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

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

V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sa do študentskej ankety zapojilo až 1189 
respondentov, čo je 40 % z celkového počtu študentov našej fakulty. Oproti predchádzajúcim 
semestrom, v ktorých sa percentuálna účasť študentov v ankete pohybovala medzi 20 – 25 percentami, 
ide o zásadný, takmer dvojnásobný nárast záujmu o vyplnenie študentskej ankety. Výrazné 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 veľa úsilia a systematickej 
práce, za čo im chceme aj touto cestou poďakovať. Výrazné navýšenie účasti študentov v ankete za 
zimný semester akademického roka 2020/2021 sa dosiahlo aj napriek skráteniu časového intervalu na 
jej vyplnenie. V porovnaní so zimným semestrom predchádzajúceho akademického roka bola možnosť 
vyplniť anketu v čase od 14. 12. 2020 do 3. januára 2021, teda do začiatku skúškového obdobia. 
Vynechanie skúškového obdobia (teda mesiacov január a február) bolo zámerné, pramenilo zo snahy 
anketu objektivizovať. Viaceré katedry a mnoho pedagógov fakulty totiž namietalo práve to, že 
hodnotenie predmetu je výrazne ovplyvnené úspechom študenta na skúške a požadovali, aby sa spätná 
väzba z ankety týkala najmä hodnotenia výučbovej časti semestra. Súvisí to 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 pri skúške. 
Anketa a jej nastavenie je veľmi citlivou záležitosťou, týka sa rovnako študentov ako aj učiteľov, preto 
sme sa v tomto semestri rozhodli pre toto riešenie, ktoré vnímame ako kompromisné. 

Anketa za zimný semester akademického roka 2020/2021 potvrdila aj mierne stúpajúcu tendenciu 
celkového hodnotenia fakulty zo strany študentov, ktoré sa v poslednom období stabilizovalo na 
hodnote 4,14 (v rámci škály od 1 do 5, pričom 5 je najpozitívnejší dojem), v predchádzajúcom letnom 
semestri akademického roka 2019/2020 toto hodnotenie dosiahlo 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 zimný semester akademického roka 2020/2021 rovnako ako anketa za letný semester 
predchádzajúceho akademického roka mapovala 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 a mnohé konštruktívne 
pripomienky a komentáre nám poskytli spätnú väzbu na kvalitu tohto v mnohom nového modelu 
vyučovania v uplynulom semestri a pomohli nám s identifikáciou slabých miest v jeho realizácii. Potešilo 
nás najmä vaše pozitívne hodnotenie informovanosti o organizačnom zabezpečení dištančného 
vzdelávania zo strany fakulty a univerzity, ako aj pozitívne hodnotenie aplikácie MS Teams. S potešením 
sme vnímali najmä Vaše vyjadrenia o výraznom kvalitatívnom posune v dištančnom vzdelávaní oproti 
predchádzajúcemu semestru.  

Aj keď ste väčšinu času zimného semestra strávili v domácom prostredí a vzdelávali ste sa 
dištančným spôsobom, fakulta využila prechod na dištančnú formu štúdia na realizáciu rozsiahlych 
rekonštrukčných prác. Počas dištančnej výuky bolo možné realizovať stavebné a remeselné práce bez 
toho, aby mali vplyv na vzdelávací proces. V roku 2020 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 v roku 2021. V budove na Gondovej ulici pokračovali práce najmä na 



2. poschodí, kde v západnom krídle budovy fakulta kompletne obnovila novú terrazzo podlahu chodby 
podľa vzoru zachovanej štruktúry podlahy na zvyšku poschodia. Následne došlo k dôkladnej renovácii 
existujúcej terrazzo podlahy a kamenných schodov na spojovacích chodbách. V budove na Gondovej 
ulici boli kompletne alebo čiastočne zrenovované viaceré učebné priestory, v spolupráci s IBM 
International Services Centre, s. r. o., boli kompletne zrenovované a zariadené oddychové miestnosti na 
prízemí budovy na Gondovej ulici (G3). V roku 2020 fakulta zrealizovala aj 1. etapu projektu 
Debarierizácia budovy FiF UK na Štúrovej 9. Na základe právoplatného stavebného povolenia bola 
zbúraná stará vrátnica, ktorá bola po statickej aj technickej stránke v havarijnom stave, a bola postavená 
nová vrátnica, ktorej súčasťou sa stala aj elektrická zdvíhacia plošina pre imobilných študentov. V rámci 
1. etapy bol vyriešený bezbariérový prístup na zvýšené prízemie budovy, v rámci 2. etapy, ktorú chce 
fakulta realizovať v roku 2021, má dôjsť k bezbariérovému prepojeniu oboch krídel budovy na 1. 
poschodí. 

V roku 2020 pokračovala spolupráca s občianskym združením Univerzal pri príprave rekonštrukcie 
bývalých stajní v tzv. malom dvore na Gondovej ulici na akademické centrum UniverSaal. Občianske 
združenie odovzdalo fakulte v druhej polovici roka projektovú dokumentáciu stavby. Projekt počíta so 
zriadením viacúčelového priestoru pre vzdelávanie s kaviarňou. Realizácia prestavby objektu bývalej 
koniarne je plánovaná tak, aby bola v rozhodujúcom rozsahu dokončená v októbri 2021, keď si 
Filozofická fakulta UK v Bratislave pripomenie 100. výročie vzniku. Veríme, že 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 zimnom semestri 
akademického roka 2020/2021 nájdete vo vyjadreniach jednotlivých katedier. 

 
Vedenie fakulty  

 
 
 
Študentská časť Akademického senátu FiF UK 
 
Milé kolegyne, milí kolegovia, 
v prvom rade sa Vám chceme poďakovať za vyplnenie ankety aj v tomto semestri. Pozitívne vnímame 
fakt, že ju vyplnilo historicky najviac študentov, a to 40 % (1189 z Vás). K činnosti Študentskej časti 
Akademického senátu FiF UK sa vyjadrilo 1079 z Vás. V úvodnej časti na otázku, ako hodnotíte našu 
prácu, 43 % (466 študentov) odpovedalo, že nepoznáte našu prácu, čo nás veľmi mrzí, pretože 
vynakladáme dosť úsilia, aby nás bolo počuť/vidieť. Sme aktívni na sociálnych sieťach (Facebook, 
Instagram) a tiež pravidelne aktualizujeme webovú stránku (https://fphil.uniba.sk/o-
fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/). Na druhej strane nás teší, že 321 študentov 
a študentiek (30 %) hodnotí pôsobenie senátu ako „dobré“ a 281 študentov (26 %) označilo našu prácu 
za „výbornú“. 11 z Vás (1 %) vníma našu činnosť ako „neuspokojivú“. Chceli by sme Vám poďakovať za 
slovné hodnotenia, ktorých bolo takmer 100 – ako negatívne, tak aj pozitívne. Vyzdvihli ste najmä 
pravidelné informovanie na sociálnych sieťach (často ste spomínali Instagram), efektívnu komunikáciu 
s nami či ochotu Vám pomôcť. Ocenili ste aj diskusie, súťaže a aktivity v online priestore. Negatívne ste 
hodnotili nedostatok informácií o našej činnosti, spôsob komunikácie (niektoré spontánne vyjadrenia, 
ktoré ste vnímali ako nepremyslené alebo príliš veľa e-mailov), stanovenie nedostatočných či príliš 
materiálnych cieľov. Najviac sa opakovala pripomienka, že nemáte o našej činnosti dostatočný prehľad, 
resp. nemáte predstavu, čo je úlohou študentského senátu. Postačí, ak nás budete sledovať na našej 
stránke, spomínaných sociálnych sieťach alebo nám napíšete e-mail (senat-studenti@fphil.uniba.sk).  
Ešte raz Vám ďakujeme za Vašu spätnú väzbu v ankete a aj za Vaše podnety počas semestra. Neváhajte 
nás aj naďalej kontaktovať, sme tu pre Vás! 
 

Vaše senátorky a senátori! 

https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/akademicky-senat/studentska-cast-as-fif-uk/
mailto:senat-studenti@fphil.uniba.sk


 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 

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

V hodnotení sa odrazili obmedzenia služieb knižnice v súvislosti s dodržiavaním prísnych 
protiepidemiologických opatrení a prechod na dištančný spôsob vzdelávania hneď na začiatku zimného 
semestra vo vysokom počte odpovedí o nevyužívaní služieb knižnice (cca 27 % z celkového počtu 
odpovedí). Je to pre knižnicu veľmi nelichotivé číslo, aj keď ho knižnica za daných okolností nemohla 
ovplyvniť. Číslo je odrazom nevyhnutného odchodu študentov do miest ich trvalého bydliska bez 
možnosti včas si zabezpečiť a vypožičať potrebnú študijnú literatúru a obmedzení a zákazu pohybu, ktorý 
znemožnil si po objednanú literatúru docestovať.   

Teší nás, že zostalo dosť vysoké percento účastníkov ankety, ktorí boli so službami knižnice spokojní 
(71 %). Tento výsledok nás bude motivovať robiť naďalej svoju prácu profesionálne a k spokojnosti 
používateľov. Pokúsime sa vykonať nápravu v oblastiach negatívnych hodnotení a presvedčiť 2 % 
nespokojných používateľov a tiež sa zamerať na tých, čo knižnicu doteraz nevyužili alebo nevyužívajú, že 
im môžeme ponúknuť kvalitné knižnično-informačné služby.   

V ankete používatelia vyjadrujú nespokojnosť s nedostatkom dostupných a požičiavaním 
poškodených exemplárov. Knižnica si uvedené nedostatky uvedomuje, ale dostupnosť mnohých titulov 
na knižnom trhu, ktoré sú povinnou alebo odporúčanou literatúrou, je obmedzená, v niektorých 
prípadoch, s ohľadom na rok vydania a chýbajúcich dotlačí, nemožná. Preto nie je možné zakúpiť väčší 
počet exemplárov a tiež nahradiť tie najviac poškodené. V ankete sa objavili aj upozornenia na malý 
výber titulov, najmä v katedrových knižniciach. Akvizičná politika knižnice je zameraná na doplňovanie 
kníh pre potreby centrálnej požičovne, kde je prístupnosť a obslužnosť používateľov s ohľadom na počet 
prevádzkových hodín najväčšia. Budeme radi, ak používatelia budú smerovať svoje požiadavky na 
ústrednú knižnicu a neobmedzia sa iba na ponuku katedrovej knižnice. Aby sme vedeli presne 
identifikovať informačné potreby študentov, boli by sme veľmi radi, ak by využívali návrh na kúpu knihy 
(je prístupný na stránke knižnice a v súbornom online katalógu), prípadne mailom alebo osobne 
povedali, ktorý titul požadujú dokúpiť. Potom vieme cielene dokupovať knihy, ktoré sú žiadané.  

Viaceré hodnotenia upozorňovali na neochotu a zlé správanie zamestnancov knižnice voči 
používateľom. Ide o veľmi negatívny obraz knižnice, ktorý budeme okamžite riešiť pohovorom so 
zamestnancami služieb. Knižnica vykoná adekvátne kroky, aby správanie zamestnancov knižnice bolo  
slušné, profesionálne a ústretové voči používateľom, taktiež sa pokúsime zlepšiť a rozšíriť ponuku 
konzultačných služieb pre používateľov.  

Účastníci ankety mali pripomienky k skráteniu výpožičnej lehoty na 30 dní. Skrátenie výpožičnej 
lehoty bolo reakciou knižnice na sťažnosti študentov na nedostupnosť a blokovanie dokumentov po celý 
semester iným používateľom. Knižnica skrátenie základnej výpožičnej lehoty kompenzovala nárastom 
počtu možných predĺžení z 2 na 3 predĺženia, teda knihu, na ktorú nie je rezervácia, môže mať používateľ 
„doma“ až 4 mesiace. 

Nedostupnosť čiastkových knižníc bola počas zimného semestra spôsobená najmä z dôvodu 
povinnosti dodržiavať protiepidemiologické opatrenia a nemožnosti poskytovať prezenčné služby. 
Knižnica však zareagovala spustením možnosti vypožičať si dokumenty z čiastkových knižníc na domov. 
V komunikácií s používateľmi sme na to upozorňovali.  

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

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka  



 

 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

Na Katedre anglistiky a amerikanistiky sme presvedčení, že študentská anketa je dôležitým 
nástrojom, ktorý študentom umožňuje efektívne komunikovať s jednotlivými vyučujúcimi, katedrami 
a celou fakultou o obsahu, forme, význame a využiteľnosti študijných programov. Pedagogická časť 
pracovnej náplne zamestnancov vo vysokom školstve je totiž znehodnocovaná čisto kvantitatívnymi 
kritériami, pričom relevantnosť obsahov jednotlivých predmetov ako aj forma ich výučby v 
akreditačnom procese a metodike rozdeľovania dotácií sú brané do úvahy iba marginálne a formálne. 
Je výborné, že čoraz viac študentov sa vyjadruje k obsahu i forme študijných programov. 40 percentná 
celofakultná účasť znamená relevantný hlas tých, ktorí sú primárnym prijímateľom našej činnosti a mali 
by stáť aj na konci úsilia vo vedeckej a grantovej aktivite. Na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK 
sa ankety v prípade viacerých predmetov zúčastnilo aj viac ako 40 % respondentov, čo je pre nás 
dôkazom, že pre študentov je dôležité vedieť ovplyvniť konkrétne náležitosti svojich študijných 
programov. Aj z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby všetky hodnotenia (všetkých predmetov 
a pedagógov, ako aj celofakultných činností) boli verejné. 

Reakcia katedry na študentskú anketu je rozdelená do troch oblastí – prvou je súborná vlastná 
analýza hodnotení predmetov zo strany študentov, druhou komentáre k existujúcim alebo potenciálnym 
problémom a návrhy na ich nápravu, a treťou návrhy možných úprav študijných plánov, resp. celých 
programov tak, aby lepšie zohľadňovali kritiku zo strany študentov. 
 
Analýza hodnotení študentov 

Celkovo sa dá povedať, že študenti reagovali na predmety a ich výuku najmä pozitívne a kritika bola 
z veľkej časti vecná. K pozitívnym reakciám patrili napríklad flexibilita vyučujúcich, možnosť osobných 
konzultácií, pričom najväčším pozitívom je vždy jasne stanovený systém vedenia kurzov 
a zorganizovanosť administrovania seminárov. Ak sú kurzy zamerané prakticky, študenti vítajú aj väčšie 
zaťaženie, pretože v tom vidia zmysel a získavajú zručnosti, o ktorých vedia, že budú musieť byť rozšírené 
aj o teóriu. Ak ide iba o teoretické vedomosti bez prepojenia s praktickou aplikáciou, vnímajú to ako 
zbytočnú záťaž. 

Pre študentov je veľmi dôležité, keď majú ku kurzom dostupné materiály a texty (napr. na platforme 
Moodle), čo podporuje myšlienku, že by bolo vhodné publikovať elektronicky prístupné učebnice 
a skriptá. V rámci dištančného vzdelávania sa u študentov s pozitívnou odozvou stretli prednášky, ktoré 
mali vopred nahraté a vložené do Moodlu a mohli si ich tak kedykoľvek pozrieť, resp. sa k nim vrátiť. 

Konkrétna kritika k predmetu Preklad z anglického jazyka (ale v menšej miere aj iných predmetov) 
sa týka nízkej kreditovej dotácie, o ktorej vieme a v rámci nadchádzajúcej akreditácie v najbližších dvoch 
rokoch ju určite budeme riešiť. Negatívna spätná väzba sa niekedy týkala aj spomalených reakcií 
a komentárov k vypracovaný zadaniam alebo testom, ale tu treba povedať, že pracujeme s veľkými 
počtami študentov a vypracovanie komentárov k zadaniam, verziám záverečných prác, či testom 
niekedy trvá dlhšie ako by sme sami chceli. Samozrejme, cieľom je, aby sa aj toto zlepšilo a čas na 
komentáre sa skrátil na minimum. 

Konzultácie týkajúce sa testov a odpovedí študentov v testoch boli jednotlivými pedagógmi riešené 
aj po požiadavkách študentov a zriedkavej kritike tak, aby čo najlepšie reflektovali nielen obsah 
a požiadavky predmetu ale aj potreby študentov. Isté problémy v prelínaní obsahu predmetov, ktoré 
kvôli vysokému počtu študentov musia učiť viacerí vyučujúci, vznikli aj v dôsledku toho, že 
z ekonomických dôvodov sa počet vyučujúcich na katedre znížil a niektoré kurzy sa v rýchlosti museli 
rozdeliť medzi rôznych vyučujúcich. Toto sa ale už napravilo a od ďalšieho semestra by malo rozdelenie 
fungovať lepšie. Určite zlepšíme koordináciu medzi jednotlivými nadväzujúcimi predmetmi 
a vyučujúcimi aj v iných kurzoch, ktoré sú ponúkané vo viacerých skupinách a semestroch. Takisto 
pracujeme na tom, aby sa sylaby upravili s cieľom vynechať dlhšie, časovo náročné dlhšie diela a nahradiť 
ich viacerými kratšími, ktoré budú študenti schopní prečítať a porozumieť im. Chýba totiž aj koordinácia 

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


medzi katedrami týkajúca sa záťaže študentov v rámci svojich programov (napr. dva jazyky + spoločný 
základ). 
 
Problémy a návrhy na ich nápravu  

V tejto časti prevažujú – z pochopiteľných dôvodov – reakcie s dôrazom na dištančné vzdelávanie 
v tomto semestri, ale mnohé z existujúcich nedostatkov sú systémové resp. univerzálne platné bez 
ohľadu na formu vzdelávania.  Ak sa študenti dožadujú väčšej interaktivity na hodinách, treba povedať, 
že je to relevantná poznámka, ktorá si ale pri dištančnej výučbe vyžaduje technické zabezpečenie 
a realistické možnosti – napríklad by si všetci mali zapínať kamery. Čas strávený pred obrazovkou je pre 
väčšinu študentov aj pedagógov pridlhý a treba povedať (aj na základe viacerých výskumov v tejto 
oblasti), v konečnom dôsledku kontraproduktívny. Inými slovami, netreba za každú cenu vyučovať každý 
týždeň každý kurz celých 90 minút – produktívnym riešením je variabilita formy a skrátenie času 
stráveného pred obrazovkou.  

Problémom pri niektorých predmetoch je aj nedostatočná časová dotácia (napr. pri predmete 
morfológia a syntax), ktorého personálne obsadenie je, žiaľ, obmedzené možnosťami katedry. 
Personálna nedostatočnosť sa prejavuje aj pri viacerých didaktických seminároch – toto je však 
spôsobené prirýchlymi zmenami v počtoch študentov učiteľského štúdia, ktoré sa medziročne neustále 
navyšujú v dôsledku nefunkčnej spolupráce s inými fakultami (hlavne PriF UK), ktorá ignoruje naše 
možnosti a kapacity a KAA i študentom komplikuje možnosti efektívneho vzdelávania.  

Kritika týkajúca sa napríklad predmetu Dejiny a reálie Veľkej Británie (na učiteľskom štúdiu) bola 
najmä o priveľkej záťaži pri nízkej kreditovej dotácii – toto je spôsobené jednak personálnymi 
obmedzeniami a jednak nemožnosťou upraviť študijný program výraznejšie tak, aby túto diskrepanciu 
zohľadňoval. 

Kurzy prekladu a tlmočenia takisto budú reflektovať návrhy a kritiku zo strany študentov týkajúce 
sa konkrétnej práce a vyhodnocovania zadaní. Dištančné vzdelávanie ale práve týmto predmetom úplne 
odobral možnú interaktivitu a predĺžil čas potrebný na evaluáciu práce študentov niekoľkonásobne, čo 
je pri vyšších počtoch študentov úplne retardačné a pre pedagógov vyčerpávajúce. Napriek tomu, že 
väčšina predmetov bola vyučovaná v rámci možností a kompatibilne s dištančným vzdelávaním, viaceré 
predmety budú môcť byť pri prezenčnej výuke vedené workshopovo alebo laboratórne tak, aby 
interakcia bola efektívna a produktívna. 

Znížená interaktivita resp. fyzického kontaktu zbavená dištančná forma vyučovania sa zrejme 
najviac podpísala pod kurzy v didaktike a metodike, ako aj pri organizácii študentských praxí. Tu 
pristúpime tiež k racionalizácii, resp. k prispôsobeniu formy vyučovania tak, aby bolo možné tieto 
predmety učiť aj so súčasným obmedzeným personálnym obsadením. Nielen pri týchto predmetoch, ale 
celkovo možno povedať, že väčšina vyučujúcich sa postupne usilovala využiť možnosti dištančného 
vzdelávania, ktoré pre nás všetkých bolo zo začiatku veľkou neznámou a ťažko sa odhadovalo, do akej 
miery je možné ponechať požiadavky a obsah na rovnakej úrovni ako pri prezenčnej výuke. Väčšina 
pedagógov priznáva prvotné ťažkosti a postupné nachádzanie spôsobu, ako dištančnú výuku realizovať 
efektívne. Dúfajme, že pokračovať budeme v prezenčnej forme seminárov, ale skúsenosti z práce v MS 
Teams a Moodli určite využijeme na určitú hybridizáciu pedagogického procesu, keď sa isté časti výuky 
budú môcť realizovať online (napr. spomínané prednášky nahraté v Moodli, či materiály prístupné počas 
celého semestra, alebo testy a zadania). 
 
Návrhy úprav študijných plánov 

Konkrétne návrhy v tejto chvíli nie sú celkom relevantné, ale v skratke možno povedať, že pri 
momentálnom počte študentov bude nevyhnutné upraviť študijné programy tak, aby existoval 
priamočiary a jednoznačný systém tvorby predmetov, ktorý dá študentom dostatočný základ 
v povinných predmetoch a v ponuke PV predmetov na tento základ bude nadväzovať (toto by malo platiť 
pre bakalárske aj magisterské štúdium).  

Zámerom je umožniť dostatočnú kreditovú dotáciu a vyhnúť sa predmetom s priveľkým počtom 
študentov v jednej skupine, pretože je to v priamom rozpore s podstatou univerzitného vzdelávania, 
ktoré by malo podčiarkovať individuálny rozvoj zručností, intelektu, tvorivých schopností, praktických 



zručností a teoretických vedomostí, čo v skupinách nad 30 študentov nie je možné nielen preto, že títo 
nemajú dosť priestoru na interaktívnu komunikáciu, ale často aj preto, že sa fyzicky nezmestia do jednej 
učebne. Keďže slabšia interaktívnosť vyučovaných predmetov je častou kritikou zo strany študentov, 
toto považujeme na KAA za prioritu a podriadiť sa tomuto cieľu by sa mal aj obsah študijného programu.  
 
Zhrnutie 

Na záver ešte krátke zhrnutie reakcií členov KAA vyplývajúce nielen z výsledkov ankety ale aj 
z našich konkrétnych skúseností z ostatných dvoch semestrov. V reakciách prevažuje pocit vyčerpania 
z dištančnej formy, ktorá na KAA komplikuje situáciu v dôsledku veľkých počtov študentov (ako bolo 
viackrát uvedené vyššie).  

Z toho potom vyplýva aj určitá mechanizácia práce a efekt slabšej organizovanosti, niekoľkokrát 
spomenutý aj v komentároch študentov. Frustrácia tak z objektívnych príčin nie je len na strane 
študentov ale aj pedagógov, a práve študentská anketa by mala byť platformou, na ktorej učitelia 
a študenti spolupracujú a pomáhajú si v úsilí o kvalitnejšie vzdelávanie. Anketa by nemala byť miestom 
na odventilovanie si svojej nespokojnosti, ale skôr integrujúcou platformou, ktorá pomôže všetkým. 
 

Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 
 
 
Katedra archeológie 

 
V akademickom roku 2020/2021 ponúka Katedra archeológie FiF UK na všetkých troch stupňoch 

štúdia jeden študijný program archeológia. Študentská anketa, ktorá mapuje najmä prvé dva, rezonovala 
aj tentoraz takmer výhradne u študentov bakalárskeho stupňa.  

V prípade poslucháčov prvého stupňa programu archeológia sa do jeho celkového hodnotenia 
zapojilo rekordných 13 študentov a študentiek, čo zodpovedá viac ako 46 % z ich celkového počtu. 
Program v priemere hodnotili ako kvalitný, primerane náročný a zaujímavý. Ak ide o hodnotenia 
jednotlivých kurzov, pozitívne jednoznačne prevažovali. Vyslovene negatívne hodnotenia boli zastúpené 
len ako ojedinelé stanoviská nespokojných jednotlivcov. Rovnako tomu bolo aj pri komentároch, ktorých 
väčšina bola v rovine pochvalných vyjadrení smerujúcich k jednotlivým vyučujúcim. Ak sa aj vyskytli 
kritické, pri tom istom predmete boli vyvážené viacerými hodnoteniami opačného vyznenia.  

Na celkovom hodnotení druhého stupňa, ale aj jednotlivých predmetov, sa zúčastnil len jeden 
študent.  Dosiahnutú hodnotu (1 %) možno hodnotiť prinajmenšom ako rozpačitú, jej váhu nemožno 
považovať za dostatočnú na vynášanie zovšeobecňujúcich záverov. Medzi komentármi sa však napriek 
tomu nachádza príspevok, ktorý je váhou svojich pripomienok hodný osobitnej pozornosti. Sklamaním 
pre prispievateľa bola úprava študijného plánu, ktorá výrazne zúžila výber povinne voliteľných 
predmetov. Stalo sa tak však nie z popudu „vedenia katedry“, ako sa domnieva, ale na základe príkazu 
dekana, ktorým sa nariaďovala redukcia výučby nad rámec jadier študijných programov. Skladba 
ponúkaných povinne voliteľných predmetov však ani po tejto úprave nie je, tak ako sa to v komentári 
podsúva, náhodná, ťažiskovo zahŕňa profilové predmety definujúce študijný program archeológia. 
Výhradu smerujúcu k výučbe v anglickom jazyku akceptovať nemožno. Nielenže zaznela skôr, ako sa 
vôbec zmienená výučba začala (predmet Doba kamenná a bronzová v Európe je súčasťou rozvrhu v rámci 
letného semestra), týka sa v skutočnosti len jedného predmetu! Pri štúdiu programu vedeckého 
zamerania znalosť anglického jazyka bola doposiaľ vnímaná viac-menej ako samozrejmosť. Táto 
skúsenosť však povedie k takej úprave študijného plánu na bakalárskom stupni, aby sa absolvovanie 
predmetu Odborná angličtina v budúcnosti stalo povinným pre všetkých poslucháčov. 

 
Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci katedry  

 
 
 

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


Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
 

Všetci vyučujúci na Katedre archívnictva a pomocných vied historických si vážia spätnú väzbu zo 
strany študentov a študentiek. Aj vďaka nej môžeme zlepšovať naše pedagogické schopnosti. Všetci sme 
si prečítali hodnotenia od svojich študentov, za svoje kurzy aj za celý študijný program ako aj relevantné 
všeobecné vyjadrenia ku fakulte. Vzhľadom na grafické vyjadrenia (počty hviezdičiek) sme spokojní – 
ako obvykle nie je možné uspokojiť predstavy všetkých kolegýň a kolegov, napriek tomu drvivo 
prevažovali kladné hodnotenia, za ktoré ďakujeme. 

K bakalárskemu študijnému programu archívnictvo sa vyjadrilo 8 študentov (cca 30 %), ktorí ho 
ohodnotili známkou 1,5. Je to v zásade pozitívne, hoci vidíme možnosť zlepšovať sa. Sme radi, že sme 
študentov zaujali nielen odbornými vedomosťami, ktoré im tlmočíme, ale aj príjemným pedagogickým 
prístupom („Vyučujúci sú skvelí nedá sa to porovnať s VŠ kde som bola predtým“). Je to záväzok aj do 
budúcnosti. 

K magisterskému študijnému programu archívnictvo sa vyjadril, žiaľ, len jeden študent/ka 
z celkovo 7 (známka 1,0). Pevne veríme, že aj absencia vyjadrení do istej miery naznačuje spokojnosť 
študentov, pretože ankety sa zrejme zúčastňujú skôr tí, ktorým ide o nápravu v niektorých oblastiach. 

Napriek tomu, že tento semester bol kvôli pandémii špecifický a museli sme sa zrazu prispôsobiť 
novej situácii, tak sme radi, ak sme si mohli prečítať: „Celkovo však vyučujúci dokázali veľmi flexibilne 
prispôsobiť štúdium vládnym opatreniam a pohotovo reagovať na zmenu prezenčnej výučby v dištančnú 
formu.“ 

K jednotlivým kurzom sa vyjadroval relatívne nízky počet študentov (čo nás mrzí), no pri žiadnom  
neboli vznesené nejaké podstatné námietky (čo nás naopak teší). Ako obvykle sa však objavili aj niektoré 
nepochopenia zo strany študentov – napríklad pri kurze Dejiny Bratislavy v stredoveku (!) sa študent 
sťažoval, že „téma je menej praktická, pri prechádzaní sa dnešnou Bratislavou, ako som očakával.“ Alebo 
inému sa nepáčilo, že mal spracovať seminárnu prácu obsahujúcu 4 – 5 hesiel, spolu na 9 normostrán, 
za „céčkový predmet“ – no viacerí si neuvedomujú, že rozhodujúca je náročnosť kurzu vyjadrená počtom 
kreditov (v tomto prípade 4) – vzhľadom k tomu nie je opísaná záťaž v žiadnom prípade náročná. 
Nedostupnosť časti literatúry spôsobenú pandémiou riešil vyučujúci poukázaním na online databázy 
a encyklopédie – je však samozrejmé, že boli aj v cudzom jazyku (ale prinajmenšom angličtinu by mal už 
študent na UK ovládať na pasívnej úrovni).  

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

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

 
 

Katedra dejín výtvarného umenia 
 

V priebehu zimného 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. Väčšina 
predmetov, ktoré sa týkajú priamo dejín umenia, bola veľmi pozitívne hodnotená. Prikladám vyjadrenie 
k predmetom, kde došlo k zvýšeniu hodnotenia, prípadne tie, kde vysvetľujeme postavenie odboru dejín 
umenia (predmety učené pre iné katedry). 
 

https://fphil.uniba.sk/kapvh/
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/


Dejiny antického maliarstva a sochárstva (K. Kolbiarz Chmelinová)/ Dejiny antickej architektúry (D. 
Bořutová) 

Veľmi nás teší pozitívne hodnotenie týchto pomerne náročných predmetov, ktoré sú základom 
štúdia dejín výtvarného umenia. Dosvedčujú to aj niektoré z komentárov: „Predmet je skutočne náročný, 
vzhľadom na vysoké množstvo učiva, ale je zrozumiteľný, pokiaľ študent dáva pozor a vníma na 
prednáškach, čo sa hovorí“; „Odporúčam tým študentom, ktorých zaujíma umenie antiky. Je to ťažký 
predmet, ale ak niekoho zaujíma táto téma, tak nebude to problém.“ 
 
Múzejná a galerijná pedagogika vo Višegrádskom regióne 1 (K. Kolbiarz Chmelinová) 

Tento predmet je cielene zameraný na prepojenie odbornej praxe, ktorá poskytne študentom 
možnosť sa zoznámiť s problematikou galerijnej a muzeálnej pedagogiky. Dosvedčuje to aj komentár: 
„tento predmet dáva viac možností do budúcej praxe, kontakt s ľuďmi, ktorí pracujú reálne v odbore“. 
 
Analýza výtvarného diela 3: architektúra (D. Bořutová) 

V súčasnej dobe poklesu kritického myslenia nás veľmi teší, že i študenti ocenia kladené nároky na 
rozbor umeleckého diela (architektúry). Dokladá to aj jeden z komentárov: „Tento predmet by som 
študentom odporučila, pretože ponúka priestor pre rozoberanie diela do hĺbky (aspoň tak, ako čas 
dovoľuje), je možné sa tu naučiť premýšľať nad dielom, zaoberať sa skrytou myšlienkou, a dá sa tak 
dozvedieť veľa vecí. Tiež ponúka naučiť sa samostatnosti a kritickému mysleniu.“ 
 
Úvod do pamiatkovej starostlivosti (Š. Oriško) 

Okrem všeobecných hodnotení ojedinelá bola požiadavka k Úvodu do pamiatkovej starostlivosti 
zastúpenia aj iných období v rámci príkladov vo výuke (nielen stredovek). Táto požiadavka nie je celkom 
oprávnená: predmetom rozborov boli pamiatky od antiky po 20. storočie.  Uprednostňoval sa typ 
problému a nie obdobie. Podľa problémov boli zastúpené aj druhy umení. 
 
Dejiny umenia 1 (P. Buday) 

Dejiny dejín umenia 1 je už tradične predmetom, ktorý sa stretáva s najširším „ohlasom“ medzi 
študentmi. Reakcie a komentáre sa rôznia, v škále od vyslovene pozitívnych po konštruktívne-kritické až 
skeptické. Študenti, ktorí si tento predmet zapisujú, majú rôzne predchádzajúce skúsenosti. Časť z nich 
(historici, učiteľské kombinácie s dejinami) už má ako-taký prehľad z iných predmetov. Iná časť sa 
o výtvarné umenie zaujíma a chce získať základný prehľad, pre iných je to „len“ povinný predmet a strata 
času. Problém je teda v tom, ako nájsť taký obsah, ktorý by bol prijateľný pre všetkých (opäť, pre niekoho 
je výklad moc podrobný, pre ďalšieho nezaujímavý, tretí by chcel viac o modernom umení atď.). Jedna 
z ciest je ponuka akýchsi „vybraných kapitol“ z dejín umenia, t. j. ku každej epoche by sa viazala 
prednáška o špecifickom probléme (napríklad 19. storočie = presahy fotografie a maľby), prípadne so 
zameraním na domáce prostredie. Všeobecne ale poznatky z prehľadu dejín výtvarného umenia budú 
pre študentov obohacujúcim rozšírením ich štúdia histórie. 
 
Kapitoly z dejín umenia 1 / Kapitoly z dejín umenia 3 

Predmet sa realizuje v postupnej následnosti prezentovať študentom marketingovej komunikácie 
prehľad dejinami výtvarného umenia. Počiatok je plne koncentrovaný na dejiny antického umenia, ktoré 
je základom a kolískou k pochopeniu vývoja dejín výtvarného umenia. Ide o predmet, ktorý bol prevzatý 
pre potreby marketingovej komunikácie a bol komunikovaný v kontexte požiadaviek tohto odboru. 
Zmeny v štruktúre predmetu sú možné až pri najbližšej zmene študijného plánu. Akonáhle sa študenti 
adaptujú na formu prednášok, je to podľa nášho názoru obohacujúci predmet pre získanie prehľadu 
k dejinám výtvarného umenia, ktoré v rámci všeobecného rozhľadu ocenia študenti aj neskôr v ich praxi.  
 
International Art Market 

Predmet viedla hosťujúca prednášajúca a ohlas na jej predmet v kontexte poznatkom súčasného 
umenia a umeleckého trhu sú veľmi pozitívne.  
 



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

 
Katedra estetiky 

 
V študentskej ankete k zimnému semestru akademického roka 2020/2021 sa vyjadrilo k celkovému 

hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom dvanásť študentov. 
K jednotlivým predmetom našej katedry (študenti hodnotili celkom 25 prednášok a seminárov) sa 
vyjadrilo od 1 do 7 študentov. Vo svojich hodnoteniach študenti paradoxne oceňujú a zároveň kritizujú 
napríklad: veľa práce – málo práce; náročnosť látky – triviálnosť látky a pod. Najmä ak sa do hodnotenia 
predmetu zapojili len dvaja – traja študenti, jeho hodnotenie je aj takéto: „Celkové hodnotenie kvality 
predmetu“: 1 hviezdička resp. 5 hviezdičiek. Pomerne málo je aj komentárov k jednotlivým predmetom. 
Z kritických komentárov to bolo napr.: „trocha priveľa informácii naraz, a dalo sa v tom ľahko stratiť“; 
„problém nastal pri samotnom určení hodnotenia“; „vytkla by som však nedostatočné poskytnutie 
informácií o ukončení predmetu“. Niektorí kolegovia majú výhrady ku konkrétnym negatívnym 
hodnoteniam študentov a považujú ich za neobjektívne. 

Študenti v pozitívne ladených komentároch sa vyjadrili napr.: „študijný program v tomto semestri 
ma napriek dištančnej forme výučby určite viacej oslovil a hlbšie voviedol do problematiky, než ako tomu 
bolo v predošlých semestroch“; „Zaujímavé učivo, prístup k materiálom, užitočné informácie, 
prepracované hodnotenie“; „Úžasný pán vyučujúci, zaujímavé učivo a celkovo príjemné prostredie.“ 

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

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

 
 
Katedra etnológie a muzeológie 
 

Pedagógovia Katedry etnológie a muzeológie FiF UK vyjadrujú študentom vďaku za aktívnu účasť na 
ankete a za komentáre k vybraným kurzom. Tešíme sa, že sa zvýšil počet študentov, ktorí sa rozhodli 
zapojiť do ankety.  

V študijných programoch odboru Etnológia sú kurzy hodnotené prevažne pozitívne, s výnimkou 
ojedinelých negatívnych hodnotení, ktoré nie sú zdôvodnené slovne. Aj v týchto prípadoch však 
hodnotenie daných kurzov zo strany iných študentov je pozitívne. Väčšina slovných vyjadrení vyjadruje 
spokojnosť študentov s úrovňou a formou vyučovania a pochvalu pedagógom. Kritické vyjadrenia sú 
formulované priateľsky a sú konštruktívne. Niekoľko z nich sa týka online formy vyučovania: študenti 
poukazujú na problémy s udržaním pozornosti (najmä v prípade metodologických kurzov, ktoré sú pre 
osvojenie informácie náročnejšie) a na potrebu väčšej interaktivity.  

V študijných programoch odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo prevažná väčšina hodnotí kurzy 
na úrovni 4 a 5 z 5 hviezdičiek, konštatuje primeranosť náročnosti, obsahu či podmienok na absolvovanie 
kurzu. Z toho vyplýva aj prevažné odporúčanie „áno“ (určite a skôr) k absolvovaniu kurzu zo strany 
študentov. 

Za katedru teda môžeme konštatovať prevažne pozitívne hodnotenie kurzov. Jednotlivé kurzy však 
boli hodnotené neproporčne, rôznym počtom študentov; tu vidíme rezervy zo strany pedagógov, aby 
zdôrazňovali študentom význam ankety a kritického slovného zhodnotenia kurzov. Každý z pedagógov 
zoberie do úvahy názory vyjadrené v komentároch na jednotlivé kurzy a zváži ich možné zapracovanie 
do výučby. Vo vzťahu k dištančnej výučbe a k úpravám študijných plánov plánujeme nasledujúce kroky, 
väčšinu z ktorých sme už realizovali: 1. Poskytnúť študentom viac prestávok, 2. Využívať aplikácie 
podporujúce interaktívny spôsob výučby, 3. Poskytnúť študentom viac priestoru na diskusiu, 4. Kontrola 
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,  5. Kolegiálna výmena názorov medzi pedagógmi pri príprave testov v dištančnom 
vzdelávaní. 
 

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

 
 

Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

Vítame zvýšenú účasť študentov v ankete, rekordný podiel hodnotiacich študentov (40 %) je možné 
považovať za relevantnú názorovú vzorku. Aj v budúcnosti podporíme tie rozhodnutia vedenia fakulty, 
ktoré prispeli k zvýšenej účasti študentov, a samozrejme sami k nim prispejeme dostatočnou 
propagáciou ankety a výzvami na účasť v nej.  

Zvýšené zapojenie študentov do ankety sa odrazilo aj v relatívne vyšších počtoch hodnotiteľov 
jednotlivých študijných programov a predmetov. S istým uspokojením môžeme konštatovať, že aj pri 
vyššom počte hlasov majú hodnotenia prevažne pozitívny charakter, bez viditeľných kontroverzných 
hodnotení, hoci našlo sa aj zopár kritickejších názorov. Bakalárske študijné programy hodnotilo spolu 41 
študentov, magisterské programy 11 študentov. V celkovom hodnotení kvality študijného programu 
udelilo menej ako 4 hviezdičky iba 8 študentov bakalárskeho štúdia a 0 študentov magisterského štúdia. 
Obzvlášť nás tešia pozitívne komentáre (som nadšený, nemám čo vytknúť, milujem svoj študijný 
program...), ktoré sú odrazom dobrej pedagogickej práce členiek a členov našej katedry.  

Pozornosť venujeme tiež negatívnejším hodnoteniam, ktoré môžu upozorňovať na rôzne 
nedostatky pociťované študentmi. Väčšina z týchto komentárov nemá zásadný charakter – týkajú sa 
napríklad prekrývania PV predmetov v rozvrhu, chýbajúcej latinčiny a gréčtiny, požiadavky na 
vyučovanie východnej filozofie a pod. Tieto názory študentov evidujeme a budeme sa snažiť ich 
zohľadňovať pri budúcich úpravách študijných programov. Preskúmame možnosti vypisovania PV kurzov 
rovnomerne počas celého týždňa, aby nedochádzalo k ich prekrývaniu. Zároveň upozorníme pedagógov, 
ktorí vyučujú systematicko-filozofické kurzy, aby ich neučili dejinno-filozoficky, ale viac problémovo a 
s dôrazom na súčasné problémy. Tieto pripomienky zohľadníme aj pri koncipovaní všetkých odborov pri 
novej akreditácii. Špeciálne nás však mrzia dva komentáre o pravdepodobnom predčasnom ukončení 
štúdia. V tomto prípade by sme radi študentov a študentky povzbudili k rozsiahlejšiemu využívaniu 
slovných komentárov, keďže bez nich sa môžeme často len domnievať, aké dôvody ich viedli k 
negatívnym hodnoteniam a rozhodnutiam.  

Chceme poprosiť študentov a študentky, aby v ankete viac využívali slovné komentáre. V prípade 
nejasností alebo nespokojnosti počas semestra prosíme, aby využívali aj individuálne rozhovory s 
učiteľmi, ktorí sú pre nich k dispozícii na predmetoch i v konzultačných hodinách.  

Pri hodnoteniach sa nevyskytli problémy s dištančným vzdelávaním. 
Posledná poznámka sa týka pretrvávajúceho problému s uvádzaním prevažnej väčšiny filozofických 

predmetov 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 
 

V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým študentom, ktorí sa v študentskej ankete 
vyjadrili, cca 40 percentnú účasť považujeme za prelomovú a kľúčovú v porovnaní s minulými anketami. 
 
Germanistika 

Komentáre boli pre vyučujúcich motivujúce pre zvyšovanie kvality vyučovania, i keď „ťažkopádna“ 
elektronická komunikácia v priebehu semestra nenaznačovala, že výučba bude mať takú pozitívnu 

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


odozvu zo strany študentov. Aj napriek organizačným problémom zo začiatku semestra, na ktoré 
niektoré reakcie poukazovali, a ktoré nás mrzia, sme radi, že študenti oceňovali najmä interaktivitu 
hodín, prácu v skupinách a používanie digitálnych technológií na vyučovaní, ktoré nám otvorili doteraz 
menej využívané možnosti. Dištančnú formu štúdia využili vyučujúci napríklad na pozvanie niekoľkých 
nemecky hovoriacich hostí. Tieto hodiny zaznamenali u študentov úspech, keďže si vypočuli mnoho rád 
o štúdiu, či zužitkovaní vedomostí v kariére. 

Pri hodnotení jednotlivých študijných programov sa na jednej strane objavilo kladné stanovisko 
k proporčnému rozdeleniu predmetov medzi povinné a povinne voliteľné predmety. Viacerí študenti 
však poukázali na nedostatok takých povinne voliteľných predmetov, ktoré by boli praktické a pre nich 
zaujímavé, pretože mnohé z ponúkaných PV nepovažujú za zmysluplné. Niektorí študenti bakalárskeho 
študijného programu nemecký jazyk a kultúra by privítali možnosť absolvovať viaceré tlmočnícke 
semináre už počas tohto stupňa štúdia. Z nášho pohľadu je to však zmysluplné až po zvládnutí cudzieho 
jazyka na úrovni C1. Do budúcnosti preto zvažujeme ponúknuť bakalárom tohto ŠP viacero tlmočníckych 
kurzov avšak s uvedenou prerekvizitou. V učiteľských odboroch sa študenti sťažujú na nedostatok 
možností konverzovať v nemeckom jazyku. V dôsledku pandémie sme, žiaľ, nemohli organizovať 
neformálne podujatia ako napr. pravidelný Stammtisch, ktorý poskytoval doplnkové možnosti 
komunikácie v nemeckom jazyku.  

Aj tento semester sa objavili hlasy kritizujúce príliš veľkú orientáciu študijného programu na 
nemeckú literatúru. Z nášho pohľadu sú dejiny literatúry zastúpené v porovnaní s ostatnými ťažiskovými 
oblasťami ako lingvistika, translatológia či didaktika v prípade UAP proporčne, navyše rozvíjajú na rozdiel 
od iných, skôr deskriptívne orientovaných disciplín, kompetencie porozumenia textu a kritického 
uvažovania, ktoré sú využiteľné univerzálne. Ako špecialisti nielen na dejiny, ale aj na súčasnú kultúru či 
politiku nemecky hovoriacich krajín zohľadňujeme pri výbere tém z dejín literatúry tie, ktoré sú súčasťou 
dnešného kultúrneho povedomia vzdelaných obyvateľov týchto krajín. 

Sme vďační všetkým študentom, ktorí sa aj napriek nepriaznivým sociálnym a technickým 
podmienkam snažili pokračovať vo svojom štúdiu a boli na hodinách ochotní komunikovať (aj vizuálne), 
čo výrazne uľahčovalo prácu pedagógom. 
 
Nederlandistika 

Reakcie študentov nederlandistiky v študentskej ankete boli čo do počtu skromné a prevažne 
kladné. Študenti pozitívne vnímajú vyučovanie jazykových cvičení rodenými hovoriacimi, rôznorodé 
formy výučby prostredníctvom dištančného vzdelávania aj kvalitu kurzu k prekladu vo verejných 
službách, ktorý absolvovali vo forme blended-learningu v rámci semináru Prekladové propedeutikum.  

Prváci kriticky hodnotili spojenie viacerých jazykovedných disciplín do predmetu Úvod do 
nederlandistiky. V tejto súvislosti uvádzame, že zníženie počtu predmetov a zvýšenie kreditov za jeden 
predmet bolo požiadavkou pri poslednej akreditácii odboru.  

Tretiaci reagovali rozporuplne na rozsah a spektrum prekladaných textov na predmete Prekladové 
propedeutikum, keď jedna študentka ocenila možnosť zoznámiť sa s rôznymi typmi textov, iná by 
uprednostnila menej rozsiahlejších textov, s ktorými by sme sa zaoberali detajlnejšie. Táto forma bude 
použitá v nasledujúcich seminároch, týkajúcich sa prekladu, kde študenti budú pracovať s náročnejšími 
typmi textov, čo v prvom seminári k prekladu nebolo didaktickým zámerom vyučujúcej. 

Jedna konkrétna výhrada sa týkala kvality nascanovaných študijných materiálov, ktoré boli 
študentom poskytnuté a želania študentky, aby sme do knižnice zakúpili dostatok študijnej literatúry 
tak, aby ich študenti mali k dispozícii v origináli. K tejto pripomienke podotýkame, že študenti majú k 
dispozícii základné učebnice na jazykové cvičenia bezplatne, čo je v porovnaní s inými študijnými 
odbormi bonus, ktorý sa nám podarilo zabezpečiť zo sponzorských darov našich partnerov. Zakúpenie 
študijnej literatúry pre všetkých študentov na všetky predmety je nielen finančne nereálne, ale ani 
zmysluplné, keďže študenti nederlandistiky absolvujú každý predmet len raz za tri roky a literatúra tak 
veľmi rýchlo stráca na aktuálnosti. Materiály na všetky predmety sú vyskladané z niekoľkých zdrojov a 
každoročne sa aktualizujú. 
 
Škandinavistika 



Do študentskej ankety sa z programu švédsky jazyk a kultúra zapojilo podstatne viac študentov ako 
v minulosti a to tak študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia ako aj študenti druhého ročníka 
magisterského štúdia. Oveľa viac sa ich vyjadrilo aj verbálne, pričom ich príspevky boli aj dlhšie ako po 
minulé roky a sústredili sa na všetky predmety, ktoré ich učitelia tohto odboru vyučovali. 

 Hodnotenia boli veľmi pozitívne, a to tak v tabuľkovej ako aj verbálnej forme a všetky predmety 
študenti prípadným budúcim záujemcom vrelo odporúčali. Dokonca sa vyskytli u končiacich študentov 
aj vyjadrenia, že keby sa mali teraz rozhodovať, aký študijný program si vybrať, opäť by sa rozhodli pre 
tento. Vnímajú ho ako kvalitne postavený, obsahovo zaujímavý, odborne zabezpečený.  

Študentom sa javili aj požiadavky a rozsah požadovanej práce adekvátne, iba dvom sa zdali trocha 
nadsadené. Študenti hodnotili tak obsah predmetu, inovatívnosť pedagogických a metodických 
postupov, zaujímavosť obsahu, náročnosť, možnosť zapojenia sa do diskusie, zanietenosť učiteľov, ich 
ochotu a prístupnosť. Istý problém mali študenti pri samostatnej práci založenej na výbere a reflexii tém 
zo švédskych vedeckých a odborných časopisov a nakoľko nie sú  zvyknutí na modernejšie formy 
pedagogických postupov – tu na „asistovanú“ samostatnosť a reflexiu vedeckého materiálu, uviedli, že 
by privítali klasickejšie témy obsiahnuté v „literárnych osnovách“. O seminároch prekladu a tlmočenia, 
napriek náročným textom a autentickým nahrávkam, sa vyjadrili, že rozvinuli potrebné zručnosti i 
jazykové znalosti a získali istotu. 

Veľmi pozitívne hodnotenie získali zahraniční lektori, hlavne švédsky, ktorého predmety študenti 
hodnotili ako veľmi obohacujúce, zaujímavé, rôznorodé i zábavné. Zdôraznili fakt, že napriek dištančnej 
metóde sa podstatne zlepšili v jazyku. Vyučujúcich poteší, že študenti hovoria o nich nielen ako o 
kompetentných odborníkoch, ale vnímajú aj ich ľudskú stránku v pozitívnom svetle.  

Tohtoročná  študentská anketa dala učiteľom programu švédsky jazyk a kultúra zadosťučinenie z 
odvedenej práce ale je aj záväzkom, aby vo svojom úsilí nepoľavili. 

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

 
 

Katedra jazykov 
 
Vážení študenti, 
opäť s radosťou za celú Katedru jazykov FiF UK konštatujem, že celkové hodnotenie katedry je priaznivé. 
Nižšie sa jednotlivé kolegyne vyjadria k tým niekoľkým kritickým hlasom, ktoré sa týkali buď rôznych 
jazykových úrovní študentov v študijných skupinách, čo sa kvôli rozmanitému počtu študentov z rôznych 
vzdelávacích inštitúcií, žiaľ, nedá vždy riešiť k plnej spokojnosti študentov či katedry, alebo niektorých 
postupov jednotlivých vyučujúcich priamo na výučbe. Hoci každý z členov katedry preferuje iné nástroje 
a iné stratégie výučby odborného jazyka, som presvedčená, že všetky použité prístupy prispeli  k rozvoju 
hlavného cieľa našej výučby – k osvojovaniu si textových kompetencií potrebných v akademicky 
a profesionálne orientovanom vzdelávaní.  Problémové miesta v oblasti dištančného vzdelávania sa 
nevyskytli.  Nezaznamenali sme ani žiadne podnety, ktoré by vyústili do návrhu úprav študijných plánov. 
 
Stanovisko doc. PhDr. Věry Eliašovej, PhD. 

K poznámke o nízkom počte kreditov za predmet odborná angličtina/odborná nemčina v porovnaní 
s inými „menej“ náročnými predmetmi: Budeme sa snažiť, aby predmety odbornej angličtiny a odbornej 
nemčiny mali v budúcnosti väčší počet kreditov: 4 alebo 5.  

K poznámke o uznávaní certifikátov C1 a C2: Tým študentom, ktorí už majú certifikát C1, umožňuje 
naša katedra neabsolvovať prezenčne výučbu jazyka z jednoduchého dôvodu: počas bežnej prezenčnej 
výučby býva v skupinách jednotlivých študijných odborov veľké množstvo študentov. Aj keď sú študenti 
od prezenčnej výučby „oslobodení“, musia vypracovávať úlohy, resp. písať testy, pretože sú za predmet 
odborná angličtina/odborná nemčina katedrou hodnotení. V čase dištančnej výučby študenti túto formu 
vzdelávania absolvovať môžu, je to v ich záujme. Mali by totiž pochopiť, že ak počas predchádzajúceho 
štúdia získali C1, tak takmer určite to bolo z tzv. všeobecnej angličtiny (general English), resp. všeobecnej 



nemčiny. Naša výučba na FiF UK má však iný cieľ – špecializuje sa na jazyk odborného štýlu, typický pre 
akademické a nadväzne pre profesionálne prostredie, preto sa s tzv. všeobecnými obsahmi výučby 
jazyka takmer neprekrýva. Úroveň C2 rešpektujeme v 1. ročníku štúdia plne, študent nemusí absolvovať 
nijaké testy, ani vypracovávať zadania. Takisto je potrebné dodať, že naša fakulta nemá jazykové 
vzdelávanie rozdelené podľa úrovní, ale podľa študijných odborov, čo je z hľadiska profesijných 
špecializácií rozhodne progresívnejšie.  

K poznámke, že v skupine žurnalistiky sa v ZS 1. ročníka viac využíval materiál pre marketing:   
Zrejme ste nepostrehli, že všetky materiály a články, s ktorými sme pracovali, boli z  internetových 
časopisov, prezentujúce rôzne názory, postoje a produkty z rôzneho mediálneho priestoru. Aj práca 
s časopiseckými a novinovými článkami je najmä o pochopení textových stratégií pri dekódovaní 
a kódovaní textu. Vďaka týmto úlohám ste sa učili jednotlivé stratégie písaného a ústneho diskurzu 
odlišovať a aj používať. Pri tvorivých úlohách ste zasa mali možnosť pracovať s obrazovým materiálom a 
kreovať jeho nové významy, pričom ste mali jasne pomenovať vami použité textové a obrazové 
stratégie.  
 
Stanovisko Mgr. A. Antalovej:  

Ako sme všetci skúsili, učitelia aj študenti, výučba cudzieho jazyka dištančnou formou je nesmierne 
náročná a určité aktivity nie je možné vykonávať online, ako napr. prácu v skupinách alebo dvojiciach. 
Každý sedí pred obrazovkou sám, a musí aj sám pracovať (alebo nemusí, učiteľ to nevie). Vo väčšine 
skupín sa pracuje dobre, študenti sa zapájajú do aktivít prirodzene, spontánne, v niektorých skupinách 
sa mi však toto nedarí dosiahnuť, musím študentov vyzývať. Niektorí na výzvu nereagujú vôbec, neskôr 
sa ozvú, že im (opäť) nešiel mikrofón, niektorí nevedia, čo robíme, dlho trvá, kým sa zorientujú, a potom 
sa môže stratiť celý zámer hodiny a tí študenti, ktorí chcú pracovať, môžu zostať zmätení. Tak, ako to 
vplýva na študentov, vplýva to aj na učiteľa, ktorý sa zo všetkých síl snaží zostať pokojný, rozvážny a 
trpezlivý, ale súčasne prichádza o množstvo energie, čo môžu študenti následne počuť na hlase. Preto 
chcem znova a znova vyzvať študentov, aby sa nebáli byť aktívnejší, aby sa pýtali, zakaždým, keď niečo 
nie je jasné, okamžite, keď neporozumeli atď. Nevidím vás, musíte mi povedať! Ide o jazykové cvičenia, 
nie je to prednášku, ktorú vám môžem poslať a dodatočne si ju pozriete. 
 
Stanovisko Mgr. D. Šulovskej, PhD.:  

Neuznávanie absencie kvôli technickým problémom – táto výčitka ma zaskočila, pretože u každého 
študenta (a bolo ich viac ako iba jeden), ktorý so mnou komunikoval, som technické problémy do úvahy 
brala. Je však úlohou študenta ma o týchto problémoch informovať a odviesť všetku prácu, ktorú na 
hodinách vymeškal. Mala som pocit, aj podľa odozvy od takto postihnutých študentov, že som k tomuto 
problému pristupovala maximálne ústretovo (napríklad som umožnila urobiť časť hodnotenej práce 
niekoľko týždňov po tom, čo ho ostatní v skupine mali ohodnotené, uznala som aj 20minútové pripojenie 
na seminár ako účasť  a podobne). Škoda, že študent bližšie neuviedol o svojej konkrétnej situácii viac, 
takže inak sa k tomuto neviem vyjadriť. 

Neobjektívne hodnotenie – opäť študent k tejto téme nenapísal viac, je to však rovnaký študent, 
ako ten, čo mi vytkol „neuznávanie technických problémov“. Z tohto dôvodu predpokladám, že mu 
absencie zhoršili celkové hodnotenie v predmete. Počet povolených absencií na predmete je 2 – študenti 
boli o tom na začiatku semestra oboznámení a upozornení na túto skutočnosť, ako aj na to, že situáciu 
treba so mnou riešiť hneď, ako vznikne, nie až vtedy, keď začne spôsobovať študentovi problém. Ak 
študent nekomunikuje, ťažko sa niečo dá vyriešiť k jeho spokojnosti. Ak má študent pocit, že som ho 
neobjektívne ohodnotila z iného dôvodu ako počet absencií, opäť by bolo vhodné so mnou komunikovať 
– opravu študentom vždy umožním, prípadne, ak má pocit, že je to vinou mojej osobnej zaujatosti (čoho 
si nie som vedomá a ani len netuším, o ktorého študenta či študentku sa jedná), má možnosť požiadať 
katedru o preskúšanie. Pevne však verím, že to nie je táto posledná možnosť, pretože by ma to veľmi 
mrzelo ako veľké zlyhanie na mojej strane. 
 
Stanovisko kolegyne Mgr. I. Zolcerovej, PhD.:  



Odborná nemčina 1 je jediný povinne voliteľný predmet z ponuky Katedry jazykov, kde sa študenti 
môžu ďalej venovať nemčine – ostatné predmety sú určené pre špeciálne študijné skupiny. Napriek 
písomnému vstupnému testu bola úroveň študentov na tomto predmete rôzna. Podobný problém by sa 
dal odstrániť podrobnejším ústnym preskúšaním študentov na začiatku semestra, ktoré by pomohlo 
overiť, že študenti zvládnu nielen písomný test, ale i ústnu interakciu na úrovni B1 a vyššie. To je však 
v krátkosti časového úseku, kedy je ešte otvorený AIS na začiatku semestra, takmer nerealizovateľné. 
 
Stanovisko Mgr. A. Schwarzbacher: 

Hodnotenie kurzu Nemecký jazyk a reálie 1 jedným študentom ako príliš náročné  bolo 
pravdepodobne spôsobené tým, že tento predmet vyžaduje kontinuálnu prípravu na vyučovanie. Pri 
opakovanom zanedbávaní prípravy sa študent začína strácať v učive už po troch týždňoch.   

Komentár ku kurzu Nemecký jazyk a reálie 3 beriem na vedomie. Nemala som pocit, že je práca v 
pároch nevyhovujúca, avšak počas online vyučovania budem voliť iné postupy, aby bolo vyučovanie aj z 
pohľadu študentov čo najefektívnejšie. Na druhej strane, zmeniť výučbový jazyk za materinský, prípadne 
anglický je len na rozhodnutí študentov a proti odkomunikovaným pravidlám kurzu. 

 
V ostatných prípadoch sa študenti vyjadrovali pochvalne. Ako vedúca katedry predpokladám, že pri 

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

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

 
 

Katedra klasickej a semitskej filológie 
 
Klasická sekcia  

Sme radi, že sa v zimnom semestri zapojil do ankety veľký počet študentov. Hodnotené boli 
kurzy ponúkané odborovým študentom, teda kurzy programov PT a Klasické jazyky, aj kurzy, ktoré 
katedra zabezpečuje pre iné pracoviská a ich študijné programy. V hodnoteniach výrazne prevažujú 
pozitívne hlasy, a to aj pri takej vysokej účasti hodnotiacich. Pri prednáškach sú oceňované najmä 
zaujímavé témy, pri seminároch trpezlivý prístup vyučujúcich. 

Ak zaznievajú výhrady, týkajú sa takmer bezvýnimočne náročnosti konkrétneho predmetu, nie 
kvality a spôsobu vedenia kurzu. Voči online výučbe sa nevyskytla žiadna námietka. Hodnotené ako 
náročné sú jazykové predmety Latinčina pre historikov 1 a 3. Je celkom prirodzené, že náročnosť 
zdôrazňujú predovšetkým mimoodboroví študenti, ako sú historici. Domnievame sa, že v nárokoch na 
obsah výučby sa veľa zmien robiť nedá, pretože stanovené penzum vedomostí je nutné. Zároveň sme 
presvedčení, že na podnety zo strany študentov reagujeme v citlivejšom prístupe vo výučbe. Tejto línie 
sa budeme držať aj v budúcnosti.  
 
Sekcia arabistiky  

Pracovníkov sekcie arabistiky teší zvýšený záujem študentov bakalárskeho štúdia o vyjadrenie 
v študentskej ankete, ešte viac nás teší samotné hlasovanie. Potešujúce je celkové bodové hodnotenie 
programu, ktoré je vyššie ako v predchádzajúcej ankete. Podobne pri jednotlivých predmetoch je 
bodové hodnotenie vyššie, resp. u niektorých predmetov rovnaké ako pri minulom hodnotení. Veríme, 
že toto hodnotenie naozaj odráža zlepšenie kvality výučby. Slovné hodnotenia tentokrát v ankete neboli 
početné, ak si v nich vyučujúci našli nejaké relevantné pripomienky, isto ich budú brať do úvahy v ďalšej 
výučbe. Celkovo je pre vyučujúcich príjemným zistením, že štúdium arabského jazyka je napriek 
sťaženým podmienkam online výučby aj pre nových študentov bakalárskeho stupňa stále zaujímavé. 

Pri hodnotení magisterského programu sú celkové bodové hodnoty, aj bodové hodnoty 
jednotlivých predmetov tiež vyššie či aspoň porovnateľné s predchádzajúcou anketu. Počet hlasujúcich 

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


pri magisterskom štúdiu bol však badateľne nižší než pri bakalárskom programe, aj v porovnaní 
s celkovou účasťou v ankete výrazne podpriemerný. Veríme však, že aj napriek tomu môžeme výsledky 
tohto hlasovania pokladať za objektívne zhodnotenie našej práce. Za účasť v ankete aj za hodnotenie 
študentom ďakujeme. 

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

 
 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 

 
Do ankety sa v tomto semestri zapojilo 38 % študentov bakalárskeho stupňa štúdia a 54 % 

študentov magisterského stupňa štúdia na katedre. Zvýšená odozva oproti minulým rokom nás teší 
a veríme, že táto diskusia prispeje k zlepšeniu obsahu i podmienok štúdia v programoch informačné 
štúdiá. Všeobecné hodnotenie programov je pomerne pozitívne, na oboch stupňoch štúdia je kvalita 
hodnotená o niečo vyššie (priemerná hodnota 4,53 resp. 4,67) ako je zaujímavosť (4,29 vs. 4,33). 
Z konkrétnych komentárov vyplýva, že študenti, najmä tí vo vyšších ročníkoch, chápu potrebu širšieho 
zamerania obsahu tohto typu programu, ktorý pripravuje absolventov pre širokú škálu informačných 
inštitúcií. Napriek tomu viacerí pripomínajú, že ich osobné preferencie sú skôr v oblasti historickej, alebo 
knižničnej, alebo naopak, informačnej či „dátovej“. Katedra v tomto okamihu finišuje s prípravami 
aktualizácie bakalárskeho študijného programu, ktorý by sa mal spustiť už v nasledujúcom akademickom 
roku a ktorý bude reflektovať potrebu väčšej špecializácie. Vytvoria sa bloky povinne voliteľných 
predmetov s orientáciou 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 špecializovaný prístup. 

Pripomienky k jednotlivým predmetom sú na oboch stupňoch štúdia o niečo rozmanitejšie, ako je 
to v prípade hodnotenia programu ako celku. Opäť sa v nich často odrážajú osobné preferencie 
študentov, spokojnosť či nespokojnosť s obsahom často pramení z toho, do akej miery sa dokážu 
identifikovať so zameraním predmetu a do akej miery ich toto zameranie baví. 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 pripájaní sa na schôdze v Teams, 
neskoré ukončovanie schôdzí), či návrhy na zmenu spôsobu hodnotenia/ukončenia predmetu 
(priebežné/skúškové hodnotenie) sme prebrali s konkrétnymi vyučujúcimi, ktorých sa tieto pripomienky 
týkali a pokúsime sa ich zohľadniť aj pri príprave inovovaného programu. 

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

 
 

Katedra logiky a metodológie vied 
 
Akademickí pracovníci Katedry logiky a metodológie vied (ďalej len „KLMV“) zabezpečovali 

počas zimného semestra ak. r. 2020/2021 nasledovné kurzy s príslušným podielom hodnotiacich 
študentov: 

 Analýza odborného textu (prof. Zouhar) – 6 z 13 (46,15 %) 

 Analýza odborného textu pre sociológov (prof. Zouhar) – 5 z 12 (41,67 %) 

 Dejiny analytickej filozofie 1 (prof. Zouhar) – 2 z 5 (40 %) 

 Informačné zdroje a „soft skills“ vedeckej komunikácie (dr. Halas) – 13 z 27 (48,15 %) 

 Logika (doc. Marko) – nehodnotený 

 Logika 1 (prof. Gahér) – 24 zo 40 (60 %) 

 Logika 2 (prof. Zouhar) – 3 z 4 (75 %) 

 Logika pre sociológov (doc. Marko) – 5 z 12 (41,67 %) 

https://fphil.uniba.sk/kkiv/
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 Logika pre žurnalistov (doc. Marko) – 27 z 37 (72,97 %) 

 Metodológia vied a spoločenskovedného výskumu (doc. Bielik) – 4 z 10 (40 %) 

 Neklasické logiky (dr. Glavaničová) – 5 z 9 (55,56 %) 

 Seminár k bakalárskej práci 1 (doc. Bielik) – nehodnotený  

 Seminár k diplomovej práci 1 (doc. Bielik) – nehodnotený  

 Spoločenskovedná metateória K. Marxa (dr. Halas) – 3 z 8 (37,5 %) 

 Úvod do logiky (doc. Marko) – 1 z 3 (33,33 %) 

 Úvod do logiky (prof. Zouhar) – 5 z 8 (62,5 %) 

 Úvod do Transparentnej intenzionálnej logiky (prof. Gahér) – 3 z 5 (60 %) 

 Úvod do logiky pre psychológov (doc. Bielik) – 12 z 31 (38,71 %) 

 Vybrané kapitoly z logiky, sémantiky, filozofie jazyka a metodológie vied (doc. Bielik) – 
nehodnotený  

 
Účasť študentov zapojivších sa do ankety variovala v rozpätí 33,33 % až 75 % (respektíve 

v absolútnych číslach od 1 študenta po 27 študentov). Medzi kurzy, ktoré neboli hodnotené vôbec, patrili 
doktorandský kurz Vybrané kapitoly z logiky, ktorého sa zúčastnila zahraničná doktorandka pôsobiaca 
na Filozofickom ústave SAV, ďalej semináre k bakalárskej a diplomovej práci a kurz Logika. 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 

Veľká časť hodnotených kurzov mala reprezentatívnu vzorku študentov, čo sa – okrem iného – 
odrazilo aj na tzv. normálnom (Gaussovom) alebo rovnomernom hodnotení. Viaceré kurzy (Informačné 
zdroje a „soft skills“ vedeckej komunikácie; Spoločenskovedná metateória K. Marxa; Neklasické logiky) 
a ich pedagógovia mali výlučne pozitívne hodnotenia, pričom žiaden z predmetov (či pedagógov) nebol 
hodnotený výlučne negatívne. Zvyšné predmety boli hodnotené buď prevažne pozitívne alebo vyvážene 
– to znamená, že sa našli študenti, ktorí hodnotili predmet alebo pedagóga ako výborných, zaujímavých, 
odborných a pod., ale aj študenti, ktorí pre ten istý predmet uviedli komentáre typu „nepochopiteľný“. 

Časť kritických komentárov súvisela s niektorými predmetmi logiky, kde časť študentov (a v reakcii 
aj pedagógov) priznala väčší problém s dištančnou formou štúdia. Je to však pochopiteľné, pretože 
značná časť výučby týchto predmetov sa obvykle realizovala v interakcii pedagóga a študenta pri tabuli. 
 
b) Vyjadrenie k problémovým miestam dištančného vzdelávania 

Časť študentov, ktorí mali problém s osvojením si výrokovej alebo predikátovej logiky, nevyužila 
možnosť online konzultácií, ktoré viacerí z nás (prof. Gahér, doc. Marko, doc. Bielik) študentom 
opakovane ponúkali. Časť študentov počas semestra zanechala štúdium a väčším problémom bolo 
vzbudiť zo strany pedagógov aktivitu študentov formou online. V prípade ankety zaznela aj pripomienka, 
že jednému kurzu chýbali sylaby. Pedagógom KLMV som následne pripomenul, že sylaby kurzu treba 
vždy zverejniť na začiatku semestra spolu s jasným stanovením kritérií úspešného absolvovania kurzu. 
 
c) Plánované návrhy úprav študijných plánov na základe podnetov z ankety 

Doktorandi, ktorí sa zúčastnili hodnotenia predmetu „Informačné zdroje a „soft skills“ vedeckej 
komunikácie“ (dr. Halas), vyjadrili presvedčenie, že predmet by sa mal vzhľadom na jeho užitočnosť, 
opodstatnenosť a výborný pedagogický prístup stať „povinným“ pre všetkých doktorandov. Niektorí 
pedagógovia (prof. Zouhar, doc. Bielik) sylaby a osnovy kurzov inovujú na cca ročnej báze. 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 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 letnom semestri AR 
2019/2020, pričom podobne ako v predchádzajúcom roku väčší záujem o anketu mali študenti 
bakalárskeho stupňa. Študijné predmety poskytované katedrou hodnotili priemerne dvaja alebo traja 
študenti (cca. 25%). Potešilo nás, že v hodnoteniach prevažovali pozitívne ohlasy, osobitne si ceníme 
slovné komentáre s vecnými pripomienkam (žiaľ, bolo ich málo). Bez slovných komentárov sa nám však 
nepodarilo bližšie určiť, na základe čoho pokladajú niektorí hodnotiaci študenti preberanú látku za 
„nenáročnú“, ďalší zas za „nadsadenú“ alebo „akurát“ (viď kurzy Analýza a tvorba pragmatických textov 
– publicistické žánre, Mytológia, Prax a teória kreatívneho písania, Svetová literatúra 1, Textový seminár 
1, Úvod do teórie komunikácie, Maďarská pravopisná sústava). 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. Čo sa týka predmetu 
Pedagogická prax 3, podmienky jej realizácie pri dištančnej forme vyučovania určite neboli optimálne, 
z hodnotenia však nevyplýva, či študent nebol spokojný s prípravou vyučujúceho na hodiny alebo 
s okolnosťami, podmienkami či priebehom praxe. Zároveň v prípade študijného predmetu Kapitoly zo 
súčasného maďarského jazyka – fonetika, morfológia nám nebolo zrejmé, či sa hodnotenie týkalo oboch 
častí predmetu, alebo len jednej z nich, nakoľko predmet zabezpečujú dvaja vyučujúci.   

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). Mimoriadne nás to teší, a to najmä v prípade študijného programu 
Fínsky jazyk a kultúra, o ktorom sa študenti v predchádzajúcich semestroch vyjadrovali veľmi kriticky. Aj 
vďaka výsledkom ankety došlo k zmene vyučujúceho, v dôsledku čoho kurzy fínskeho programu boli 
hodnotené veľmi priaznivo. Pripomienky sa objavili s ohľadom na kurz Štylistika a frazeológia fínskeho 
jazyka (jeden študent nepokladal obsah predmetu za zaujímavý, druhému sa množstvo práce zdalo 
priveľké) a na kurz Fínsky jazyk pre rusistov 1 (dvaja študenti neboli spokojní s obsahom predmetu, jeden 
pokladal preberanú látku za nenáročnú).         

Realizáciu online výučby cez aplikáciu MS Teams hodnotili všetci študenti ako „dobre zvládnutú“, 
oceňujú, že „každý robil maximum“. Väčšine z nich však tento spôsob výučby nevyhovuje, keby si mohli 
vybrať, uprednostnili by prezenčnú výučbu. Napriek tomu každý študent absolvoval 90 až 100% 
kontaktnej a dištančnej časti výučby.  

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

 
 

Katedra marketingovej komunikácie 
 
Analýza hodnotení študentov vo vzťahu k predmetom a študijným programom 

Kvalita, náročnosť a zaujímavosť štúdia, či pedagógov dopadla celkovo dobre, väčšina je 
ohodnotená od 3 do 5. Poznámky tiež celkom OK, no aj niekoľko kritických. Tie popisujem bližšie v liste, 
ktorý som poslal aj študentom aj kolegom.  

Študentom (paradoxne bakalárskeho štúdia) chýba prax, viac učiteľov z praxe, vybavenie technikou. 
Pokiaľ ide o učiteľov z praxe, tak je to mylná informácia. Z nás interných šiestich sme traja robili a občas 
ešte aj robíme v praxi. Okrem toho sme rozbehli študentskú reklamnú agentúru, kde sa môžu zapojiť, 
alebo do predmetov propagačná prax 1 – 3. 

Pripomienka týkajúca sa absencie kvalitnej výučby online marketingu je do určitej miery 
opodstatnená. Uvedené predmety nám totiž učil skvelý odborník z ČR dr. Šula, ktorý má aj vlastnú online 
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reklamnú agentúru. Po jeho odchode (rušenie čiastkových úväzkov na fakulte) sme museli predmety 
zabezpečiť sami, čo je objektívne problém. Podobne ako aj psychológiu MK, resp. jazyk a štýl reklamy, 
kde sme zvládli vyriešiť situáciu komfortnejšie.  

Magisterský program je hodnotený bodovo ešte lepšie. V zaujímavosti a kvalite len 4 a 5 
hviezdičiek, len v náročnosti trošku menej. 

Pokiaľ ide o technické vybavenie majú študenti pravdu. No a čo sa týka jednej pripomienky ohľadom 
pozliepaného učebného plánu je to isto nezmysel. Študijný program vychádza z požiadaviek kladených 
na potrebné znalosti a schopnosti našich absolventov. Majú svoju pevnú štruktúru, ktorú pravidelne 
upravujeme. Samozrejme, hlavné zásahy sú možné v kontexte s akreditáciou. 
 

Vyjadrenie k problémovým miestam v oblasti dištančného vzdelávania  
Problémom boli predovšetkým dvaja pedagógovia. Jeden má vážny problém so sluchom, druhý 

nemal v poriadku svoj súkromný počítač. Dr. Uličný má momentálne vážny problém so sluchom, čaká ho 
operácia, takže vyučovanie prebehlo predovšetkým formou zadaných úloh a ich hodnotenia. Dr. Uličný 
je však už roky jeden z najlepšie hodnotených pedagógov katedry, ktorý má za sebou roky praxe v 
médiách, napr. aj ako art director veľkej sieťovej agentúry. Dr. Kafka je náš externista, ktorý bol ochotný 
nám učiť dva predmety týkajúce sa reklamnej fotografie. Nemal v poriadku svoj súkromný počítač, keďže 
katedra žiadne nevlastní. Opäť narážame na techniku. Katedra nevlastní ani jeden notebook, všetci 
pedagógovia učia na vlastných.  
 
Informácia o plánovaných návrhoch úprav študijných plánov na základe podnetov z ankety 

Učebné plány budeme upravovať o rok (P a PV predmety), teraz len voliteľné. Pokúsime sa vyjsť 
ďalej študentom v ústrety, ale k tomu potrebujeme minimálne jedno nové pracovné miesto. Nazvať naše 
študijné plány pozliepanými je odvaha od študentky bakalárskeho štúdia, ktorá si zjavne neuvedomuje, 
že sme univerzitné štúdium a nie učňovská škola. Predmety, ako som uviedol vyššie, majú pevnú 
konštrukciu – teoretické (teória MK, formy a prostriedky MK, jazyk a štýl, psychológia, sociológia MK...). 
Študijné plány aj na základe podnetov študentov radi upravíme. No záleží to primárne na pochopení, 
resp. pomoci fakulte našej katedre, t. j. v oblasti personálnej i v oblasti technického zabezpečenia.  

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

 
Katedra muzikológie 

 
Anketa vyznela pre katedru mimoriadne kladne, čo nás teší aj vzhľadom na vysokú účasť študentov. 

Som veľmi rád, že študenti ocenili nasadenie interných pedagógov v tomto nezvyklom čase. Nemnoho 
výhrad ohľadom „neprimerane náročného“ obsahu niektorých predmetov chápem skôr ako priestor pre 
sebareflexiu študentov ako pre katedru. Výhrady k „výpadkom“ výučby v predmete Praktikum písania o 
hudbe musím pripísať epidemickej situácii. V danom období sa mi totiž nepodarilo uskutočniť dve 
prednášky pozvaných hostí, a to z dôvodu ich špecifickosti – avizovaný huslista a tenorista by sa 
minimálne museli stretnúť s klaviristom (teda so mnou), aby mala prednáška zmysel (tenorista je navyše 
z Českej republiky), čo sa mi nepodarilo uskutočniť. V každom prípade sa budem snažiť „zameškané“ 
dobehnúť formou workshopu, nakoľko obsah prednášok považujem za dôležitý pre profil absolventa. 
Jediné zásadné výhrady (a jediné odtiene červenej farby v našej ankete)  sa týkali predmetu Hudba a 
nové médiá, vedenej externým pedagógom, čo z textov v ankete pripisujem skôr nedostatočnému 
zoznámeniu sa a využitiu technických možností ako erudícii pedagóga. Situáciu v tomto prípade, 
samozrejme, budeme riešiť. V každom prípade sme vďační  za uverejnené hodnotenia a chápeme ich 
nielen ako pochvalu, ale aj ako záväzok do budúcnosti.  

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

 
 



Katedra pedagogiky a andragogiky 
 

Ďalší semester, keď nás okolnosti a opatrenia prinútili učiť a pracovať so študentmi dištančnou 
formou, nás všetkých veľa naučil, nás pedagógov precizovať naše IT zručnosti, hľadať spôsoby ako 
študentov motivovať a zapájať do diskusií z pohodlia ich komfortnej zóny za obrazovkou, ale aj 
vzájomnému rešpektu a tolerancii, že sme v tom spolu. Viacerí sme si uvedomili fakt, že účasť študentov 
na dištančnej forme výučby je vyššia ako pri prezenčnej forme. Dôvodom môže byť samozrejme to, že 
výučbu považujú v tomto čase za spôsob ako nemyslieť na realitu pandémie, aj ich možnosť pracovať 
popri škole je v tomto období obmedzená. Všetci sme sa však unisono zhodli, že nám chýba sociálna 
interakcia a skupinová dynamika, ktoré zažívame priamo v učebniach. 
 
Analýza hodnotení študentov vo vzťahu k predmetom a študijným programom 
Spoločný základ učiteľstva – mnohí študenti na predmetoch spoločného základu ocenili užitočnosť 
predmetov, no ako po iné ankety, žiada sa im viacej praktických ukážok. Kolegovia sa aj výsostne 
teoretické témy (Teoretické základy výchovy, Školský manažment, Vybrané problémy sociálnej 
pedagogiky) snažia poňať čo najpraktickejšie a na príkladoch poukázať na postrehy a podnety z praxe či 
riešenia aktuálnych problémov v oblasti výchovy a vzdelávania. Na niektoré prednášky si pozývali ľudí 
z praxe. Vyučujúce dostali veľmi pekné spätné väzby na celkové vystupovanie a komunikáciu, 
prezentácie, poňatie učiva, snahu o motiváciu  a príklady prepojenia teórie s praxou. Snáď postreh doc. 
Sejčovej, že predmet Školský manažment by študenti ocenili vo vyššom stupni štúdia, kedy už majú viac 
poznatkov a súvislostí, aby ocenili význam predmetu. 

boPE, buPE boAG – v aktuálnom hodnotení prevažujú pozitívne hodnotenia predmetov bakalárskych 
programov, študenti neuvádzali žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny, skôr ocenili širšie teoretické 
entrée na začiatku štúdia. Máme malé skupiny študentov s ktorými sa veľmi dobre komunikuje 
a prípadné otázky riešime hneď. 

moPE – študenti magisterských ročníkov ocenili predmety, ktorých obsah je vysoko aktuálny (Dieťa ako 
obeť násilia, Pedagogická prevencia závislostí a pod.) obsah sa im zdal zaujímavý a odporúčali ho 
v študijnom programe zachovať. Tak isto sa vyjadrili aj k predmetu Predškolská pedagogika – ocenili 
prístup a prípravu vyučujúcej, obsah bol pre nich zaujímavý a hoci nekorešponduje s našim profilom 
absolventa, je  u študentov obľúbený a ako povinne voliteľný predmet a aplikovanú pedagogickú 
disciplínu by sme ho v programe chceli ponechať a podčiarknuť Komenského ideu celoživotného 
vzdelávania. Niektoré predmety magisterského stupňa sú akceptovateľné aj pre študentov, ktorí 
prestúpili z boAG a stále riešia svoju „odborovú identitu“. 

Vyjadrenia k problémovým miestam v oblasti dištančného vzdelávania  
Všetci členovia katedry absolvovali školenia organizované CIT-om a zamerané na to, ako 

efektívnejšie pracovať s platformou MS Teams, ako vytvárať testy vo Forms  a napriek istému 
„sterilnému kontaktu“ sa nám podarilo študentov osloviť. Mnohí ocenili snahu o spestrenie výučby 
nielen prezentáciami, ale aj videami, ktoré súviseli s preberanou problematikou, snahu o gamifikáciu 
(kahoot.it) ako štartér motivácie aj spätnej väzby o hĺbke poznatkov a pod. Niektorí študenti sa vyjadrili, 
že je im ľúto, že vyučujúca bola vtipná a inak by reagovali v priamej interakcii ako s vypnutou kamerou 
a mikrofónom. Záverom konštatujem, že priebeh dištančného vzdelávania prebehol v súlade so 
stanovenými požiadavkami, ani vyučujúci, ani študenti nemali výhrady alebo problémy s pripojením, či 
kvalitou pripojenia. Aj odporúčanú literatúru sme volili s ohľadom na online dostupnosť. Stále však 
premýšľame nad tým, ako ešte viac motivovať a zapojiť interaktívne prvky do výučby. 
 
Informácie o plánovaných návrhoch úprav študijných plánov na základe podnetov z ankety 

Idea celoživotného vzdelávania je prítomná v mnohých európskych stratégiách vzdelávania a my sa 
snažíme spojiť a presvedčiť študentov aj pedagogiky aj andragogiky, že výchova a vzdelávanie je 



nekončiaci celoživotný proces a ponúknuť im predmety a oblasti z celého edukačného spektra. 
Študentom prídu niektoré predmety príliš teoretické, ale bez teoretických základov sa môžu v praxi 
rýchlo stratiť. Niektorí vyučujúci odporúčali zmeniť semestre a ročníky preberaných predmetov 
z hľadiska osvojenia si odborných pojmov i celkovej mentálnej zrelosti študentov a tieto odporúčania by 
sme chceli v úprave zohľadniť. 

 
Mgr. Janka Medveďová, PhD., vedúca katedry 

 
 
Katedra politológie 
 

Študentská anketa za zimný semester 2020/2021 reflektuje druhý semester, v ktorom sme 
s výnimkou prvých pár týždňov (a 1boPO) výučbu realizovali výlučne online formou. Podarilo sa odstrániť 
niektoré problémy, s ktorými sme sa stretávali ešte v letnom semestri 2019/2020 a výučba tak z hľadiska 
rozsahu a obsahu plne pokrývala „prezenčnú“ výučbu. Na strane druhej študijné programy, ktoré 
ponúkame, ale i to, prečo robíme túto prácu, sú hlavne o kontakte so študentami, prezenčnej výuke, 
bezprostredných diskusiách, či náhodných rozhovoroch, ktoré vznikajú pred hodinami, cez prestávky či 
po skončení prednášok. Časť z toho vieme v nejakej podobe replikovať aj v online prostredí, časť z toho 
sa nenávratne stráca. Aj keď skúsenosť s online výučbou prináša niektoré skúsenosti, ktoré sa budeme 
snažiť preniesť do prezenčnej výučby v budúcnosti, táto podoba online štúdia nemôže plnohodnotne 
nahradiť výučbu prezenčnú.  

Chcem sa poďakovať všetkým študentom a študentkám za ich názory v ankete. Niektoré z nich 
vieme zohľadniť bezprostredne, u iných 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 výberových predmetov.  

Zásadnejšia výhrada v ankete  smerovala k nadmernému využívaniu seminárnych/záverečných prác 
ako spôsobu hodnotenia kurzov. A naopak „neexistenciu“ tzv. prezenčného/ústneho skúšania. Každý 
vyučujúci nastavuje spôsob hodnotenia na základe kurzu, ktorý vyučuje. Dôraz na písanie vychádza 
z toho, že počas štúdia musia študenti napísať dve veľké práce (bakalársku a diplomovú), ktoré obhajujú. 
Máme však aj kurzy, kde je súčasťou hodnotenia individuálna či skupinová prezentácia alebo záverečný 
test. To, čo úmyselne minimalizujeme, je ústne skúšanie, ktoré by malo nútiť študentov a študentky 
memorovať stovky strán textu. V niektorých kurzoch je seminárna práca spojená s obhajobou práce, 
v niektorých môže mať podobu diskusie o prierezových témach tak, aby skúška nebola o memorovaní, 
ale schopnosti uchopiť tému, uplatniť na ňu získané vedomosti a zručnosti a umiestniť ju do kontextu 
predmetu/odboru.  

Zvyšné podnety na individuálne kurzy budú vzaté do úvahy pri príprave týchto kurzov v budúcom 
akademickom roku. Navyše nás v najbližšom roku čaká „prestavba“ bakalárskeho a magisterského 
štúdia, v ktorej budeme reflektovať aj tie podnety, ktoré zazneli nielen v tejto verzii ankety. Aj touto 
formou Vás ako študentov a študentky politológie pozývam na diskusiu o tom, ako má vyzerať budúca 
podoba študijných programov v odbore politológia.  

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

 
Katedra porovnávacej religionistiky 

 
Študenti sa v ankete vyjadrovali k väčšine kurzov, aj študijnému programu ako celku veľmi kladne. 

Kritické poznámky boli minimálne, čo nás teší tým viac, že celá váha kurzov bola na virtuálnom 
vyučovaní. Študenti aj pedagógovia sa mu plne prispôsobili, dokonca začali využívať viaceré jeho 
technické výhody, čo bolo náležite ocenené. Pokiaľ ide o hodnotenia študentov ako celok, uvítali úsilie 
katedry nepreťažovať študentov zadaniami, ako tomu bolo v predchádzajúcom období, dokonca väčšina 



z nich označila nároky za stredne náročné až ľahké. Toto hodnotenie možno prijme niektorých 
pedagógov spätne zvýšiť náročnosť niektorých zadaní, ktoré boli uľahčené viac, než bolo potrebné. V 
tejto forme je však interakcia veľmi dôležité a preto sa môžu nároky jednej strany a výkony druhej veľmi 
dobre prispôsobovať do optimálneho stavu, ku ktorému podľa vyjadrení, nám veľa nechýba. Za niektoré 
chyby možno považovať nedostatočné objasnenie požiadaviek na priebežné a záverečné hodnotenie 
predmetu, čo však často vyplývalo z nedostatočnej práce študentov s informačnými listami v systéme 
AIS, kde boli uvedené podmienky zverejnené. Skôr očakávali ich reprodukovanie pedagógom na kurze 
explicitne. V tomto smere sme urobili nápravu a pedagógovia budú podrobne oboznamovať študentov 
s kritériami hodnotenia expressis verbis, aj ak sú písomne uvedené inde. Vzhľadom na vyššiu účasť ako 
obvykle, k ankete sme pristupovali s väčším rešpektom a s jednotlivými pedagógmi bolo podrobne 
prebraté hodnotenie ich predmetov, klady i prípadné zápory. Boli prijaté opatrenia na zlepšenie 
komunikácie i niektorých pedagogických postupov. Celkovo Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK 
hodnotí výsledky ankety mimoriadne pozitívne, predstavujú veľkú motiváciu k našej ďalšej pedagogickej 
práci. 

 
Prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

 
 
Katedra psychológie 
 
Vážené študentky, vážení študenti, 
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do študentskej ankety za zimný semester 2020/2021 a vyjadrili svoje 
názory a stanoviská.  Vážime si to!  Tento semester bol opäť v znamení pandémie Covid-19, čo značne 
ovplyvnilo priebeh výuky. Sme vďační za vaše pozitívne reakcie týkajúce sa dobrého zvládnutia 
dištančnej formy výuky. Po „zácviku“ v minulom semestri všetci vyučujúci prispôsobili výuku 
požiadavkám online komunikácie bez väčších problémov.  

Reflektujeme však aj vaše kritické pripomienky, ktoré sa najčastejšie týkali skladby študijného 
plánu, jeho vyváženosti v rámci jednotlivých ročníkov, obsahu kurzov, požiadavky na vyšší počet 
aplikovaných disciplín a praxe. Podnety študentov v tomto smere považujeme za relevantné a 
plánujeme aj na ich základe upraviť náš študijný plán tak, aby bol atraktívnejší, flexibilnejší a 
prehľadnejší.  Cieľom plánovaných zmien je, aby študenti už v bakalárskom stupni mali väčšiu flexibilitu 
vo výbere predmetov, teda znížiť záťaž počtom kreditov za povinné predmety a zvýšiť možnosti získať 
viac kreditov za povinné voliteľné a voliteľné predmety. 

Pokiaľ ide o požiadavku vyššieho počtu aplikovaných disciplín a praxe, skladba študijného 
programu zohľadňuje fakt, že povolanie psychológa môže vykonávať až absolvent magisterského stupňa 
štúdia. Dôraz na aplikované disciplíny preto kladieme až v magisterskom stupni štúdia. Absolventi 
bakalárskeho stupňa by mali predovšetkým získať prehľad o základných vedných oblastiach psychológie.  
Do budúcna však túto požiadavku plánujeme zohľadniť väčším výberom PV kurzov, z ktorých viaceré 
budú orientované na aplikované disciplíny.  Výhradu k náplni niektorých predmetov – ich prekrývanie 
je pre nás podnetnou informáciou, s ktorou aktuálne pracujeme pri úprave budúceho ŠP. V tejto 
súvislosti sme už iniciovali užšiu komunikáciu medzi vyučujúcimi a úpravu obsahu informačných listov 
pre budúci akademický rok. Konkrétnych vyučujúcich sme taktiež vyzvali k spresneniu požiadaviek na 
absolvovaniu kurzu.  

S výhradou k rozloženiu predmetov v študijnom pláne môžeme súhlasiť iba čiastočne. Predmety 
ako Metodológia a Štatistika je dôležité absolvovať už v druhom roku štúdia, aby študenti mali základy 
potrebné k písaniu záverečnej práce. Odporúčanie aplikovaných predmetov do tretieho ročníka má zasa 
svoje logické opodstatnenie, keďže spravidla nadväzujú na teoretické predmety. Súhlasíme však s 
výhradou ohľadne vysokého počtu povinných predmetov či prideľovania kreditov v magisterskom 
stupni. Tento problém budeme riešiť ich redukciou a diferenciáciou predmetov z hľadiska náročnosti 
v nových študijných plánoch.  Čo bude možné, zavedieme už od budúceho akademického roka, niektoré 
zmeny si však vyžadujú dlhšiu prípravu aj implementáciu. 



Niektorí z vás vyjadrili nespokojnosť s nemožnosťou získať nahrávky z prednášok. Tu je však 
možnosť dohody s každým vyučujúcim na jednotlivých predmetoch a neexistuje jednotný predpísaný 
postup.  Mnohí vyučujúci robia z prednášok záznamy a poskytujú ich študentom.   

Zazneli aj pripomienky typu: „nebaví ma robiť výskum“. V tomto zmysle musíme zdôrazniť, že  
výskum je veľmi dôležitou súčasťou psychológie ako vedného a študijného odboru. Je prirodzené, že časť 
študentov k nemu neinklinuje, do budúcna by sme však radi zvýšili záujem študentov o psychológiu ako 
vednú disciplínu tým, že ich budeme aktívnejšie zapájať do výskumných projektov realizovaných na 
katedre.  

Zazneli aj pripomienky ku zložitosti zapisovania sa do AISu. V tomto smere naša študijná poradkyňa 
pravidelne komunikuje so študentmi a naozaj venuje nemalú časť svojej kapacity pomoci študentom a 
študentkám pri pochopení niekedy zložitého systému kreditov a zapisovania v informačnom systéme. 

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

 
 

Katedra romanistiky 
V prvom rade sme veľmi radi, že sa do ankety zapojilo výrazne viac študentov, čo zvyšuje 

relevantnosť dosiahnutých výsledkov. Takisto oceňujeme, že si študenti dali vo väčšej miere námahu 
nielen obodovať predmet/program, ale aj sformulovať slovné komentáre, pretože je to nanajvýš 
užitočný zdroj spätnej väzby pre 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) zbytočnosť niektorých teoretických predmetov v spoločnom základe, čo je však mimo ponuky 
našej katedry: s viacerými kritickými ohlasmi sa stotožňujeme a budeme sa tým určite zaoberať, keď sa 
otvorí možnosť vstupovať do spoločného základu a meniť ho. 

c) opakovane sa objavujú sťažnosti na nevyhovujúci pomer teoretických a praktických predmetov, 
najmä na bakalárskom stupni: 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 

d) časová náročnosť predmetu a malého počtu kreditov za daný predmet: tu zopakujem naše 
vyjadrenie z predchádzajúcej ankety: toto je ťažko merateľný, často subjektívne vnímaný faktor, pri 
ktorom budú pravidelne rozdielne názory medzi pedagógmi a študentmi; každopádne ako podnet 
a spätnú väzbu tieto komentáre vítame 

e) požiadavka zabezpečiť viac semestrov povinnej praxe prekladu/tlmočenia a asistovať študentom 
pri vyhľadávaní príležitostí: pri niektorých menších jazykoch (rumunčina, portugalčina) je objektívne 
problém nájsť či ponúknuť dostatočný počet príležitostí, navyše je to predmet spoločného základu, ktorý 
iba z úrovne katedry nevieme zmeniť/rozšíriť 

f) nie vždy sú celkom jasné pravidlá hodnotenia predmetov – nemalo by to tak byť, budeme sa snažiť 
tomu predísť; 
 
Konkrétna kritika 
a) v jednom komentári sa objavila poznámka, že učiva na morfológii v rámci predmetu Portugalský jazyk 
1 bolo priveľa: látky sa skutočne preberá dosť, ale vzhľadom na fakt, že študenti potrebujú za tri roky 
zvládnuť jazyk od základov, nie je možné preberané množstvo redukovať 
b) opakovane zaznieva kritika, že študenti taliančiny nedosahujú ani vo vyšších ročníkoch dostatočnú 
úroveň jazyka a chýba im viac hodín konverzácie a praktického jazyka: s kolegami z taliančiny budem 
iniciovať debatu na túto tému a po analýze súčasného stavu navrhneme prípadné zmeny. Mimochodom, 
doteraz nebolo možné vo veľkom meniť študijný plán (pridávať povinné predmety a pod.), teraz to už 
možné je a budeme reflektovať aj tieto pripomienky 
c) zastaraná a neprehľadná webová stránka katedry: áno, vieme o tom, chystáme sa to priebežne 
aktualizovať, doplniť a vylepšiť 

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


d) k predmetu Španielsky jazykový systém: viacerí študenti nechápu, prečo morfológia, syntax 
a fonetika/fonológia sú v jednom predmete a odporúčajú ich rozdeliť: s tým možno súhlasiť, od 
budúceho roka sa to zmení; námietky proti vysokej odbornej latke vzhľadom na existujúcu učebnicu 
(ktorá kopíruje výklad v aule) neprijímam, rovnako ako sťažovanie si na neporozumenie, keďže sa 
v skupine objavili aj zahraniční študenti bez požadovanej jazykovej úrovne. Študent so vstupnou úrovňou 
B1/2 nemôže mať problém pochopiť vykladanú látku v španielčine 
e) Odborný preklad – ekonomické a právne texty (španielsky jazyk): opakované ťažkanie si na preberanie 
teórie budem riešiť prípravou skrípt, čím sa uvoľní priestor pre väčšie množstvo práce s prekladateľskými 
riešeniami. Ale potom budú dostávať doma teoretickú prípravu na hodinu. Nedá sa debatovať 
o prekladateľských riešeniach v odbornom preklade s niekým, kto neovláda problematiku, ktorú 
prekladá. Okrem toho oblasť hospodárstva (ekonomiky) prepojená často na legislatívne rámce 
predstavuje bez znalosti problematiky nezrozumiteľný text aj pre rodeného hovorcu. Tento preklad nie 
je prednostne o jazykovom cite a estetickom vyznení. Všetky hodnotené texty (nie všetky boli 
hodnotené, pretože slúžili ako podklad na rozbor na hodine) dostal každý jeden študent náležite 
skorigované z jazykovej (príp. aj vecnej) stránky. Pocit, že prekladu bolo veľa je v protiklade s pocitom, 
že bolo veľa teórie.  
f) Proseminár tlmočenia (španielsky jazyk) – precvičovali sme jazykové a komunikačné kompetencie, 
ktoré by sa mali zisťovať na prijímacích pohovoroch a v ktorých majú študenti OPT už tradične 
nedostatky. Sylabus osnovy predmetu jestvuje. Konkrétny rozpis po hodinách nie je dosť dobre možný, 
pretože závisí od konkrétnych nedostatkov a dynamiky skupiny. Avšak možno študentom tento tréning 
v budúcnosti detailnejšie priblížiť, aby nedochádzalo k stresu. 
g) Konzekutívne tlmočenie 2 (španielsky jazyk) – študenti sa sťažovali, že na hodinách tlmočenia dostávali 
občas aj preklad a na dlhšie čakacie lehoty na spätnú väzbu tlmočenia: žiaľ, asi bol zle komunikovaný cieľ 
tejto prípravy: nadobudnúť a upevniť si slovnú zásobu, zafixovať slovné spojenia a pod. Takže preklady 
nemali byť hodnotené, a preto na ne nedostali spätnú väzbu. Okrem tejto písomnej prípravy (5x za 
semester, rozsah A4) a prípravy (až) jedného krátkeho (cca 3 min) textu na hodinu nekládol tento 
predmet nijaké nároky. Tlmočnícky tréning je aktívna každodenná drina. V našich podmienkach sa, žiaľ, 
nedá realizovať. Žiaľ, študenti OPT sa domnievajú, že sa učia tlmočiť iba vtedy, keď sedia v kabíne. Dlhšie 
čakacie lehoty na spätnú väzbu tlmočenia boli spôsobené tým, že nahrávky posielali pred koncom hodiny 
a vyučujúca mala tak po hodine (oproti práci v kabínach) nadprácu pozostávajúcu z vypočutia 
a zhodnotenia každého jedného študenta. Robila to napriek tomu, že sa mohla uspokojiť s priebežným 
hodnotením výkonu počas hodiny. Išlo o snahu objektivizovať hodnotenie na základe uceleného 
pretlmočeného prejavu, preto sa nedomnievam, že by si za to zaslúžila kritiku. 
 

Treba však povedať, že výrazná väčšina reakcií bola pozitívnych, 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. Takisto 
je potešujúce, že mnohí študenti (dokonca väčšina) sa vyjadruje pozitívne o fakulte, že je im „cťou“, že 
tu študujú. Dúfajme, 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. Teší nás, že v prípade niektorých predmetov sa účasť na hodnotení pohybovala v rozmedzí 60 % 
  ̶  vyše 80 %. Podobne ako po minulé roky však možnosť komentovať kvalitu predmetov vlastnými 
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slovami a pri tomto aj konkrétnejšie, resp. konštruktívnejšie formulovať dôvody svojej 
spokojnosti/nespokojnosti, využila len časť zo študentov/tiek participujúcich na ankete.  

Programy a predmety realizované na katedre ruských a východoeurópskych štúdií boli hodnotené 
prevažne pozitívne. Pokiaľ ide o podnety na zmeny, frekventovanejšie sa vyskytuje predovšetkým 
požiadavka zaradiť do študijného plánu viac predmetov, ktoré sú zamerané na jazykovú prax. 
Poslucháčov chceme ubezpečiť, že ich hlasom sa venuje patričná pozornosť. Bol to napokon práve ich 
dopyt, ktorý predstavoval pred dvoma rokmi impulz na otvorenie predmetov zameraných na výtvarné 
umenie 20. a 21. storočia a aj voliteľných predmetov zameraných na konverzáciu v ruskom jazyku. 
Zároveň musíme, žiaľ, dodať, že pre malý záujem sa práve predmety zamerané na konverzáciu nie vždy 
realizovali. 

V  komentároch (aj k jednotlivým predmetom) rezonuje ďalej požiadavka na redukciu teoretickej 
zložky. Tá však bola vo výučbe kurzov ako je lexikológia, štylistika, fonetika v uplynulých rokoch značne 
kompenzovaná zložkou praktickou a možno konštatovať, že ďalej obmedzovať teoretickú zložku by 
znamenalo prekročiť hranice akademického vzdelávania. Vnímame to však ako výzvu v tom zmysle, že 
sa budeme snažiť v rámci predmetov prvého ročníka venovať viac priestoru vysvetleniu dôležitosti 
teoretických vedomostí pre prax.  

S anketou sa oboznámili všetci vyučujúci katedry a ku konkrétnejším slovným hodnoteniam zaujali 
stanoviská. Predmet Regióny RF (Sibír) hodnotili 5 študenti z 15 zapísaných, 5 hodnotení bolo slovných, 
z toho 4 kritické ku konceptu kurzu, ktorý je postavený na práci s dátami a samostatných seminárnych 
výskumoch, v jednom hodnotení sa naopak tento koncept vyzdvihoval. Odpoveď pedagóga: Kritické 
komentáre naznačujú, že študenti očakávali viac naratívnosti a hotových „podkladov“, ktoré by mohli 
využiť pri príprave na štátnice. Keďže kurz je určený pre študentov posledného ročníka mgr. stupňa, 
domnievam sa, že dôraz na samostatné štúdium a samostatné vypracúvanie podkladov na základe 
najaktuálnejších dát je opodstatnený. Rovnako opodstatnená sa javí aj orientácia kurzu na rozvíjanie 
zručností ako získavať poznatky a ako ich interpretovať, nie na samo poskytovanie poznatkov. 
Samozrejme, kurz štandardne ráta aj s prednáškami, v tomto ročníku sa však museli redukovať, keďže 
pri kontrole seminárnych prác sa ukázala potreba ich opakovaného redigovania a opráv, čo viedlo aj k 
narušeniu harmonogramu kurzu. Je škoda, že kurz nehodnotilo viac študentov.  

Pri predmetoch zameraných na literatúru 19. storočia prednášaných nositeľom jazyka sa objavili aj 
komentáre o zložitosti materiálov a výkladu. Otázku sme začali riešiť ešte v priebehu semestra hneď po 
tom, ako poslucháči svoju požiadavku konzultovali s vyučujúcim.  

Podnetmi, ktoré boli smerované na pomer voliteľných predmetov venovaných dejinám, reáliám 
a literatúre, sa plánujeme v budúcnosti zaoberať. Už teraz uvažujeme nad zavedením predmetov 
venovaných reáliám jednotlivých východoeurópskych krajín od budúceho roka. 

Pokiaľ ide o predmet Ukrajinský jazyk, v informačnom liste sa bude detailnejšie precizovať náplň 
predmetu. 

Kritické pripomienky týkajúce sa dištančnej výučby („zlyhávanie techniky“, „málo zaujímavá 
forma“), ktorá sa realizovala prostredníctvom platformy MS Teams, sa vyskytli pri predmete Ruština pre 
začiatočníkov (išlo však len o 2 hodnotenia z 33 zapísaných študentov). Pri hodnotení tlmočenia sa, 
naopak, vyskytol komentár: „jeden z predmetov, ktoré sa cez dištančné vzdelávanie vyhupli na vyššiu 
úroveň“.  

Za všetky názory a podnety študentkám a študentom ďakujeme. 
 

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

 
 
Katedra slovanských filológií 
 

Vyučujúci katedry slovanských filológií vnímajú pozitívne, že počet študentov hodnotiacich priebeh 
fakultných prednášok a seminárnych cvičení sa oproti minulým rokom zvýšil. Toto konštatovanie sa však 
nevzťahuje na hodnotenie kurzov, ktoré v letnom semestri akademického roku 2020/2021 

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


zabezpečovala katedra slovanských filológií. Napriek tomu sú výsledky ankety vo všeobecnosti 
potešiteľné, keďže študenti jednotlivé kurzy posudzovali veľmi dobre až výborne. Pri niektorých 
predmetoch by privítali viac hodín z konverzácie (Srbský jazyk 4), alebo väčší počet domácich úloh 
(Konfrontačná lingvistika). Pokiaľ ide o harmonizáciu penza praktického a teoretického učiva, ako 
aj vypracúvania domácich zadaní, študentské očakávania sa pri spomínaných kurzoch napĺňajú už 
v novom, prebiehajúcom semestri. 

Bulharistické kurzy boli hodnotené pozitívne, jedine pri predmete Bulharský jazyk 5 sa vyskytli 
kritické komentáre, či skôr odporúčania typu: #931714: „Dve hodiny za týždeň sú málo, a keďže sa tieto 
dve hodiny ešte rozdelili medzi dvoch vyučujúcich a jedna hodina sa stala čisto teoretickou, tak sme 
tento semester prakticky vôbec nehovorili po bulharsky“ alebo #945417: „Za mňa jedno veľké sklamanie, 
že sme boli ukrátené o jednu hodinu praktickej bulharčiny (samotné dve hodiny jazyka za týždeň sú 
málo) Privítala by som, aby do budúcnosti vznikol predmet Teoretická bulharčina, ktorá by mohla byť v 
povinnom bloku bulharského jazyka“. Ide o štvorhodinový, nie dvojhodinový predmet, ako nesprávne 
uvádza respondent/respondentka v prvom komentári. Poznatky z teórie jazyka zvyknú študenti oceniť 
najmä pri príprave na štátne záverečné skúšky, ktoré sa skladajú nielen z praktickej, ale aj teoretickej 
časti. Zvážime však rozšírenie študijného plánu o ďalší praktický kurz bulharčiny, to však bude pre 
študentov znamenať vyšší počet vyučovacích hodín, čo sa nestretáva vždy s pozitívnou odozvou, ako 
napríklad v komentári #931759: „Získala som dobrý prehľad o ďalšom období v bulharskej literatúre. 
Jediné, čo by som odporučila prehodnotiť, je popri prečítaní všetkých diel a záverečnom teste zrušiť aj 
písanie seminárnej práce. Vravím to preto, že je viem, že už nestíham robiť všetko poriadne popri ďalších 
(desiatich povinných) predmetoch a všetko robíme narýchlo“. 

V komentároch k bakalárskemu programu stredoeurópske štúdiá vyjadrili respondenti rôzne 
pripomienky. Jedna z nich (#891446) sa týkala požiadavky na väčší počet predmetov o reáliách krajín 
strednej Európy. Katedra plánuje v akad. roku 2021/2022 otvoriť pre študijný program boSE špeciálny 
kurz s názvom Chapters from Polish Culture and Literature, ktorý by túto požiadavku mohol aspoň 
čiastočne uspokojiť.  

Ďalší návrh (#903073) sa týkal prekladateľských cvičení. Tu treba uviesť, že boSE sa realizuje v 
anglickom jazyku, ktorý je pre študentov i vyučujúcich cudzím jazykom, pričom angličtina samotná nie je 
predmetom štúdia. Navyše, preklad sa má realizovať medzi cudzím jazykom a rodným jazykom, čo v 
prípade stredoeurópskych štúdií neprichádza do úvahy, keďže rodných jazykov študentov, ktorí ho 
navštevujú, je niekoľko. V ponuke predmetov medzinárodného študijného programu nemožno uviesť 
predmet, ktorý by svojím zameraním znemožňoval účasť študentom, ktorých rodným jazykom nie je 
slovenčina. Tzv. krížový preklad medzi dvoma cudzími jazykmi (angličtinou a napr. poľštinou alebo 
slovinčinou) je nežiaduci, pretože nespĺňa požadovanú kvalitatívnu úroveň. V praxi sa považuje za 
neštandardný a translatológia ho celkom odmieta. Treba však dodať, že prekladateľské cvičenia sú v 
ponuke magisterského študijného programu, ktorý sa realizuje v slovenčine a otvára sa podľa záujmu zo 
strany študentov. 

V komentári #903713 na adresu zabezpečenia boSE sa uvádza, že chýba jedna katedra, na ktorú by 
sa študenti v prípade potreby mohli obrátiť. Pripomienku akceptujeme, študentom budeme priebežne 
a ešte dôraznejšie pripomínať, že v akýchkoľvek otázkach štúdia môžu vždy osloviť študijnú poradkyňu 
katedry slovanských filológií, ktorá komunikuje aj s ďalšími pracoviskami zabezpečujúcimi študijný 
program boSE. 

Katedra slovanských filológií touto cestou ďakuje všetkým študentkám a študentom, ktorí sa 
v letnom semestri 2020/2021 do ankety zapojili. 

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

 
 

Katedra slovenských dejín 
 

https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/predmet/FiF-KSF--bSV-011--15#komentar931714
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/predmet/FiF-KSF--bSV-011--15#komentar945417
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/predmet/FiF-KSF--bSV-012--15#komentar931759
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/program/boSE#komentar891446
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/program/boSE#komentar903073
https://anketa.uniba.sk/fphil/vysledky/2020-2021-zima/program/boSE#komentar903713
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-slovenskych-dejin/


- Priemerná účasť asi 40 %, hoci pri Katedre slovenských dejín je to v jednotlivých predmetoch dosť 
rozmanité 

- Niektorí naši pedagógovia, ako Roman Holec a Eva Benková, nedali súhlas so zverejnením výsledkov 
študentskej ankety, niektoré ich výsledky boli zverejnené (R. Holec: Česko-slovenské vzťahy 1780 – 
1920) 

- Ostatní zvyčajne pozitívne hodnotenia, zvyčajne len číselne (zelené hodnotenia), bez slovných 
hodnotení a pripomienok. Prekvapením tento rok je 100 % účasť (6 zo 6 študentov) na kurze Martina 
Vašša Slovenská bohéma a vyjadrenie sa ku kurzu Mgr. Jakuba Palka, ktorý sa venuje zápasu 
o babenberské dedičstvo, v štýle, že ide o jeho vôbec najlepší predmet za semester. Celkovo veľmi 
pozitívny trend vo výuke priniesli noví, mladí členovia katedry 

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

- Pozitívna je vyššia účasť študentov, teda menej absencií, na jednotlivých predmetoch 
- Zaujímavo bol hodnotený kurz Petra Podolana Prehistória Európy. Zúčastnilo sa na ňom až 42,5 % 

študentov zo 73. Ide o veľkú prednášku aj pre odbory z iných fakúlt UK. Niektorí študenti mali drobné 
výhrady k množstvu a náročnosti prednášky, inému chýbali mapy... 

- Pozitívne hodnotená príp. možnosť diskutovať, alebo zasadenie prednášaného do širšieho kontextu 
- Trochu rozporuplné pocity z ankety však vo mne zanechávajú študenti, ktorí sa jej zúčastňujú „aby 

škodili“. Príklad študenta/-tky, ktorý/-á tvrdí, že hodnotil celý kurz negatívne, lebo ho nebavil... 
 
Nevyskytlo sa v ankete tento raz, ale zopakujem to za iné roky: 
1) Najviac výhrad mali tradične učiteľské odbory v kombinácii s históriou a týkali sa najmä 

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

2) Študenti histórie sa zasa sťažujú na to, že majú málo jazykov, a ja stále navrhujem popri iných im ešte 
priradiť staroslovienčinu 

Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 

 
 
Katedra slovenského jazyka 
 
Slovenský jazyk ako profilová disciplína 

Katedra slovenského jazyka od roku 2011 (od zvedenia tejto ankety) sleduje študentské ohlasy na 
výučbu a má ich na pamäti nielen kvôli tomu, že to má byť súčasť akreditačného spisu. To, že mala na 
pamäti oprávnené signály študentov (napríklad na margo pomeru medzi teoretickými a praktickými 
kurzmi alebo podielmi jednotlivých zložiek na celku, či na margo diferencovania obsahu napríklad pre 
jednoodborových slovakistov, učiteľov či translatológov) sa odráža v študentskej ankete aj v poslednej 
sérii, kde vlastne niet zásadných výhrad voči realizácii kurzov slovenského jazyka v študijných programov 
súvisiacich so SJ (na úrovni buSL, bpSK, boSL, muSL, mpSK či moSL). Výhrady smerujú k otázke 
proporcionality medzi niektorými literárnymi kurzami v programoch či k optimálnosti 
spoločnozákladových kurzov (kladú si otázku, či je v programoch veľa – málo či akurát svetovej literatúry, 
staršej slovenskej literatúry, pedagogiky, filozofie, estetiky a pod.). Odpoveď na takéto podnety nie je 
v kompetencii KSJ. Voči optimálnosti štruktúry kurzov slovenského jazyka na úrovni komentárov 
študentov k študijným programom som nenašla výhrady. Jediným podnetom, ktorý som vo vyjadreniach 
na margo slovenčiny vnímala aj ako hlas smerujúci na KSJ, bol podnet na margo vyjadrenia k programu 
moSL #933991, že na KSJ máme organizovať aj mimoškolský život a vytvárať príležitosti na prípravu na 
redakčnú prax. K tomu len pripomínam, že študenti na KSJ 10 rokov redigujú registrovaný časopis 
Kulturárium, kde je priestor pre tvorivú štylizačnú, rovnako ako pre redakčnú a dokonca aj korektorskú 
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prácu. Pokiaľ ide o mimoškolské aktivity, tie sme do pandémie realizovali každoročne v podobe dvoj- až 
štvordňovej exkurzie (spomeniem Budapešť, Paríž, Mikulov, Banskú Štiavnicu, Liptov) – porov. Fb pri 
katedre, You Tube, instagram, či stránku OZ Slovenčina. Podrobnejšie o mimoškolských aktivitách sa dá 
čítať na webe KSJ v sekcii „študenti“. Mienime v tom pokračovať hneď, ako pominú pandemické 
obmedzenia. 

Prikladám podnety, ktoré sa opakovane objavujú:  
a)vyjadrenie k ŠP buHISL #882447: Navrhujem zaradiť v rámci učiteľských kombinácií slovenského jazyka 
a literatúry predmety zo svetovej literatúry. ... Navrhujem zaradiť tieto predmety ako náhradu ku 
predmetom zo spoločného základu, resp. zrušiť povinnosť získať kredity zo spoločného základu (estetika, 
sociológia, filozofia....) a navýšiť povinnosť získať kredity z časti povinne voliteľných v rámci našej 
odbornej kvalifikácie (v tomto prípade literatúra). 
Alebo #961897:  
Takmer všetky predmety v študijnom programe charakterizuje to, že nemajú dostatok priestoru na to, 
aby ponúkli všetko čo ponúknuť majú. Paradoxne sa to nevzťahuje na pedagogické predmety, pri tých 
mám skôr pocit, že nevedia čo robiť s časovou dotáciou ktorá im je ponúknutá. Keď sme už pri 
pedagogických predmetoch, osobitnú kategóriu tvorí katastrofálne riešenie PV predmetov spoločného 
základu, kde nie je nič čo by napĺňalo to čo má spoločný základ ponúknuť. Je tam akurát veľa 3 - 4 
kreditových predmetov, ktoré su zbytočné a často aj nezaujímavé a nudné. Z tohto bloku musíme získať 
až 17 (!) kreditov (5-6 predmetov), pričom pri odborných predmetoch (slovenčina, literatúra, slovenské 
dejiny a všeobecné dejiny) máme pri PV zo slovenčiny získať 6 kreditov (2 predmety), z literatúry 6 
kreditov (2 predmety), zo slovenských dejín 3+3 kredity (2 predmety) a zo všeobecných dejín tiež 3+3 
kredity (2 predmety). Navyše, ako som spomínal, pri odborných (povinných) predmetoch často nestíham 
prebrať ani len základne vecí ktoré potrebujeme ovládať. Namiesto toho aby sme sa venovali tomu čo sa 
nestíha na povinných predmetoch, zabíjame čas na PV predmetoch spoločného základu ako sociológia, 
estetika a podobne. 
b) bpNESL #943593:  
- slovenský jazyk: vyhovujú mi predmety, aj svojou kvalitou, chýba mi svetová literatúra  
- nemecký jazyk: veľmi jednoduché predmety, málo praktických predmetov a tiež väčšina B-predmetov 
je nezaujímavá (oproti anglickým B-predmetom) - všeobecný základ: nie som spokojná s ponukou B-
predmetov, určite by som pridala viac psychologických predmetov (namiesto mnohých filozofických), aby 
sme boli lepšie pripravení na toto náročné povolanie :) 
c) Do tretice buANSL #964500:  
Zastávam názor s viacerými študentami, že 17 kreditov potrebných z B-čkových predmetov spoločného 
základu je priveľa – väčšina predmetov nikoho nezaujíma a prihlasujeme sa na ne len aby sme tieto 
kredity dosiahli HLAVNE, keď veľké množstvo z tejto ponuky nemá nič spoločné s našimi odbormi. 
 
A napokon postrehy z radov slovakistov – translatológov: bpANSK #956593  
Študijný program by som odporúčala študentom, ktorých zaujíma slovenská literatúra S prekladom a s 
angličtinou som viac-menej spokojná, ale kebyže si uvedomím dopredu, koľko starej slovenskej literatúry 
a povinných diel ma čaká, asi si radšej vyberiem angličtinu v kombinácii s iným jazykom, aj keby išlo o 
taký, ktorý som sa predtým neučila. Väčšinou sú však predmety zaujímavé, vyučujú sa moderným 
spôsobom a aj učitelia sú ústretoví, milí a niektorí aj prekladajú, nie len vyučujú preklad o preklade, čo je 
určite motivujúce pre nás, študentov. 
 #934800:  
Nepáči sa mi, že niektoré predmety musíme vedieť rovnako podrobne ako učitelia, hoci nám 
prekladateľom by sa zišlo viac sa sústrediť na preklad ako proces, jeho vývoj či teóriu a prax. Skôr by som 
navrhovala, aby sa prekladatelia viac sústredili na súčasnú literatúru a súčasné „trendy“ v literárnom 
svete. Samozrejme aj dejiny literatúry a jej vývoj sú dôležité poznatky pre prekladateľa, ale určite nie do 
takej hĺbky ako je to od nás požadované teraz. Z pohľadu študenta máme veľa predmetov, na ktorých sa 
venujeme "dejepisu" a málo predmetov, na ktorých sa reálne učíme prekladať - hoci to by malo byť 
náplňou nášho štúdia. 
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Či bpNESK #879551:  
Určite by som tento študijný program neodporučila ďalej. Predmety bezvýznamné, s nemčinou to nemá 
taktiež nič spoločné. Za 3 roky som sa cítila dobre možno na 2 predmete. Keby viem, čo ma čaká, ani na 
tento odbor nenastúpim. Škola mi dala akurát spolužiakov. Veľké mínus pre mňa. 
 

Pokiaľ ide o postrehy študentov k jednotlivým jazykovedným predmetom v slovakistických 
programoch, výkyvy k pozitívnym či negatívnym postrehom nemajú závažné motívy, skôr odrážajú 
osobnú inklináciu študentov (k jazyku? literatúre? druhému predmetu v kombinácii?) než relevantné 
podnety k zásadným nedostatkom. Niektorí študenti považujú realizáciu toho istého predmetu za 
nudnú, iní sú nadšení z kvality prínosov na tom istom predmete. Na také  ambivalentné ohlasy sa nedá 
reagovať ináč než konštatovaním, že proti vkusu jednotlivcov nemožno namietať. V súvise 
s dôležitosťou, akú KSJ pripisuje podnetom z ankety (mimochodom „slovenčina“ sa študuje na dvoch 
katedrách: KSJ a KSLLV), KSJ podnety z ankety analyticky reflektovala na svojom zasadnutí 16.4. 2021 
a vyučujúci sa aj písomne vyjadrili. Uvádzam vybrané vyjadrenia troch skúsených pedagógov (pre dĺžku 
textu necitujem všetky): 
 
Doc. Mgr. G. Múcsková, PhD. 

Potešilo ma zistenie, že sa do ankety zapojilo viac študentov, ako po iné roky, pretože tým anketa 
získava väčšiu objektívnosť a reprezentatívnosť. Svedčí to aj o variantnosti hodnotení, ktoré iste z časti 
vyplývajú aj z rôznych záujmov a preferencií jednotlivých študentov. K pozitívnym hodnoteniam je, 
samozrejme, potrebné vysloviť poďakovanie, ale zároveň podotknúť, že ich nevnímam v zmysle „všetko 
bolo výborné a nič na predmete a spôsobe jeho výučby netreba meniť“. Po rokoch skúseností si každý z 
nás aj sám vie identifikovať miesta, ktoré možno zmeniť a zlepšiť. Prítomnosť negatívnych reakcií 
vyžaduje hľadať ich dôvody. Pravdepodobne časť z nich vyplýva jednoducho z nezáujmu hodnotiaceho 
o obsah daného predmetu alebo vednej disciplíny, ktorá sa naň viaže (napr. sociolingvistika), najmä ak 
sa objavia popri viacerých kladných hodnoteniach. V takom prípade ostáva dúfať, že týchto študentov 
viac zaujmú iné predmety bližšie ich vlastným záujmom. Veľká časť týchto kritických pripomienok však 
vyplýva z pragmatického uvažovania študentov zameraného na užitočnosť preberaného učiva pre ich 
budúcu profesiu, čo je určite závažné. Dlhodobo sa v tomto smere objavuje otázka 
potrebnosti/nepotrebnosti poznatkov z historického vývinu slovenčiny pre súčasného učiteľa alebo 
prekladateľa. Cieľom predmetu Synchrónna a diachrónna dynamika je ukázať, že variantné javy v 
súčasnom jazyku nie sú „chybou“ alebo „nedostatkom“ jazyka, ktorý by sa mal riešiť autoritárskou 
preskripciou, ale že je to prirodzená súčasť života jazyka od jeho začiatkov. Súhlasím s tým, že takto 
postavený predmet je pre študentov náročný, keďže okrem predmetu dynamiky jazyka, ktorý je sám 
osebe rozsiahly, musí aspoň výberovo predstaviť diachrónny jazykový vývoj. Predmet je potom spojením 
informácií z viacerých subdisciplín a vyžaduje výraznú selekciu z ich obsahu. Je možné buď sa ešte 
pokúšať o ďalšiu optimalizáciu tohto výberu (aj vzhľadom na zaradenie predmetu do 3. semestra štúdia) 
alebo o jeho zrušenie v budúcich akreditáciách a prerozdelenie učiva do príbuzných predmetov. Na 
margo nepotrebnosti disciplín zameraných na historický vývin jazyka však chcem povedať, že minulosť 
jazyka nám veľa povie o jeho súčasnosti, tak ako nás samotná história učí chápať dianie okolo nás. 
Akademické a univerzitné štúdium by malo zahŕňať aj teoretický alebo aj historický aspekt študovaného 
odboru – vieme, že univerzita nám nedáva len poznatky a zručnosti, ale aj lepšiu schopnosť myslieť, 
rozumieť a usúvzťažňovať... 
 
Mgr. K. Muziková, PhD. 

Chcela by som sa poďakovať všetkým študentkám a študentom za poskytnutie spätnej väzby, za 
konštruktívne podnety a pripomienky. Niektoré predmety hodnotilo málo študentov, niektoré cca 50 % 
zapísaných študentov (Slovenská morfosyntax v reči, Didaktika slovenského jazyka, Pedagogická prax zo 
slovenského jazyka a literatúry). Predmety Česko-slovenské vzťahy, Čeština a slovenčina, Slovenská 
morfosyntax v reči, Pedagogická prax zo slovenského jazyka a literatúry boli hodnotené pozitívne, 
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študentky a študenti ocenili dostupnosť študijných materiálov, poskytovanie spätnej väzby, diskusiu na 
seminároch. Žiadne závažné výhrady, ku ktorým by som sa mala vyjadriť, som nezaznamenala. 

Pri hodnotení predmetu Didaktika slovenského jazyka sa väčšina hodnotiacich vyjadrila pozitívne. 
Objavili sa však aj výhrady a pripomienky, ku ktorým by som sa chcela vyjadriť. Za oprávnenú pokladám 
pripomienku, že nebol dostatočný priestor na to, aby si študentky mohli vo väčšej miere vyskúšať výučbu 
a aplikáciu aktivít, ktoré priebežne tvorili, priamo na hodine, čo však súvisí s nedostatočnou časovou 
dotáciou predmetu  (dvojhodinový seminár v rámci jedného semestra nepostačuje na to, aby sme mohli 
do hĺbky a viac prakticky prejsť všetky potrebné témy z didaktiky slovenského jazyka) a s vyšším počtom 
študentov. Budem sa snažiť to nejako vyriešiť, rovnako sa budem snažiť zlepšiť časový manažment 
jednotlivých hodín. 

Podľa niektorých študentiek predmet zahŕňal veľa čítania a prípravy vzhľadom na počet kreditov. 
Pri tomto predmete sa očakáva praktickosť. Praktické úlohy si však vyžadujú dobré teoretické zázemie, 
bez neho nie je možné kvalitne pripraviť učebné materiály, testy, zvoliť vhodné vyučovacie či hodnotiace 
metódy, vhodné didaktické pomôcky, učebnice atď., t. j. dobre si osvojiť didaktické zručnosti a poznatky 
potrebné pre učiteľa slovenského jazyka, teoretická a praktická príprava musia byť v rovnováhe. 
Praktické výstupy, ktoré študentky priebežne tvorili, by mali tvoriť základ ich učiteľského portfólia 
didaktických materiálov, cieľom bolo, aby mali pripravené čiastkové materiály, ktoré budú môcť využiť, 
keď pôjdu učiť. 

Objavili sa tiež pripomienky k študijnej literatúre (práca s českými zdrojmi, archaickosť). Kritériom 
na výber študijnej literatúry bola predovšetkým aktuálnosť informácií, reflexia najnovších trendov vo 
výučbe materinského jazyka, najnovších prístupov k filozofii vyučovania materinského jazyka. Didaktika 
slovenského jazyka a didaktika českého jazyka majú v tejto oblasti mnoho styčných bodov, niektoré témy 
sú v českej odbornej literatúre viac rozpracované ako v slovenskej. Česká literatúra obsahuje aj množstvo 
konkrétnych námetov na výučbu rôznych tém, ktoré sú analogické so slovenskými (ide o výučbu 
materinského jazyka) a ktoré nie sú v takej miere zastúpené v slovenskej literatúre, tiež reflektuje vo 
väčšej miere ako slovenská literatúra novšie didaktické prístupy (konštruktivizmus, komunikatívny 
prístup k výučbe materinského jazyka), česká literatúra je v značnej miere dostupná on-line. Na 
Slovensku existuje dostatok novšej a kvalitnej literatúry k didaktike slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ, 
k didaktike slovenského jazyka pre 2. stupeň ZŠ a SŠ (štúdium na FiF UK je zamerané na prípravu učiteľov 
pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ) nie je toľko literatúry, či už staršej, alebo novšej, resp. existujúca odborná 
literatúra je viac teoreticky ako prakticky zameraná v porovnaní s českou literatúrou, príp. nie je 
dostupná on-line. To sú dôvody, prečo som zvolila okrem slovenských aj české zdroje. Všetku základnú 
dostupnú novšiu i staršiu slovenskú i českú literatúru (nie iba tú, ktorú si študentky mali prečítať na 
semináre, ale aj ďalšiu, ktorá im môže pomôcť neskôr v praxi) som uviedla v programe seminárov v časti 
odporúčaná literatúra. Pokiaľ ide o pripomienku k archaickosti študijnej literatúry, dôležitý nie je rok 
vydania publikácie (väčšina študijnej literatúry bola vydaná cca v r. 2008 – 2020, staršie zdroje boli len 
dva), ale aktuálnosť informácií. Študijná literatúra a diskusia k nej na seminároch mala viesť študentky 
k tvorivému uvažovaniu o riešených problémoch (koncepcie vyučovania materinského jazyka, 
formulovanie cieľov výučby, výber vhodných didaktických pomôcok, učebníc, formulovanie úloh 
a zadaní, analýza a interpretácia textu, rozvíjanie komunikačnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti 
a i.), k vyjadreniu vlastného názoru, cieľom nebolo „skúšanie z prečítaných poznatkov“, ako sa vyjadrila 
jedna z respondentiek v ankete.  
  
Mgr. M. Horváth, PhD. 

S výsledkami študentskej ankety za zimný semester akademického roka 2020/2021 som sa 
oboznámil. S kritickými poznámkami študentov na margo zložitosti, resp. nepochopiteľnosti výkladu na 
predmete slovenská gramatika 1 (prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia) a malej prepojenosti s praxou 
na predmete slovenský jazyka a kultúra (druhý ročník magisterského stupňa štúdia) sa dá čiastočne 
súhlasiť. V budúcom akademickom roku sa budem snažiť tieto nedostatky eliminovať a program 
prednášok a seminárov zjednodušiť, resp. v druhom prípade zatraktívniť.  

Čo sa týka realizácie celej ankety, oceňujem, že k ukončeniu zbierania hodnotení od študentov došlo 
už počas zápočtového týždňa, a nie až po skončení skúškového obdobia, ako to bolo doposiaľ zvykom. 



Na túto zmenu však viacerí študenti, ako som si všimol, zareagovali negatívne. Na základe toho 
usudzujem, že títo poslucháči nepochopili zmysel celej ankety, keďže na hodnotenia pedagóga rozhodne 
nemá mať vplyv udelenie záverečnej známky z daného predmetu.  

Otázny zostáva však konečný efekt celej ankety v dôsledku dištančnej výučby, keďže v takýchto 
podmienkach pedagóg nemôže naplno prejaviť svoj talent, profesionalitu, odbornosť ani zanietenosť, čo 
výrazne limituje jeho prácu a redukuje jeho obraz v očiach študentoch len na to, či je dostatočne 
digitálne gramotný alebo nie je. Odporúčam preto realizovanie študentskej ankety v takýchto 
podmienkach dočasne pozastaviť.   
 

Celkovo sa na KSJ tešíme z pozitívnej odozvy študentov. To nás zaväzuje, aby sme napriek 
nesmiernej únave z dištančného vzdelávania a ťažkej pandemickej situácii, ktorej obmedzenia a riziká 
doliehajú aj na nás (nielen na mládež), nepoľavili a pokračovali ďalej v plnohodnotnom napĺňaní svojich 
pedagogických cieľov. 
 
Slovenský jazyk ako spoločnozákladový kurz pre translatológov 

Adekvátne tomu, čo som naznačovala pri slovakistických programoch ako profilových, že študenti 
ponímajú predmety spoločného základu ako „druhoradé/nepotrebné/zbytočné“, vyznievajú v tomto 
prípade cca na 50% vyjadrenia filológov, ktorí sa identifikujú s neslovenčinárskymi špecializáciami. 
V tejto optike sa roky študenti vymedzujú voči slovenskému jazyku ako nutnému zlu, ktoré im je 
v programe nanútené. Opäť by sa dali citovať mnohé postrehy študentov na margo slovenskej 
gramatiky, lexikológie, štylistiky, vybraných kapitol zo všeobecnej jazykovedy... KSJ je naďalej 
presvedčená, že študenti – filológovia (aj so zameraním na translatológiu) musia dôverne poznať systém 
materinského jazyka, cibriť si svoju kultúru vyjadrovania v písme a ústne, alebo argumentačnú 
spôsobilosť a k tomu potrebujú mať teoretické zázemie, na ktorom môžu budovať svoje rečové 
kompetencie. Bez dôkladnej jazykovomaterinskej kompetencie si nemôže nikto navrávať, že bude 
z neho kultivovaný prekladateľ či tlmočník. Slovenský jazyk je v každom prekladateľskom či tlmočníckom 
výkone slovenského prekladateľa prítomný buď ako východisko, alebo cieľ výkonu. Pravda, pokiaľ toto 
nevykomunikuje so svojimi študentmi ich kmeňové pracovisko, KSJ je v tomto bezmocná. Som na tejto 
fakulte 40 rokov, ale nezažila som situáciu, že by translatológovia nemali vo svojom študijnom portfóliu 
slovenský JAZYK. Z toho 30 rokov to študenti ani nikdy nespochybňovali. Aj dnes sa nájdu osvietení 
študenti, ktorí upozorňujú vo svojich vyjadreniach na to, ako lacno sa absolvujú ich profilové -tlmočnícke 
kurzy popri odborných predmetoch. Porov. ohlas študentky mpANSK #963164:  
Je nekonečne zarážajúce, že za roky bakalárskeho štúdia OPT som videla množstvo študentov, ktorí zo 
školy vyleteli po nepodarenej skúške z literatúry (na ktorej ani nebolo možné ísť na opravný termín), no 
dosiaľ som nevidela ani len to, aby niekto zubami-nechtami bojoval o Ečko z ktoréhokoľvek tlmočníckeho 
alebo prekladateľského semináru. Z takýchto predmetov nikdy nikoho nevyhodia. Pri preklade predsa 
stačí, že si človek k tomu textu na pár minút sadne, plní zadania a nemá viac než dve absenčky. Cit pre 
jazyk, kreativita riešení či bohatá slovná zásoba sa do úvahy nijak neberie, veď stačí, ak sa študent 
akokoľvek úboho snaží. Na tlmočení už vonkoncom nik nie je prísny, veď napokon nie každý je na 
tlmočenie stavaný. A tak aj študent, ktorý za tri semestre tlmočenia neurobí čo i len elementárny pokrok, 
dostane nanajvýš C, aj keď nezvláda ani jednu tlmočnícku kompetenciu, no po bezštátnicovom bakalárovi 
si veselo môže založiť živnosť. Preto si myslím, že prijimačky by mali byť postavené nie na vedomostnom 
teste, ale na overení skutočných predpokladov pre prácu tlmočníka a prekladateľa. Pretože cit pre jazyk 
sa cibrí ťažko. V mysli mi stále rezonuje jeden spolužiak, ktorý vyletel kvôli skúške z literatúry (takisto s 
jedným termínom), zatiaľ čo (ako jeden z mála v našej kombinácii) mal snáď najväčší predpoklad stať sa 
dobrým tlmočníkom. Bez problémov však prechádzajú ľudia, čo sa predovšetkým vedia nabifliť cudzie 
interpretácia literárnych diel a celé skriptá z anglickej lexikológie, no texty prekladajú ešte tragickejšie 
ako google prekladač. 

Takýto osvietený názor na potrebu profilovania kvalitného translatológa ma povzbudzuje trpezlivo 
pokračovať vo vysvetľovaní potreby kvalitnej jazykovej (aj jazykovomaterinskej) prípravy. V tejto snahe 
KSJ aj v podmienkach dištančného vzdelávania poskytla v ZS 2020/2021 študentom na vyššie 
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spomenutých katedrových médiách 3 videonahrávky s odborníkmi z praxe (so súdnoznaleckým 
prekladateľom, prekladateľkou umeleckých textov a s pracovníkmi slovenského odboru pre preklad pri 
EK v Luxemburgu), aby si mali možnosť konfrontovať svoje očakávania o potrebách praxe so skúsenými 
praktikmi z ich odboru. Verím, že študenti si v dobrom úmysle nepodpília vlastný konár a nedovedú svoje 
ťaženie proti slovenčine do extrému, ktorý by sa im mohol v praktickom živote nevyplatiť. 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. 

 
 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 

Výsledky hodnotenia programov v kombinácii so slovenčinou na bakalárskom i magisterskom 
stupni boli priaznivé. Vyššiu mieru spokojnosti so štúdiom a kurzami uvádzali študenti učiteľských 
kombinácií a jednoodborového štúdia než študenti prekladateľstva a tlmočníctva.  

Z jednotlivých kurzov realizovaných na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 
v zimnom semestri boli výborné ohlasy na kurzy Teória literatúry, Literárnokritický seminár, Editorstvo 
a redakčná prax, Interpretačný seminár i na väčšinu literárnohistorických kurzov (Slovenská literatúra 9. 
- 18. storočia 1, Slovenská literatúra 19. storočia 1 a 3, Slovenská literatúra 20. storočia 1 a 3: tu sa 
kritické individuálne pripomienky týkali náročnosti prípravy na kurzy, nízkej kreditovej dotácie, 
obsahovej nezaujímavosti častí kurzu).  

Určite ste zaregistrovali, že sa usilujeme, aby ste pri štúdiu v on-line prostredí mohli naplniť ciele 
vzdelávania rovnako ako pri kontaktnej výučbe. Za názory a korektné pripomienky vyjadrené v ankete 
ďakujeme. Ak máte v priebehu semestra problém alebo otázku ohľadne náplne či kritérií kurzu, môžete 
kontaktovať jednotlivých vyučujúcich alebo študijného poradcu katedry. 

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

 
 
Katedra sociológie 
 

V mene Katedry sociológie FiF UK v Bratislave chcem poďakovať všetkým študentkám a študentom 
za zapojenie sa do študentskej ankety v zimnom semestri AR 2020/2021. Celkovo sa do ankety na FiF UK 
zapojilo 40 % z nich a sociologické kurzy hodnotil podobný podiel študentov. Spätnú väzbu sme získali 
na väčšinu našich kurzov a poskytli nám ju nielen študenti a študentky sociológie, ale aj iných odborov. 
Tento semester bol opätovne výrazne poznačený pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá výrazne 
determinovala a pretransformovala edukačný proces a vo všeobecnosti študentský a pedagogický život. 
Po minuloročnej skúsenosti sa podarilo kolegyniam a kolegom dobre pripraviť na situáciu a zmenené 
podmienky, čo znamenalo bezproblémové zvládnutie dištančného vzdelávania.  

Študentky a študenti hodnotili celkovo študijné programy na jednotlivých stupňoch štúdia, ako aj 
navštevované predmety.  V prípade hodnotenia študijných programov môžem skonštatovať podobný 
záver ako minulý semester, keď tak v prípade bakalárskeho ako i magisterského štúdia išlo najmä 
o pozitívne hodnotenia. Ako silné stránky identifikovali študenti obsahovú náplň, zaujímavé tematické 
zameranie a kvalitu výučby. Študijné programy boli hodnotené ako náročnejšie alebo ako primerané, čo 
jasne poukazuje na to, že katedra udržuje minimálne kritériá zvládnutia na dostatočne vysokej 
kvalitatívnej úrovni a nepristúpila k jej zníženiu. V niektorých slovných hodnoteniach sa objavila väčšia 
vyváženosť teoreticky a prakticky orientovaných predmetov. Katedra sociológie sa pripravuje na 
akreditáciu už budúci AR 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, resp. nácvik „sociologického remesla“.  

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. Vo 
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všeobecnosti sú kurzy a výučba hodnotené pozitívne a väčšia predmetov dosahuje vysoké hodnotenia 
z hľadiska všetkých sledovaných charakteristík a kritérií. V prípade nižšieho hodnotenia ide vo väčšine 
prípadov o predmety, ktoré (dlhodobo) vykazujú vysokú mieru opakovania skúšok, nízke priemerne 
dosiahnuté hodnotenie študentov, resp. majú pomerne vysokú mieru neúspešnosti študentov pri 
skúškach. Pri niektorých predmetoch sa negatívne hodnotí nejasnosť stanovenia požiadaviek a spôsobu 
hodnotenia. Táto skutočnosť bola vyvolaná samotnou pandemickou situáciou, ktorá si pri niektorých 
kurzoch vyžiadala nutnosť alternatívnych stratégií a plánov pre spôsob a formu hodnotenia predmetu. 
V nasledujúcom období bude našou snahou vyhnúť sa týmto nejasnostiam a presné informácie 
o požiadavkách, forme a priebehu hodnotenia budú upresnené v informačných listoch a spresnené 
v sylaboch. Pri slovnom posúdení však ide o výrazne protichodné názory (pri predmete je tá istá 
skutočnosť hodnotená pozitívne u jednej časti hodnotiacich a u druhej negatívne) . Úspešné zvládnutie 
kurzov je podmienené samoštúdiom, priebežnou prípravou, ktorá nemusí byť reflektovaná zo strany 
študentov pozitívne a v minulom AR išlo o zvýšenie nárokov na danú podobu štúdia. Bez komunikácie 
s pedagógom je to však veľmi náročné.  

Celkovo však platí, že pre študentov je veľmi dôležitá komunikácie a interakcia s pedagógom, jasné 
stanovenie kritérií hodnotenia, podmienok a nárokov na úspešné zvládnutie skúšok, či ponuka 
študijných materiálov. Práve na tieto skutočnosti sme sa snažili zamerať už v zimnom semestri AR 
2020/2021. Podarilo sa taktiež lepšie technicky zabezpečiť dištančnú formu vzdelávania, čo umožnilo 
bezproblémovú a kvalitnú výučbu a zefektívnilo komunikáciu. Ukazuje sa však, že zvládnutie samotnej 
výučby a osvojenia si poznatkov z niektorých predmetov dištančnou formou môže byť aj napriek tomu 
problematické. Získané skúsenosti  využívajú kolegyne a kolegovia, ako aj sekretariát katedry sociológie, 
pri priebežnom inovovaní spôsobu výučby, obsahu, spôsobu hodnotenia niektorých predmetov ako 
i celkovom zefektívnení komunikácie smerom k študentkám a študentom. 

Ďakujeme za hodnotenie a konštruktívne návrhy. 

 
Mgr. Roman Džambazovič, PhD., vedúci katedry  

 
 
Katedra všeobecných dejín 
 

Na základe výsledkov ankety môžeme s uspokojením konštatovať, že študijný program História je 
na oboch stupňoch štúdia hodnotený celkovo pozitívne, a to ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom 
štúdiu.  

Pri učiteľskom štúdiu sa už roky ozývajú hlasy, ktoré kritizujú malý dôraz na praktickú prípravu 
budúcich učiteľov. Taktiež už dlhodobo sa opakujú aj zásadné výhrady voči pedagogicko-
psychologickému základu učiteľstva, ako aj s tým spojenou nízkou kreditovou dotáciou náročných 
povinných kurzov na jednotlivých odboroch. Ani jednu z týchto výhrad však na katedrovej úrovni 
nevieme riešiť, keďže základné obsahové rámce učiteľského štúdia sú stanovené normami vyššieho 
rádu. Pri príprave najbližšej akreditácie by preto príslušné orgány fakulty i univerzity mali požadovať 
zásadné redefinovanie obsahu učiteľského štúdia.   

Poslucháči kvitujú, že absolútna väčšina vyučujúcich bez závažnejších problémov dokázala odučiť 
kurzy aj v neštandardných podmienkach dištančného vyučovania a oceňujú ich ústretovosť. 
V hodnoteniach kurzov sa objavilo upozornenie na nedostatočné využívanie možností elektronických 
nástrojov pri tvorbe testov, no keďže išlo o ojedinelú výhradu a zároveň sa väčšina kurzov na našom 
obore nehodnotí na základe testov, ale plnenia iných požiadaviek, nevyhodnotili sme to ako zásadný 
problém. 

 
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vedúci katedry 
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Katedra východoázijských štúdií 
 
Všeobecné postrehy:  
• celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 
 
Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): 
Počet hodnotiacich študentov študijného programu ako celku: 8 — celkovo priaznivé hodnotenie 
študijných programov 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: 
#941778:  
Študent: Nedotiahnutá organizácia celej katedry, zahraničné mobility pridávané do rozvrhu na poslednú 
chvíľu a bez toho aby boli v AIS, zle vymyslený kreditový systém pre študentov tejto katedry, nemožnosť 
vycestovať na Erasmus. 
Odpoveď: Mobility zahraničných učiteľov nie je možné plánovať dlhodobo dopredu, vycestovanie 
učiteľov závisí od viacerých faktorov, ktoré sa nedajú plánovať v dlhšom časovom horizonte. Nie je 
pravda, že študenti nemajú možnosť vycestovať na pobyty v programe Erasmus+. Na webových 
stránkach fakulty je kompletná informácia o aktuálnych výmenných zmluvách. Študent nešpecifikuje, 
akým spôsobom je kreditový systém na katedre „zle vymyslený“, preto nemôžem na túto časť 
komentára odpovedať. 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: väčšinou priaznivé 
hodnotenia, ku konkrétnym pripomienkam vyjadrujem nasledovné stanoviská: 
#941689: Vybrané kapitoly z dejín umenia Kórey 
Študent: Málo času na takú rozsiahlu tému. 
Odpoveď: Ďakujeme za pripomienku. Študenti sa často mylne domnievajú, že všetko učivo im musí byť 
vysvetlené počas kontaktnej výučby, ale vysokoškolské štúdium predpokladá aj veľa hodín samoštúdia. 
 
Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): 
Počet hodnotiacich študentov študijného programu ako celku: 3 — celkovo priaznivé hodnotenie 
študijných programov 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k študijnému programu: väčšinou priaznivé 
hodnotenia, ku konkrétnym pripomienkam vyjadrujem nasledovné stanoviská: 
#944819: Aktuálne otázky vývoja v Kórei 
Študent: Jediným menším negatívom boli samotné hodiny, ktoré sa mi zdali menej dôležité ako príprava 
na hodinu z toho dôvodu, že sa informácie podávané študentmi o konkrétnom súčasnom probléme 
opakovali, keďže nie je možné nájsť toľko informácii, aby každý našiel nový pohľad na situáciu. Napriek 
tomu tento predmet hodnotím pozitívne :) 
Odpoveď: Pre vyučujúceho je niekedy zložité zvoliť správny pomer medzi časom jeho výkladu a časom 
študentských prezentácií. Cieľom študentských prezentácií je primäť študentov, aby sa na preberanú 
tému dopredu pripravili a dozvedeli sa o nej čo najviac, aby potom mohli s učiteľom diskutovať a klásť 
relevantné otázky.  

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 2021. 
Chcel by som všetkým poďakovať za vyjadrenie názoru. Niektoré opakujúce sa výhrady a tiež aj pozitívne 
hodnotenia nebudem spomínať duplicitne. 
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Hodnotenie študijných programov a predmetov 
Bakalársky program žurnalistika hodnotilo 63 študentov (slovne 25) a magisterský program 43 študentov 
(slovne 7 študentov). Kvalita študijného programu bola hodnotená väčšinou študentov ako pozitívna (4,2 
z 5 bodov). Nakoľko sa výhrady opakujú, budem reagovať na jednotlivé komentáre tematicky. Je 
potrebné poznamenať, že viacero pripomienok môžeme a chceme vnímať ako opodstatnených, no 
zároveň musíme brať do úvahy aj súčasnú situáciu. Ako viacerí uvádzate – je ťažko hodnotiť semester, 
ktorý bol online.  

„Momentálne sme ako študenti žurnalistiky ochudobnení o isté zručnosti, ktoré by sme mohli 
nadobudnúť, keby sme chodili do školy. Veľa praktických úloh nebolo možné realizovať online. Úroveň 
štúdia badateľne klesla.“ Sme si vedomí nepohodlia a neplánovaných obmedzení, ktoré, žiaľ, sprevádzali 
hodnotený semester. Uvedomujeme si nemožnosť praktických hodín v rozhlasovom a televíznom štúdiu 
na katedre, pod dohľadom nášho skúseného technika.  

„Chceli by sme viac praxe v médiách...“ Ako sme uvádzali i v poslednom vyjadrení k ankete: Ak 
zoberieme do úvahy voľné piatky, prípadne i deň navyše počas týždňa, keď študent nemá vyučovanie 
a pripočítame k tomu skúškové či prázdninové obdobie, dostaneme cca 200 „voľných“ dni v roku, kedy 
sa môže venovať praxi v médiách. To podľa nás vôbec nie je málo. Preto neobstoja komentáre 
namierené proti nedokonalému rozvrhu či nemožnosti praxovať v médiách. Nie je v kompetencii katedry 
zabezpečovať prax pre všetkých viac ako 200 študentov. Naopak, môžeme povedať, že katedra 
žurnalistiky má s viacerými médiami podpísanú zmluvu o spolupráci a skutočnosť je, že naši študenti 
dlhodobo úspešne praxujú vo všetkých médiách na Slovensku. Oslovenie redakcií je však v rukách 
študentov. 

Praktické predmety. Pravidelnou požiadavkou je 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 však musíme priznať, že sme 
niektoré voliteľné predmety nemohli otvoriť kvôli úsporným opatreniam na našej fakulte, avšak veríme, 
že od budúceho semestra si opäť budete môcť vybrať napríklad Žurnalistickú fotografiu, či Dátovú 
žurnalistiku.  

Hodnotenie predmetov na katedre je podľa zverejnených dát väčšinou pozitívne. Predmety, resp. 
ich vedenie, pri ktorom boli vážnejšie výhrady komunikujeme priamo s vyučujúcimi – chýbajúca spätná 
väzba, nekvalitné internetové pripojenie vyučujúcej, opakovanie tém na viacerých predmetoch. Výhrady 
sa týkali nekvalitného internetového pripojenia externej vyučujúcej, kvôli čomu sa museli niektoré 
prednášky zrušiť. Mrzí nás to, no neboli sme na katedre informovaní o danom probléme. Vymenované 
nedostatky sa na katedre opakovať nemôžu a ďakujeme za ich pomenovanie. No zároveň musíme dodať, 
že niektoré z nich boli spôsobené pandémiou a značnou nepohodou niektorých vyučujúcich.  

Vzhľadom na pomenované nedostatky navrhujeme riešenia, s cieľom zlepšiť najmä výučbu 
a prispôsobiť náplň niektorých predmetov aktuálnym požiadavkám. Do roka budeme mať pripravenú 
novú aktualizovanú skladbu predmetov, kde budete mať na výber z väčšieho počtu najmä povinne 
voliteľných predmetov. Našou snahou je, aby sme zamerali najmä predmety na bakalárskom stupni 
štúdia ešte viac prakticky. Samozrejme, s dôrazom na kvalitné teoretické predmety, ktoré patria 
k vysokoškolskému štúdiu. Očakávať môžete spoluprácu s neziskovým sektorom, NBÚ, blokové 
prednášky/workshopy s novinármi z praxe a rozširovanie spolupráce na príprave prvého celofakultného 
časopisu Pod čiarou. 

Ste srdečne pozvaní k dialógu s vedením katedry. Budeme radi, ak využijete konzultačné hodiny, 
mailovú komunikáciu na pripomienky, postrehy či sťažnosti a kontaktujete priamo vyučujúcich, študijnú 
poradkyňu alebo vedúceho katedry. Nečakajte na vypĺňanie ankety, ozvite sa skôr! 

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

 
 

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