie na hodine, kde by bola literatúra vysvetlená po slovensky.“ Cieľom kurzu 
je predovšetkým motivovať študentov k prečítaniu preberaných diel a ich interpretácii, preto v tomto 
prípade je prečítané dielo (či už v origináli alebo v preklade) hodnotnejšie ako prezentácia o ňom. 

Ruština pre začiatočníkov: V ankete zaznel jeden kritický komentár ohľadom veľkého množstva a 
náročnosti slovnej zásoby. Tá sa odvíja od preberanej témy ako napr. rodina, škola, zoznámenie a je 
primeraná k úrovni jazyka A1. Študent/ka tiež kritizoval/a výraznú prácu s učebnicou a pomerne malý 
priestor na konverzáciu. Na kurze sa preberajú aj základy gramatiky, čo vyžaduje prácu s učebnými 
materiálmi.  



Kurzy venované jazyku ruských komerčných textov: od akademického roka 2021/2022 sa budú 
používať nové (aktuálnejšie) študijné materiály, čím vyhovieme podnetu študentov zaznamenanom v 
ankete. 

Rusko v 20. storočí: Križovatky kultúrnych dejín 2: pripomienky k predmetu berieme na vedomie 
a budeme ich tlmočiť novému vyučujúcemu. 

Jazykové cvičenia z ruského jazyka 4: „Je nás priveľa a mám pocit že nemáme dostatok priestoru.“ 
Jazykové cvičenia pre tento ročník sa budú v tomto akademickom roku realizovať samostatne. 

Pri reflexiách nás veľmi tešia najmä tie, ktoré predmety hodnotia nielen ako zaujímavé, ale aj ako 
užitočné, a to napriek množstvu práce, resp. náročnosti. Študentkám a študentom však ďakujeme za 
všetky názory a podnety. 

 
Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., vedúca katedry 

 
 
Katedra slovanských filológií 
 

Katedra slovanských filológií touto cestou ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí v letnom 
semestri akademického roku 2020/2021 využili príležitosť vyjadriť sa k obsahu a priebehu kurzov 
zabezpečovaných vyučujúcimi nášho pracoviska. Teší nás, že väčšina kurzov bola hodnotená pozitívne. 
V ojedinelých prípadoch sa vyskytli pripomienky, ktoré mali charakter dobre mienených odporúčaní, ako 
napríklad pri kurze Slovanský jazyk: srbský 2: 

„Predmet bol veľmi zaujímavý, no pri veľkom množstve slovíčok a gramatiky som si uvedomila, že 
sama z hlavy neviem vytvárať vety. Doporučila by som sa v budúcnosti trošku viac zamerať na vyžívanie 
jazyka a nie iba ísť podľa učebnice.“  

Odpoveď: S názorom študentky možno čiastočne súhlasiť, no zároveň treba dodať, že získať 
jazykové kompetencie zodpovedajúce úrovni A1 – A2, a to v písomnej i hovorenej podobe, je bez opory 
učebného textu prakticky nemožné. 

Odporúčací charakter mal aj komentár k obsahu kurzu Chorvátska literatúra 2: 
„Zmenila by som asi výber textov, ktoré sú zaradené do povinného čítania. Mne osobne tento 

predmet nedal nič, ani ma nijako nezaujal.“ 
Odpoveď: S podobnými postojmi, aký prezentuje študentka, sme sa pri kurzoch vzťahujúcich sa na 

staršie literárne obdobia stretli už v minulosti. Keďže baroková veršovaná epika a duchovná lyrika tvoria 
neoddeliteľnú súčasť literárneho dedičstva Chorvátska, do študijného plánu ich nemožno nezaradiť. 
Pokiaľ ide o analyzované texty, vyučujúci sa pri ich výbere riadi relevantnými hodnotovými kritériami 
chorvátskej literárnej vedy. 

Pri bakalárskom študijnom programe stredoeurópske štúdiá prevažujú kladné hodnotenia. Dvaja 
študenti si kladú otázku, aké sú ich perspektívy po jeho absolvovaní:  

„I just love it, the only thing is I keep wondering.. What am I after I graduate?“ a „The program is 
diverse and interesting, there is only one thing bothering me: what am I when I finish these studies?“ 

Odpoveď: Pokiaľ ide o štúdium, absolventi bakalárskeho programu môžu pokračovať na 
magisterskom stupni v študijnom programe stredoeurópske štúdiá, resp. si môžu zvoliť iný, obsahovo 
blízky magisterský študijný program. Ak mali respondenti na mysli uplatnenie sa po absolvovaní štúdia, 
odporúčame im obrátiť sa na vyučujúcich katedry slovanských filológií, ktorí majú prehľad o možnostiach 
ich realizácie v praxi.  

Osobitnú poznámku si zasluhuje komentár „Tie isté pripomienky: Na koľko je odbor vyučovaný v 
angličtine, príde mi logické zapojiť doňho viac predmetov zviazaných s angličtinou. Rozumiem, že sa 
nezaraďuje pod prekladateľtvo a tlmočníctvo, ale určite by viacero študentov privítalo pridanie 
predmetov zameraných na angličtinu. Taktiež mi prídu všelijaké histórie zbytočné a viac by sa predmet 
mohol zamerať na reálie Poľska/Slovinska/Nemecka, resp. krajín, ktorých jazyky sa učíme. Mnoho 
študentov si tento odbor vybralo najmä kvôli ponuke jazykov, preto mi pridanie predmetov zameraných 
viac na tieto jazyky príde logické“.  

https://fphil.uniba.sk/ksf/


Odpoveď: Študijný program stredoeurópske štúdiá nie je primárne zameraný na štúdium anglického 
jazyka, poslucháči jeho prostredníctvom získavajú vedomosti o jazykoch, literatúrach, histórii a reáliách 
stredoeurópskeho areálu. Frekventanti programu majú v prípade záujmu možnosť zapísať si anglické 
kurzy z fakultnej ponuky, napríklad katedry jazykov alebo katedry anglického jazyka a literatúry. Na 
druhej strane bez poznania historického kontextu by jazykové, literárne a kulturologické kurzy zamerané 
na stredoeurópsky priestor mali neucelený charakter a bez dobových súvislostí by sa ocitli 
v komunikačnom vákuu. 

V nadväznosti na komentáre, ako aj ojedinelé pripomienky týkajúce sa organizácie študijných 
programov sa niektoré požiadavky študentov po dohode s vyučujúcimi budú môcť realizovať. Realizáciu 
požiadaviek na zmeny obsahovej náplne alebo časovej dotácie niektorých kurzov nie je vždy možné 
splniť, keďže ju ovplyvňujú viaceré interné aj externé faktory. V tejto súvislosti katedra slovanských 
filológií víta, že na tvorbe študijných plánov jednotlivých odborov sa budú v nadchádzajúcej akreditácii 
zúčastňovať aj zástupcovia študentov. Pomocou konštruktívnych a konsenzuálnych riešení sa tak zo 
strany študentov, ako aj vyučujúcich eliminujú prípadné nedorozumenia vo vnímaní konkrétnych oblastí 
vzdelávacieho procesu.  

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

 
 

Katedra slovenských dejín 
 

- Priemerná účasť asi 30%, hoci pri KSD je to v jednotlivých predmetoch dosť rozmanité 
- Členovia KSD majú zvyčajne pozitívne hodnotenia, zvyčajne len číselne (zelené hodnotenia) a to 

sa opakovalo i tento rok. Menej slovných hodnotení a pripomienok.  
- Vysoké hodnotenia mali semináre členov KSD Holeca, Vašša, Černáka, Benku, Benkovej, Homzu. 
- Prekvapujúce sú aj vysoké hodnotenia doktorandov KSD Labancovej a Palka. Mgr. Jakub Palko 

a jeho seminár Čítanie stredovekých latinských prameňov bol hodnotený asi vôbec ako najužitočnejší. 
Palko tiež zastupoval kvôli indispozícii na prednáškach prof. Lukačku. Študenti boHi túto zmenu taktiež 
hodnotili vysoko. 

- Celkovo veľmi pozitívny trend vo výuke priniesli noví, mladí členovia katedry, vrátane 
doktorandov. 

- Pri niektorých kurzoch výčitky na množstvo informácií, príp. ich nezáživnosť, aj keď oceňovaná 
snaha podať ich zaujímavo aj uznaná potreba takých predmetov (napríklad študenti čistej histórie 
magisterský stupeň). 

- Respondenti z radov študentov taktiež oceňujú výbornú, tvorivú a otvorenú atmosféru výuky 
histórie na 4. poschodí UK. 

- Pozitívne na dištančnej výuke je menej absencií, na jednotlivých predmetoch (týka sa iba 
seminárov). 

- Asi najproblematickejší sa v tomto semestri oproti iným rokom zdal niektorým študentom 
anglický kurz M. Homzu Úvod do dejín Slovenska I. Dôvody k tomu vidím tieto: vysoká heterogénnosť 
a početnosť skupiny, niektorí nevedeli o Slovensku nič, iní pomerne dobre zorientovaní. Ďalej vážnym 
problémom bol aj rozličný stupeň zvládnutia anglického jazyka. Všimol som si tiež, že študenti negatívne 
reagovali na nároky, ktoré sú kladené na tento kurz. Pritom sa roky nemenia. Sťažovali sa tiež na 
nejasnosť kritérií na hodnotenie, ktoré sa mali podľa nich meniť. V skutočnosti sú každý rok tie isté a tiež 
som ich od začiatku stále opakoval, až kým to nepochopili. Kurz je však naozaj náročný, lebo vyučujúci 
tu musí suplovať aj niekoľko iných základných kurzov, ktoré by študenti stredoeurópskych štúdií mali 
absolvovať skôr (nevedia citovať, nerozoznávajú kvalitu zdrojov, neovládajú základnú geografiu strednej 
Európy), etc. inými slovami o predmete nemajú ani potuchu. Východisko vidím nateraz v postupnom 
sprístupňovaní mojich prednášok na youtube s anglickými titulkami (nateraz: 
https://www.youtube.com/channel/UC1Y-GEfVbJGwWSkkxWLcXjQ/videos%2C) a konečne s vypraco-
vaním komplexného modulu slovenských dejín v anglickom jazyku, na čom KSD pracuje. 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskych-dejin/
https://www.youtube.com/channel/UC1Y-GEfVbJGwWSkkxWLcXjQ/videos%2C


- Pripomienky boli tiež k mojej prednáške Slovenské dejiny do roku 1526. Týkali sa najmä jej 
rozsahu (v podstate som bral a vždy beriem iba učivo cca do roku 1000). Študentov som však upozornil, 
že moje ďalšie prednášky si môžu vypočuť na https://www.rtvs.sk/radio/archiv-plus/slovnik-historicky. 
Bohužiaľ nik z kritikov na to nereflektoval. Tradične sa však opakuje to, že študenti, ktorí nie sú čistými 
historikmi, sa sťažujú na to, že historici majú tento kurz hodinovo znásobený (Slovenské dejiny 
I a Slovenské dejiny II). V tejto veci z nižšie uvedených dôvodov mi nezostáva nič iné iba s nimi súhlasiť. 
Rovnako sa sťažujú, že sa majú učiť z Dejín Slovenska I., ktoré do tlače pripravil nedávno zosnulý prof. 
Marsina. Majú byť podľa nich marxistické a zastaralé. Tu môžem iba konštatovať, že nič lepšie zatiaľ 
nevyšlo a keď nedokážu pochopiť, kto bol prof. Marsina, ťažko im ešte niečo iné vysvetľovať.  

- Rozporuplné pocity z ankety zanechávajú študenti, ktorí sa jej zúčastňujú „aby pedagógovi 
škodili“. Príklad študenta/-tky, ktorý/-á tvrdí, že hodnotil celý kurz negatívne, lebo ho nebavil...  

- Citujem jedno hodnotenie študenta in extenso: „Vnímam pozitívne, že v rámci spoločného 
základu sú aj predmety, ktoré nám majú otvoriť obzory do iných oblastí. Myslím si však, že počet 
potrebných kreditov na predmety SZ je privysoký a bolo by vhodné uvažovať nad tým, či by tieto hodiny 
a kredity nemohli byť presmerované radšej do našich hlavných odborov. Napríklad pre posilnenie výučby 
histórie, v ktorej by sme ako budúci učitelia mali byť stopercentne zorientovaní. Absolvoval som antickú, 
stredovekú filozofiu, čo mi otvorilo nové obzory v premýšľaní, mal som aj Dig. tech. 2, čo mi prinieslo 
praktické poznatky aplikovateľné do vyučovania na SŠ a ZŠ, no ešte stále mi zostáva dosť veľa povinne 
voliteľných predmetov zo SZ, ktoré si musím zapísať a myslím, že mi budú skôr na príťaž ako na pomoc. 
Nie som striktne za zrušenie predmetov SZ, skôr si len myslím, že by počet kreditov za tieto povinne 
voliteľné predmety mohol byť nižší a získaný čas by mohol byť dobre využitý pre posilnenie výučby v 
základných povinných predmetoch (napr. v mojom prípade história). Najmä tam vnímam, že voči 
kolegom z boHI som o niečo pozadu, čo mi príde ľúto, lebo ako budúci učitelia by sme mali mať poriadny 
dejinný rozhľad a pri mnohých témach by sa na prednáškach hodilo, že by sme sa im venovali viac do 
hĺbky. Pri výučbe slovenského jazyka a literatúry nevnímam až také veľké rozdiely. 

- Študenti histórie sa zasa sťažujú na to, že majú málo jazykov, a ja stále navrhujem v súlade 
s tradíciou fakulty, popri iných jazykoch, im ešte priradiť staroslovienčinu. 
 
Zhrnutie, ktoré opakujem každý semester: 

1) Namiesto nových modelov študentskej evaluácie a rôznych iných špekulácií, ktoré nás stoja 
zbytočnú energiu, sústrediť sa na skvalitnenie štúdia našich absolventov. 

2) V praxi to znamená obmedziť SZ pri učiteľských odboroch a posilniť dôraz na odbornosť. 
3) Zvýšiť počet jazykov a nároky kladené na ne. 
4) Pre zahraničných študentov zvýšiť počet anglických kurzov. 

 
Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 

 
 
Katedra slovenského jazyka 
 

Toto vyjadrenie nie je prvé, na všeličo už bolo upozornené skôr, predsa je niekoľko podnetov zo 
študentskej ankety, na ktoré kolektív pracovníkov KSJ reaguje po starostlivom preštudovaní výsledkov 
aj na tomto mieste. Moje vyjadrenie je syntézou podkladov, ktoré reflektujú postrehy pracovníkov KSJ. 

Za roky, čo existuje táto anketa, sme nikdy nereagovali napríklad na to, že neraz študenti vo svojich 
vyjadreniach adresujú svoje podnety týkajúce sa „slovenčiny“ Katedre slovenského jazyka, hoci následne 
píšu o tom, že sa by si priali zaradiť do ich programu štúdia menej literárnych predmetov či viac kurzov 
svetovej literatúry. (Ide o repliky takéhoto charakteru: „Myslím, že zo slovenského jazyka by sa mohli 
zredukovať, resp. odčleniť časť učiva od programu učiteľstvo, pretože si myslím, že pre prekladateľov nie 
je potrebné napr. prečítať toľko textov zo slovenskej literatúry). V tejto súvislosti si dovolím poznamenať, 
že slovakistické študijné programy obsahujú „jazykovú zložku“ a „literárnovednú zložku“, pričom Katedra 
slovenského jazyka zabezpečuje len jazykové kurzy, literatúra patrí do kompetencie Katedry slovenskej 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv-plus/slovnik-historicky


literatúry a literárnej vedy. Tieto dve sesterské slovakistické pracoviská jestvujú na FiF UK od roku 1967. 
Podobne v ohlase #1004065 sa študent(ka) vyjadruje, že si želá, aby katedra slovenského jazyka 
vyžadovala menej byrokracie spojenej s prípravou štátnic. Pravda, KSJ organizuje štátnice spolu s KSLLV, 
a teda ich „byrokracia“ je spoločná. Požiadavky na zápis študentov na štátne záverečné skúšky sú 
podmienené centrálnymi požiadavkami fakulty. Katedry slovenčiny si vyžadujú len toľko nevyhnutnej 
„byrokracie“, koľko je nutné na prípravu podkladov na štátnice tak, aby boli spoľahlivo a včas pripravené 
harmonogramy prihlásených študentov na skúšky a skontrolované splnenie povinností adeptov.  

Vo všeobecnosti v tomto semestri KSJ konštatuje viditeľne vyššiu kultúru prejavov študentov 
a prevahu akceptabilných a objektívnejších postrehov študentov, čo vysoko oceňujeme a veríme, že 
takéto vyjadrenia sa viac-menej štandardizujú aj do budúcna. Dovolím si naznačiť systémové podnety, 
ktoré sme v ankete postrehli ako relevantné/vyžadujúce si reakciu: 

- Študenti slovenčiny (zmeranie na učiteľstvo) by uvítali voliť si v rámci PV kurzov cudzích jazykov 
nielen slovanské jazyky, ale napríklad aj západné. 

Na vysvetlenie treba uviesť, že výučba slovanských jazykov na slovakistike súvisí so snahou 
poskytnúť študentom širší rozhľad v systémových znakoch (ortografických, fonetických, gramatických, 
lexikálnych či štylistických) príbuzných jazykov cez prax namiesto realizácie výučby teoretickej 
konfrontačnej jazykovedy. Osvojené slovanské jazyky im súčasne otvárajú dvere k perspektívnym 
profesionálnym uplatneniam v zahraničí či k rozšírenej možnosti sledovať odbornú literatúru aj 
publicistiku v danom jazyku. Nie je to „novinka“, takto si „rozširovali obzory“ napríklad aj študenti FiF UK 
pred 40 rokmi: slovakista sa učil ďalší slovanský jazyk, romanista ďalší románsky jazyk a pod. Pripúšťam, 
že v súčasnosti okrem tohto PV kurzu by študenti slovakistiky mohli dostať príležitosť aj na navštevovanie 
inojazyčných kurzov praktického jazyka v celofakultnej spoločnozákladovej ponuke. Predpokladám, že 
kto má vážny záujem o štúdium ďalšieho jazyka na fakulte (zadarmo), vďačne prijme aj voliteľný typ 
kurzu. To, pravda, presahuje kompetencie KSJ. 

- Študenti translatológie majú stále (hoci vo viditeľne nižšej miere než v minulosti) pocit, že sa učia 
nepotrebný teoretický slovenský jazyk. Na štylistike by viacerí chceli trénovať písanie čiarok.  

 
Z reakcií pedagógov KSJ 

Vysokoškolské vzdelávanie zo zameraním na prekladateľstvo-tlmočníctvo nie je len o učení sa 
cudzieho jazyka a o preklade textov z jedného jazyka do druhého. Na vykonanie tejto činnosti stačí 
absolvovať jazykovú školu. Vysokoškolské štúdium filologického zamerania predpokladá prípravu 
lingvistu, ktorý vie o jazyku viac, než gramaticky správne preložiť vetu.  

K zastúpeniu slovenčinárskych predmetov v spoločnom základe študijného odboru prekladateľstvo 
a tlmočníctvo, čo sa periodicky opakuje medzi pripomienkami v ankete, len toľko, že dobrý prekladateľ 
musí predovšetkým výborne ovládať svoj materinský jazyk, veľa čítať, čo potvrdzujú aj skúsení 
prekladatelia/tlmočníci s dlhoročnou praxou. Na to, aby študent dobre porozumel fungovaniu jazyka, 
aby vedel vybrať adekvátny ekvivalent v slovenčine, resp. nájsť pre slovenský výraz adekvátny výraz v 
cudzom jazyku a vedel odôvodniť svoje prekladateľské riešenia napr. v diskusii s redaktormi, korektormi 
či inými prekladateľmi, musí mať aj isté teoretické poznatky z gramatiky, lexikológie i štylistiky (tie zo 
strednej školy nie sú plnohodnotné). Okrem toho zaradenie daných predmetov do študijného plánu 
súvisí, pokiaľ viem, aj s opisom a charakteristikou daného študijného odboru v požiadavkách MŠVVŠ SR. 
Slovenčinárske predmety sú súčasťou študijného plánu v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo aj na iných 
slovenských univerzitách, nie je to špecifikum štúdia prekladateľstva-tlmočníctva na FiF UK. 

Osobne si dovolím poznamenať, že z kontinuity študentských vyjadrení na margo výučby 
slovenského jazyka pre translatológov za predošlých 10 rokov sme na KSJ prijali už viacero 
akceptabilných podnetov (odstránili sme z výučby dvoch gramatických kurzov prednášku 
s konštatovaním, že z predchádzajúcich stupňov štúdia majú mať študenti prijateľné základy 
z gramatiky; na tréning písania čiarok ponúkame PV kurz „ortoepie a ortografie“, ktorý ale „nepraská vo 
švíkoch“). Pravda, nie je možné redukovať kurz štylistiky na písanie čiarok – to naozaj nie je obsahom 
tejto disciplíny a vzhľadom na stav stredoškolských vzdelávacích programov nie je možné ani eliminovať 
teoretický základ lexikológie na nulu. Pokiaľ by sme v mene populizmu vyšli v ústrety takejto požiadavke, 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-leto/vseobecne/456#komentar1004065


vedome by sme poskytovali študentom nekvalitné vzdelávanie, ublížili by sme samotným študentom 
a ohrozili by sme dobré meno UK v slovenskom i širšom kontexte.  

- Študenti učiteľstva slovenčiny majú málo praxe – to avizovali bakalári aj magistri. 
Tento podnet vnímame ako hodný zamyslenia. Študenti na bakalárskom stupni štúdia majú len 

hospitačnú prax, teda prvý stupeň štúdia ukončia vlastne bez jedinej praktickej odučenej hodiny. Na 
druhom stupni štúdia sa mali študenti slovakistiky možnosť „porovnávať“ so študentkami – 
spolužiačkami z prírodovedeckej fakulty a „závideli im“. Možno by stálo za snahu inšpirovať sa riešením 
pedagogických praxí na Prírodovedeckej fakulte UK. 

- Študenti slovakistiky na magisterskom stupni štúdia majú pocit, že majú málo povinných 
didaktických predmetov, menej než študenti učiteľstva na iných katedrách.  

Domnievam sa, že neberú opäť do úvahy, že slovakistiku zabezpečuje KSJ a KSLLV. Tak majú študenti 
učiteľstva v programe nielen povinnú odborovú didaktiku slovenského jazyka, ale aj odborovú didaktiku 
slovenskej literatúry. Okrem toho im núka KSJ dva PV kurzy: o moderných vyučovacích metódach 
slovenčiny a kurz o súčasných učebniciach v praxi (ten zabezpečujeme v spolupráci s vydavateľstvom 
Orbis Pictus priamo v priestoroch vydavateľstva a opäť treba povedať, že „nepraská vo švíkoch“). To 
všetko popri spoločnozákladových všeobecnodidaktických kurzoch. Naozaj je to málo? 

Posledný postreh je o tom, že študentky magisterského učiteľského štúdia slovakistiky majú pocit, 
že pre ne je kurz lingvistickej pragmatiky nepotrebný. Pomerne ťažko sa dá pochopiť, ako človek, ktorý 
bude po skončení štúdia v praxi interagovať so žiakmi a ich rodičmi a učiť v treťom a najmä štvrtom 
ročníku gymnázia obrovský blok jazykovokomunikačných hodín, môže mať pocit, že mu na prácu 
v školstve na poste učiteľa slovenčiny stačí ovládať systémovolingvistické poučky. Ambíciou mladého 
učiteľa digitálnej éry by azda malo byť vniesť do školy nielen nové poznatky, nové autonómne názory na 
jestvujúcu zložku školského vzdelávacieho programu, ale perspektívne tie školské vzdelávacie programy 
aj inovovať a priblížiť ich súčasnému poznaniu v odbore. Pokiaľ sa nazdáva, že odbor ustrnul pri poznaní 
v polovici 20. storočia, nie je predpoklad, že by aspekty modernizácie predmetu, o ktorých sa učí na 
našom PV, dokázal implantovať do svojho pôsobenia. Pre nás, vyučujúce kurzu lingvistickej pragmatiky, 
je to ale výzva, aby sme študentkám skúšali predkladať obsahy tohto kurzu alternatívne, aby v našom 
posolstve dokázali odkryť zmysel. Lebo samotný kurz smeruje k tréningu odkrývania zmyslu reči 
(monológu aj dialógu s inými), aby sa mladí ľudia „neutopili“ v záplave dezinformácií a úskaliach 
propagačnej mágie.   

Zrejme som neuspokojila v tomto vyjadrení autorov všetkých vyjadrení. Dovolím si preto vrátiť sa 
k svojmu vyjadreniu spred azda 10 rokov, keď som navrhovala, aby sa hľadali iné cesty dialógu študentov 
s učiteľmi. Pokiaľ študenti majú počas celého trvania kurzu problém, je neskoro, aby ho tlmočili takto ex 
post svojmu pedagógovi či vedeniu pracoviska v anonymnej ankete. Isté veci sa dajú prešetriť a vysvetliť 
ihneď v priamom dialógu a študenti nebudú žiť s vedomím krivdy celý semester. Iné veci, ktoré naozaj 
treba korigovať, znamenajú nenávratnú stratu pre frekventantov, lebo po skončení kurzu im už nikto 
oprávnený deficit nevykompenzuje. Vo vyjadreniach študentov v tejto ankete neboli žiadne alarmujúce 
podnety na margo jednotlivých pracovníkov KSJ, vo všetkých prevažovali početné pozitívne ohlasy. 
Pokiaľ by ale kedykoľvek v budúcnosti nastala situácia, že vznikne problém na kurze v gescii KSJ, vyzývam 
študentov slovakistiky, aby sa bezodkladne na mňa obrátili s podnetom a nečakali na anketu na konci 
výučby.  

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. 

 
 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 

Ďakujeme za komentáre k programom v kombinácii so slovenčinou i k jednotlivým kurzom 
realizovaným Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v bakalárskom i magisterskom 
stupni.  

Komentáre k študijným programom boli väčšinou priaznivé (3 – 5 hviezdičiek). Pripomienky sa týkali 
absentujúcej praktickej orientácie kurzov, chýbajúcich kurzov zo svetovej literatúry, priveľkej náročnosti 

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


kurzov z dejín literatúry, resp. štruktúry predmetov spoločného základu (ktorý nie je vytvorený na úrovni 
katedry). S požiadavkou praktickej orientácie kurzov sa stotožňujeme. Všetky kurzy na katedre sú 
prepojené s praxou, budeme sa snažiť toto prepojenie ešte viac akcentovať.  

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy ponúka v zimnom a letnom semestri kurzy Kapitoly 
zo svetovej literatúry pre učiteľov 1 – 2 a odporúča študentom zapísať si kurzy z anglickej, americkej, 
slovanských, románskych a iných literatúr z ponuky jednotlivých filologických katedier na fakulte. 
Štúdium slovenskej literatúry vám okrem toho dáva vedomosti a zručnosti potrebné na to, aby ste mohli 
čítať, interpretovať, analyzovať dielo akejkoľvek inej literatúry. 

Náročnosť kurzov z dejín slovenskej literatúry súvisí so snahou neznižovať nároky na kvalitu štúdia.  
Z jednotlivých kurzov realizovaných katedrou v letnom semestri boli výborné ohlasy na kurzy Teória 

literatúry 2, Interpretačný seminár, Textový seminár zo súčasnej literatúry, Textológia, Slovenská 
literatúra 19. storočia 2 a i. Pri viacerých kurzoch sa objavili rozkolísané hodnotenia v individuálnom 
vnímaní kurzu (spokojnosť i výhrady; na komentáre v ankete môže reagovať priamo vyučujúci). 

Ak máte v priebehu semestra problém alebo otázku ohľadne náplne či kritérií kurzu, prosím 
kontaktujte jednotlivých vyučujúcich alebo študijného poradcu katedry. 

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

 
 
Katedra sociológie 
 

Ďakujem v mene Katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
všetkým študentkám a študentom za zapojenie sa do študentskej ankety v letnom semestri 
akademického roka 2020/2021. Celkovo sa do ankety zapojilo 30 % všetkých študentov Filozofickej 
fakulty UK. Pre našu katedru je potešiteľné, že v prípade veľkej časti sociologických kurzov sa do 
študentskej ankety zapojil v priemere vyšší podiel študentov.  

Spätnú väzbu na naše kurzy sa snažíme každý semester získať aj mimo študentskej ankety priamo 
na hodinách, či už prostredníctvom diskusií so študentmi, ale aj anonymnými vlastnými zisteniami. 
V oboch prípadoch spätnej väzby je väčšina hodnotení pozitívna a často dostávame konštruktívne 
návrhy a inšpiratívne nápady na mnohé oblasti týkajúce sa jednotlivých kurzov – od samotného obsahu 
kurzov, organizácie výučby, štruktúry prednášok či využitia inovatívnych metód výučby.  

Študentská anketa je vhodným doplnením už získaných informácií a ponúka ďalšiu spätnú väzbu zo 
strany študentiek a študentov nielen odboru sociológia, ale aj študentov iných odborov navštevujúcich 
sociologické kurzy. Tento semester bol opätovne výrazne poznačený pretrvávajúcou pandemickou 
situáciou, ktorá značne determinovala a pretransformovala edukačný proces a vo všeobecnosti 
študentský a pedagogický život. Po minulých skúsenostiach sa podarilo kolegyniam a kolegom našej 
katedry dobre pripraviť na situáciu a zmenené podmienky, čo znamenalo bezproblémové zvládnutie 
dištančného vzdelávania. Študentská anketa odráža danú skutočnosť, nakoľko sa v nej nevyskytli 
vyjadrenia, ktoré by kriticky komentovali priebeh a organizáciu dištančného vzdelávania. Kurzy 
prebiehali bez väčších technických problémov (ak vznikli, promptne sa vyriešili); v MS Teams, ktorý bol 
využívanou platformou pri výučbe, boli pripravené pre študentov tímy, ktoré uľahčovali komunikáciu 
a boli študentom poskytnuté informácie o kurze, zdieľané študijné materiály (časopisecké štúdie, 
kapitoly odborných kníh, atď.); rovnako boli využité možnosti MS Teams pri diskusiách, zadávaní 
seminárnych prác či skúšaní. Aj táto skutočnosť sa odrazila pri hodnotení predmetov, nakoľko študenti 
písali o jasne stanovených požiadavkách, ochote pedagógov a pedagogičiek pomôcť, poradiť 
a o bezproblémovom prístupe k študijným materiálom. 

Študentky a študenti sa vyjadrovali celkovo k študijným programom na jednotlivých stupňoch 
štúdia, ako aj k jednotlivým navštevovaným predmetom ponúkaných katedrou sociológie FiF UK. 
V prípade hodnotenia študijných programov môžem skonštatovať podobný záver ako minulý semester, 
kedy tak v prípade bakalárskeho, ako i magisterského štúdia išlo najmä o pozitívne hodnotenia. Ako silné 
stránky identifikovali študenti obsahovú náplň, zaujímavé tematické zameranie a vysokú kvalitu výučby. 

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


Študijné programy boli hodnotené ako náročnejšie alebo ako primerané, čo jasne poukazuje na to, že 
katedra udržuje minimálne kritériá zvládnutia na dostatočne vysokej kvalitatívnej úrovni a nepristúpila 
k jej zníženiu. Tento semester sa neobjavilo hodnotenie smerujúce k väčšej vyváženosti teoreticky 
a prakticky orientovaných predmetov. Je možné identifikovať niekoľko možných vysvetľujúcich faktorov. 
Mnohé kolegyne a kolegovia stále evidentnejšie poukazujú na možnú aplikáciu a praktické využitie 
získaných vedomostí v budúcom profesijnom uplatnení ako i v reálnom živote. Katedre sociológie sa 
lepšie darí previazať výučbu s výskumnou činnosťou jej členov a vťahovať študentov do týchto aktivít a 
v procese výučby sú stále aktívnejší aj naši doktorandi, ktorí tiež prinášajú množstvo inovácií do obsahu 
i spôsobu výučby. Nesmieme taktiež zabúdať, že katedra sa pripravuje na akreditáciu a postupne inovuje 
výučbu niektorých kurzov, ktoré budú mať praktickejšie zamerané semináre a medzi povinne voliteľnými 
a voliteľnými predmetmi budú odporúčané kurzy, ktoré ponúkajú získanie praktických zručností, 
resp. nácvik „sociologického remesla“. Mnohé z týchto predmetov ponúkame a zabezpečujeme ich 
výučbu aj pre študentov iných odborov na FiF UK. Aj spätná väzba študentov iných odborov (napr. 
filozofia, marketingová komunikácia, učiteľské odbory, psychológia) poukazuje na stále sa zvyšujúci 
záujem a dobrú rezonanciu  dôležitosti sociologického pohľadu na tematické okruhy, ktoré súvisia aj 
s ich odborným zameraním a záujmami. 

Pri hodnotení jednotlivých kurzov sa stretávame s bodovým i slovným hodnotením. Pri väčšine 
kurzov sa však iba menšia časť študentov vyjadrila aj prostredníctvom slovného hodnotenia. V študijnom 
programe sociológia na bakalárskom stupni štúdia sa študenti vyjadrili k 15 kurzom a na magisterskom 
stupni k 7 predmetom vyučovaných v letnom semestri, čo znamená, že sa vyjadrili k väčšine z nich. Vo 
všeobecnosti sú kurzy a výučba hodnotené pozitívne a väčšina predmetov dosahuje vysoké hodnotenia 
z hľadiska všetkých sledovaných charakteristík a kritérií (napr. náročnosť, množstvo práce, stanovené 
požiadavky a obsah). Väčšinu predmetov hodnotili študenti ako zaujímavé a dôležité pre získanie 
sociologických vedomostí a odporučili by predmet ostatným. Aj napriek dištančnej výučbe sa  hodnotiaci 
študenti zúčastnili 90 až 100 % výučby a množstvo práce nutné na získanie kreditov bolo hodnotené ako 
adekvátne a podobne to bolo aj s náročnosťou premetov. Pri niektorých predmetoch, ktoré však mali 
vyššiu kreditovú dotáciu alebo väčší rozsah, boli názory na veľké množstvo práce a väčšiu náročnosť – 
čo je však v takomto prípade samozrejmé. Budeme sa snažiť aj v týchto prípadoch rozdeliť prácu do 
priebežných, menších zadaní, čo by malo zabezpečiť menšiu záťaž pri odovzdávaní záverečných zadaní, 
či seminárnych prácach.  

Pri povinných a povinne voliteľných predmetoch študenti poukazovali v slovných komentároch na 
veľké množstvo tém, ktorým sa venujú jednotlivé predmety; na zaujímavú obsahovú náplň predmetov; 
vysokú odbornosť vyučujúcich a kvalitu prednášok; kolegiálny prístup vyučujúcich a ochotu vysvetliť 
a diskutovať o preberanej látke. Pozitívne vnímali v prípade mnohých kurzov aj organizáciu výučby. 
Veľmi nás teší, že pri mnohých predmetoch ponúkaných alebo zabezpečovaných pracovníkmi našej 
katedry študenti hodnotili tieto predmety ako jedny z najzaujímavejších počas ich štúdia. Táto skúsenosť 
sa následne ukazuje v tom, že niektorí študenti z iných odborov si vyberajú následne aj ďalšie 
sociologické predmety. Katedra reaguje na tento trend aj rozšírenou ponukou kurzov napríklad 
v nasledujúcom AR pre študentov marketingovej komunikácie, ktoré budú zabezpečovať naši pracovníci. 
Tieto kurzy však budú odporúčané aj pre našich študentov, ktorí môžu získať informácie z iných odborov, 
kde mnohí z nich neskôr nájdu profesijné uplatnenie. Katedra rozšírila aj ponuku predmetov 
s tematickým zameraním, ktoré boli doteraz menej zastúpené v našom študijnom programe (napr. 
kvalitatívny výskum/oral history/sociológia spôsobu života). 

Našou snahou bolo v letnom semestri AR 2020/2021, ktorý prebehol dištančnou formou, čo 
najlepšie zabezpečiť výučbu a neznížiť jej kvalitu. Podarilo sa to aj vďaka vyriešeniu technických 
problémov, jasnému a presnému nadefinovaniu požiadaviek a nárokov na úspešné zvládnutie skúšok, 
zabezpečeniu dostupnosti odbornej literatúry a pod. Verím, že bola zabezpečená aj dostatočná 
komunikácia zo strany väčšiny pedagógov smerom k študentom navštevujúcich ich predmety. Úspešné 
zvládnutie kurzov je podmienené samoštúdiom, priebežnou prípravou, ktorá nemusí byť reflektovaná 
zo strany študentov pozitívne a v celom minulom AR išlo o zvýšenie nárokov na danú podobu štúdia. 
Ukazuje sa, že získané skúsenosti  využívajú kolegyne a kolegovia pri priebežnom inovovaní spôsobu 
výučby, obsahu, spôsobu hodnotenia niektorých predmetov, ako i celkovom zefektívnení komunikácie 



smerom k študentkám a študentom, ako ukazujú aj výsledky študentskej ankety. Ďakujeme v mene celej 
katedry za hodnotenie a konštruktívne návrhy.  

 
Mgr. Roman Džambazovič, PhD., vedúci katedry  

 
 
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 
 

V princípe študenti priaznivo reagovali na ponúkaný študijný program slovakistické štúdiá aj kurzy 
v rámci študijného programu stredoeurópske štúdiá. Pozitívne hodnotili jazykové kurzy, praktické 
gramatické cvičenia, kurzy zo slovenskej gramatiky, kultúrnych reálií, teda kurzy, ktoré sa v letnom 
semestri uskutočnili online formou. Som rada, že sa podujali absolvovať ponúkané kurzy, žiaľ, len 
v obmedzenom počte ich aj prostredníctvom ankety hodnotili, väčšinou len 2 – 3 študenti, na niektoré 
kurzy nemáme zaregistrované hodnotenie, napríklad na môj kurz Lingvokultúrna interpretácia ani 
Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 2. Spätná väzba spolu s hodnotením prezentovaného učiva a 
použitého učebného materiálu nám pomáha pri plánovaní obsahu i výbere metodiky predmetu, takže 
sa pokúsime ich motivovať k väčšej reflexii v tomto akademickom roku. 

 

 

Katedra všeobecných dejín 
 

V ankete sa k programom realizovaným našou katedrou vyjadrilo cca 25 % študentov, čo je o niečo 
menej ako fakultný priemer. V porovnaní s predchádzajúcimi semestrami počet hodnotiacich ostáva na 
približne rovnakej úrovni a tým aj výpovedná hodnota ankety.  

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

Pri učiteľskom štúdiu sa dlhodobo ozývajú hlasy, ktoré kritizujú prílišné teoretické zameranie štúdia 
a malý dôraz na praktickú prípravu budúcich učiteľov. Taktiež už roky sa opakujú zásadné výhrady voči 
pedagogicko-psychologickému základu učiteľstva. Keďže ide o komplex predmetov, ktorý je spoločný 
pre celé učiteľské štúdium, veríme, že v pripravovanej akreditácii zodpovedné orgány fakulty i univerzity 
zabezpečia, aby sa jeho obsah zásadne zmenil k lepšiemu. 

Veľmi oceňujeme požiadavku, ktorou nás naši poslucháči vyzývajú na udržanie náročnosti a kvality 
štúdia a dožadujú sa viacerých kurzov napríklad z jazykov prameňov či metodológie a historiografie. 
Zohľadnili sme ich pri prebiehajúcej príprave podkladov do akreditácie. 
 

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): 4 
Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): počet hodnotiacich študentov študijného 
programu ako celku: 4 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
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Študent: „Študijný program je vystavaný veľmi dobre, vďaka učiteľom sa mi kvalitné a užitočné 
vedomosti, za ktoré som veľmi vďačný aj ma baví ich nadobúdať. Jediné čo ma mrzí je slabá akreditácia 
predmetov, kvôli čomu si často musím zapisovať nie úplne relevantné predmety. Samozrejme aj to má 
svoje výhody, získavam širší rozhľad.“ 
Odpoveď: Cieľom katedry je študentom poskytnúť priestor, aby si mohli v rámci voliteľných predmetov 
zvoliť kurzy, ktoré obohatia ich štúdium o širší rozmer, ktorý sa nevzťahuje k študovanému odboru.  
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: 
Čínsky jazyk: syntax a morfológia 
Študent: „Rozumiem zámeru predmetu diskutovať o morfologických a syntaktických javoch v čínskom 
jazyku prostredníctvom prezentácií jednotlivými študentmi. Častokrát však dochádzalo k tichu zo strany 
študentov z dôvodu absencie niektorých vedomostí, ktoré boli prezentované vyučujúcim ako niečo, čo by 
sme ako absolventi bakalárskeho štúdia mali vedieť. V takomto podaní to znie, ako samozrejmosť, no 
posledný krát, kedy sme ako študenti absolvovali teoretický predmet súvisiaci s gramatickou rovinou 
čínštiny bol druhý ročník bakalárskeho štúdia (pred 3 rokmi). Vysokoškolské štúdium je samozrejme z 
veľkej časti o samoštúdiu, no v našom študijnom odbore chýba určité nasmerovanie študentov, ktoré by 
nám k samoštúdiu dopomohlo, aby sme sa v ňom v toľkých rovinách štúdia (história, literatúra, filozofia, 
teoretická a praktická stránka jazyka, preklad, súčasný spoločenský stav a iné) nestratili.“ 
Odpoveď: Je pravdou, že študovaný odbor predpokladá orientáciu študenta v mnohých aspektoch 
čínskeho jazyka, kultúry a spoločenských vied. Rozsah, v akom sa jednotlivé disciplíny počas štúdia 
preberajú, nie je jednoduché zvoliť a mení sa tiež s časom a dobovými požiadavkami. Akokoľvek, študent 
filologického študijného programu by mal ovládať základy morfológie a syntaxe zvoleného jazyka. 
 
Hovorová kórejčina pre pokročilých 4 
Študent: „Množstvo vyžadovanej práce bolo neúnosné vzhľadom na počet kreditov, ktoré za tento 
predmet dostávame. Navrhovala by som buď skresať časť požiadaviek alebo navýšiť počet kreditov za 
tento predmet aby bola vyžadovaná práca adekvátne kreditovo ohodnotená.“ 
Odpoveď: Tento predmet patrí ku kľúčovým predmetom štúdia, preto neuvažujeme o znížení jeho 
náročnosti.  
 

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 za LS 
2021. Chcel by som všetkým poďakovať za vyjadrenie názoru. 

Aj keď, zrejme aj vďaka pandémii, boli vaše hodnotenia predmetov pomerne ojedinelé, vyjadrím sa 
k nim, no vzhľadom na spomenuté stručnejšie ako počas minulých semestrov. Preto ponúkam aj citácie 
vyjadrení študentov, ktorí hodnotili úroveň študijného programu a jeho predmetov. 

Som rád, že aj počas online výučby hodnotíte náš prístup ako modernejší a oceňujete i nové 
predmety. Prajete si „viac predmetov orientovaných na novinárčinu, ako na médiá“. Preto pracujeme na 
tom, aby sa čoskoro výraznejšie špecifikoval prvý a druhy stupeň štúdia – kde bude bakalársky stupeň 
orientovaný viac prakticky a magisterský bude predpokladať váš záujem o médiá, ich skúmanie a pod. 
Tento aspekt zohľadňujeme aj pri navrhovaní novej akreditácie.  

Ponúkam niekoľko pozitívnych reakcií: 
„Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou tento katedry, pretože mi za tento rok priniesla do života 

naozaj široké spektrum rôznych názorov, návodov na dohľadávanie informácii, veľa kreativity a 
schopnosti čítať s porozumením, kriticky uvažovať a byť lojálny.“ 

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


 „Program žurnalistiky sa mi páči. Privítala by som viac praktických predmetov zameraných na 
interpretáciu, rétoriku či strih zvuku alebo obrazu. Prístup pedagógov je príjemný a na tento program by 
som šla znova.“ 

 „Nemám konkrétny nápad ani nič podobné, ale všímam si, že katedra ide dobrým smerom vďaka 
práci všetkých zúčastnených a patrí vám za to vďaka :)“ 

 „Cítim zlepšenie prístupu našej katedry smerom k študentom a cítim aj snahu pedagógov o 
zavádzanie zaujímavejších tém do vyučovania. Nemám však pocit, že sa zlepšili teoretické predmety, hoci 
si uvedomujem, že nie všetko sa dá prispôsobiť potrebám praxe. To však považujem za dlhodobý problém 
na katedre.“ 

Jedna z výhrad sa týkala teoretického prednášania a pravidelnou požiadavkou je aj zaradenie 
väčšieho počtu praktických predmetov. Momentálne máme na katedre osem pedagógov z praxe 
a rovnako aj predmety zamerané na tvorbu mediálnych textov (mediálne ateliéry a kreatívne štúdiá), 
kde je podstatou výuky kontinuálne poskytovanie spätnej väzby na prácu študentov počas semestra. 

Zároveň oceňujete interaktivitu našich prednášok a vyjadrujete sa pozitívne o predmetoch, ako sú 
napríklad Rétorika a Časopisecká tvorba. Je chvályhodné, že hodnotíte praktické predmety pozitívne 
napriek tomu, že boli vedené online.  

Nejasné podmienky hodnotenia a opakovanie jednotlivých tém komunikujeme priamo 
s pedagógmi a veríme, že sa to v budúcom semestri nebude opakovať. 

Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že pracujeme na tom, aby bol program, v ktorom študujete, pre Vás 
naďalej atraktívny a prepojený s praxou. Od septembra nastupuje na našu katedru dvojica profesionálov 
z RTVS. Ide o uznávaného moderátora Ľubomíra Bajaníka a Luciu Virostkovú, ktorá má skúsenosti nielen 
z oblasti investigatívnej žurnalistiky. Rovnako posilňujeme výučbu dátovej žurnalistiky a predmetov, 
ktoré sa venujú dezinformáciám a kritickému mysleniu. 

 
Doc. Mgr. Ján Hacek, PhD., vedúci katedry 


