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

akademického roka 2021/2022 
 
Milé kolegyne študentky, milí kolegovia študenti!  
 

V letnom semestri akademického roka 2021/2022 sa do študentskej ankety zapojilo spolu 542 
respondentov, čo je 19 % z celkového počtu študentiek a študentov našej fakulty. Oproti 
predchádzajúcemu zimnému semestru, v ktorom účasť v ankete dosiahla 20 %, a najmä v porovnaní 
s účasťou v ankete za letný semester akademického roka 2020/2021, v ktorom účasť študentov dosiahla 
30 % a v predchádzajúcom letnom semestri rekordných 40 %, ide o ďalší pokles. Vzhľadom k tomuto 
klesajúcemu záujmu budeme musieť prijať opatrenia najmä v podobe zvýšenej propagácie ankety medzi 
študentkami a študentmi. 

Výučba v letnom semestri akademického roka 2021/2022 sa vzhľadom k vtedy aktuálnej 
epidemiologickej situácii realizovala najskôr online, po jej zlepšení sa vyučovanie vrátilo späť 
k prezenčnej forme, ktorú väčšina z vás po dlhom období dištančného vzdelávania aj náležite ocenila. 
Teší nás, že v ankete sa objavilo minimum pripomienok k technickému zabezpečeniu dištančného 
vyučovania na začiatku semestra, viacerí z vás ocenili najmä plynulosť prechodu medzi počiatočnou 
dištančnou a následnou prezenčnou formou. 

Anketa za letný semester akademického roka 2021/2022 opäť potvrdila stabilizáciu celkového 
hodnotenia fakulty zo strany študentov, ktoré sa v poslednom hodnotenom semestri ustálilo na hodnote 
3,96 (v rámci škály od 1 do 5, pričom 5 je najpozitívnejší dojem). Oproti predchádzajúcemu zimnému 
semestru, v ktorom toto hodnotenie dosiahlo známku 4,08, síce ide o mierny pokles, no väčšina 
hodnotení respondentov zapojených do ankety (spolu 396 zo 499 študentiek a študentov, ktorí sa 
vyjadrili k tejto otázke) hodnotila fakultu až štyrmi hviezdičkami z možných piatich a piatimi hviezdičkami 
z piatich. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí toto hodnotenie stabilizovať a najmä zlepšiť tak, 
aby sme docielili ešte väčší počet práve tých najpozitívnejších hodnotení.  

Všetkým z vás, ktorí ste obetovali kúsok svojho voľného času, 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. Mnohé z pripomienok, ktoré sa dlhodobo objavovali a objavujú v ankete, 
sa využili a aj v budúcnosti sa budú využívať ako užitočná spätná väzba v rámci pravidelného monitoringu 
študijných programov, ktorý bude podkladom pre ich modifikácie a zlepšenia. Proces zosúlaďovania 
študijných programov so štandardmi pre študijné programy a s vnútorným systémom kvality Univerzity 
Komenského bude mať dosah aj na proces vyhodnocovania študijných programov. Doterajší spôsob 
vyhodnocovania anketových otázok týkajúcich sa študijných programov a jednotlivých predmetov na 
úrovni katedier bude od akademického roka 2022/2023 nahradený ich vyhodnocovaním na úrovni rád 
študijných programov, v ktorých majú zastúpenie aj študenti. Týmto krokom, ktorý vyplýva zo znenia 
Vnútorného predpisu 23/2023 Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na 
Univerzite Komenského v Bratislave, zároveň zvýšime participáciu študentov na monitoringu študijných 
programov. Viacero pripomienok v ankete sa týkalo aj pomerne krátkeho obdobia, počas ktorého je 
anketa spustená. Od budúceho akademického roka sa pokúsime nájsť také riešenie, aby bola anketa 
otvorená dlhší čas.  

Letný semester akademického roka 2021/2022 bol obdobím, v ktorom fakulta finalizovala proces 
zosúlaďovania študijných programov so štandardmi SAAVŠ. Od septembra 2022 budú všetky študentky 
a všetci študenti študovať podľa inovovaných a zosúladených študijných programov. Aktualizovaná 
a inovovaná podoba študijných plánov a informačných listov prinesie bohatšiu a aktuálnejšiu ponuku 
povinne voliteľných predmetov, viaceré študijné programy aktualizovali aj štruktúru povinných kurzov, 
modifikácie sa objavia aj v spoločnom základe učiteľstva i prekladateľstva a tlmočníctva. Viacerí z vás 
v ankete kritizovali práve zmeny štruktúry študijných plánov uprostred štúdia a neexistenciu žiadneho 



prechodného obdobia, ktoré by študentkám a študentom umožnilo doštudovať svoje študijné programy 
v podobe, v ktorej na ne nastúpili. Žiaľ, ide o dôsledok implementácie aktuálnej legislatívy, ktorá riešenie 
vo forme prechodného obdobia neumožňuje. K septembru 2022 v tejto súvislosti má fakulta už 
pripravené také mechanizmy prechodu na aktualizované študijné plány, ktoré zabezpečia, aby bol tento 
proces plynulý a efektívny a aby sa minimalizoval dopad týchto zmien na študentky a študentov. Na 
katedrách pôsobia študijní poradcovia, ktorí vám budú v tomto smere nápomocní a pomôžu vám 
zorientovať sa v inovovanej skladbe predmetov. 

Viaceré študentky a študenti sa v ankete vyjadrili aj k problematike kvality fakultnej a univerzitnej 
infraštruktúry. Žiaľ, dosah na kvalitu internátov fakulta nemá, vedenie univerzity si však je vedomé tohto 
deficitu a systematicky pracuje na zlepšeniach, ktoré majú priniesť dlhodobo plánované rekonštrukcie. 
V priebehu akademického roka 2022/2023 sa vedenie fakulty bude snažiť zlepšiť stravovacie služby. Od 
septembra 2022 na fakulte bude fungovať nový bufet s bohatším a atraktívnejším sortimentom 
a s upravenými priestormi. V budove fakulty na Štúrovej ulici sa podarilo otvoriť novú oddychovú 
miestnosť pre študentky a študentov, naďalej pokračujú rekonštrukcie výučbových priestorov a ich 
vybavenie novou technikou. V ankete sme sa stretli aj s kritikou nedostatočného vykurovania priestorov 
fakulty v jarných mesiacoch roka 2022. Šetrenie na vykurovaní súvisí s extrémnym nárastom cien energií, 
na ktoré sme museli nevyhnutne reagovať úspornými opatreniami. Aby sme predchádzali takýmto 
problémom, vedenie fakulty prijalo viacero opatrení, ktorými sa docieli úspora energií ale na druhej 
strane sa zabezpečí aj dostatočný pracovný komfort. Plánuje sa vyregulovanie vykurovacej sústavy, 
inštalácia termostatických hlavíc na vykurovacie telesá a montáž úspornejšieho osvetlenia, teda 
opatrenia, ktoré prinesú potrebnú úsporu energií. 

Podrobnejšie vyjadrenia k výsledkom študentskej ankety, ktoré sa týkajú jednotlivých študijných 
programov, realizácie jednotlivých predmetov, ako aj priebehu vyučovania v letnom semestri 
akademického roka 2021/2022 nájdete vo vyjadreniach jednotlivých katedier. 

 
Vedenie fakulty  

 
Študentská časť Akademického senátu FiF UK 
 
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 
v prvom rade by sme sa vám chceli veľmi pekne poďakovať za spätnú väzbu, ktorú opakovane vkladáte 
do študentských ankiet. Tá je nielen zdrojom, z ktorého môžu čerpať jednotlivé rady študijných 
programov pri inovácii svojich študijných plánov, ale aj studnicou, z ktorej práve my v Študentskej časti 
Akademického senátu Filozofickej fakulty UK (ďalej ako ŠČ AS FiF UK) môžeme získavať nové podnety na 
našu činnosť. Dovoľte nám reagovať na naše hodnotenia v poslednej ankete formou niekoľkých sekcií: 
 
Zaznamenávanie našej činnosti 

Väčšina z vás (57 %) sa v ankete vyjadrila, že nepozná našu prácu. Drvivá prevaha z tých, ktorí ju 
však poznajú, ju hodnotili výborne až dobre (203 študentiek a študentov). Možnosť „neuspokojivo“ 
označilo len 13 respondentov. Ide o podobný výsledok, aký sme zaznamenali v predošlých semestroch. 
Táto štatistika nás súčasne mrzí, no súčasne sme s ňou spokojní. Výsledkom totiž je, že ak nás už 
registrujete, tak ste s nami spokojní. Dilema, ktorá vyvstáva, tiež znie – aké množstvo študentstva sa 
reálne zaujíma o dianie na fakulte. Ak by sme si odpovedali na túto otázku, potom by sme sa mohli snažiť 
akokoľvek urputne, no našu činnosť by i tak veľké množstvo našich kolegov a kolegýň nezaznamenalo. 

O podujatiach organizovaných našou ŠČ AS FiF UK pravidelne informujeme na našich sociálnych 
sieťach (na Facebooku i Instagrame), prostredníctvom ktorých posúvame ku študentstvu informácie aj 
o ostatných aktualitách a akciách. Zúčastňujeme sa zápisov prvákov do ich štúdia, v rámci ktorých sme 
po najnovšom zaviedli aj systém tútorstva a sprevádzania po budovách fakulty. Uvedomujeme si, že 
práve práca s 1. ročníkom je alfou i omegou vedúcou k zvýšeniu povedomia o ŠČ AS FiF UK medzi 
študentstvom.  

Snažíme sa o maximálnu transparentnosť a dostupnosť – náš zoznam je zverejnený na dostupných 
miestach, zaviedli sme možnosť konzultácií počas vymedzených hodín, založili sme stránky, ktoré v sebe 



obsahujú napríklad i anonymný formulár, cez ktorý je nás možné kontaktovať. Zorganizovali sme 
podujatie k príležitosti MDŽ, angažovali sme sa v protestných akciách za úpravy novely vysokoškolského 
zákona. V podujatiach budeme pokračovať i v tomto akademickom roku spolkovým dňom, vianočnou 
kapustnicou i fakultným plesom, ku ktorým sa, dúfame, po kovidovej prestávke budeme môcť konečne 
prinavrátiť. Naďalej však platí, že aby študent/ka našu činnosť registroval/a, musí v prvom rade 
sám/sama chcieť. Darmo môžeme organizovať akcie a míňať prostriedky na ich propagáciu, ak sa na nich 
ukáže 5 a pol človeka. 
 
Zmysel ŠČ AS FiF UK 
V uplynulom akademickom roku sme sa usilovali aj o zvýšenie povedomia o samotnej príčine, pre ktorú 
je študentská samospráva dôležitá. V článkoch i počas osobných rozhovorov sme zdôrazňovali, že práve 
ŠČ AS na jednotlivých fakultách pripomienkuje jednotlivé návrhy prichádzajúce z dekanátu a schvaľuje 
ich. Je študentským okom nad všetkými dôležitými zmenami, dohľadom, bez ktorého by sa mohlo udiať 
de facto čokoľvek protištudentské. Túto administratívnu činnosť väčšinou bežný študent či študentka 
neregistruje. Každý a každá z nás si čítame prichádzajúce dokumenty, sedíme na pravidelných 
zasadaniach a namietame, ak sa chce schváliť čosi, čo nám môže uškodiť. Podávame navyše i vlastné 
návrhy na zmeny vnútorných dokumentov tak, aby sme sa približovali k vyučovaniu orientovanému na 
študenta (SCL) a sedíme tiež v rozličných radách a pracovných skupinách. Preto si dovolíme nesúhlasiť 
s komentárom, že sme „Absolutne neviditelni a zbytocni“ alebo „veľmi slabé – až tragické (v porovnaní 
s inými ŠČ AS)“. Môžete nám totiž veriť, že sa stretávame i s ostatnými študentskými zástupcami v iných 
fakultných senátoch a situácia v nich je zvyčajne omnoho pasívnejšia. Dovolíme si tvrdiť, že patríme 
medzi štyri najaktívnejšie ŠČ AS na našej univerzite a keďže kontakt medzi nami jestvuje, vzájomne sa 
dokážeme inšpirovať. Podobne, ako pri výrokoch typu „na Karlovke je omnoho lepšie“ podotýkame, že 
ak chce výskumník komparovať, potrebuje mať dve výskumné vzorky, nielen jednu. 

Chceli by sme sa vyjadriť aj k výrokom typu „Nemám ani šajnu o tom, čo robia, čo spadá do ich 
kompetencií“. Pravdou je, že našou primárnou úlohou je už spomínaný študentský dozor nad 
jednotlivými úkonmi na fakulte – zväčša byrokratickými. V rámci organizovania podujatí a akcií máme na 
fakulte naše fakultné spolky, v ktorých viacero z nás aktívne pôsobí a naša ŠČ AS ich akcie aktívne 
propaguje. Uvedomujeme si však deficit v podobe chýbajúcej pevnej agendy, akú by sme mohli mať 
vytvorenú a na jej doplnení budeme aktívne pracovať. Každým rokom sa na prvých zasadaniach vytvára 
i nová premenlivá agenda, ktorá je plne závislá do aktuálneho zloženia ŠČ AS FiF UK. Dostupná je v našich 
zápisniciach, no do budúcna sa ju pokúsime aktívnejšie propagovať. 
 
Kritika našej angažovanosti v niektorých témach 

V malom množstve komentárov sme narazili na kritiku našej angažovanosti v určitých oblastiach 
spoločenského života. Za zmienku stojí hlavne angažovanie sa proti novele vysokoškolského zákona a 
podpora kvír (LGBT+) komunity. Chceli by sme zdôrazniť, že desať ľudí zastupujúcich 2800 ďalších nikdy 
nemôže vyhovieť chuti každému z nich. Svoje stanoviská a postoje formulujeme skrze kompromis a tak, 
aby boli čo najviac v súlade s princípmi slobodnej, demokratickej spoločnosti a nezávislej apolitickej 
akademickej obce.  

Organizovanie protestu proti novele vysokého školstva, vydávanie vyhlásení a ostatných aktivít 
v tomto smere bolo v súlade s presvedčením väčšiny členov ŠČ AS FiF UK, pričom sme nekonali bezhlavo. 
Protestom predchádzali rozsiahle diskusie na viacerých úrovniach, dokonca už aj vo vyhrotenej situácii 
sme sa zúčastnili rozhovorov na ministerstve školstva, aj s prof. Radičovou v snahe získať čo najväčší 
rozhľad v danej téme. Aktívne sme sa rozprávali i medzi sebou, niekedy sme sa ani my nezhodli, no každá 
z našich aktivít mala za cieľ zachovať čo najlepšie postavenie študenta a študentky v rámci vysokého 
školstva a zabrániť akejkoľvek politizácii akademického prostredia. Tieto svoje ciele chceme plniť aj 
naďalej. 

Podporu kvír komunity, menovite predovšetkým nášho fakultného spolku Light* FiF UK, vnímame 
ako obranu demokratických princípov našej spoločnosti, zamedzovanie akejkoľvek formy diskriminácie 
na našej fakulte a podporu rovnosti všetkých študentiek a študentov bez ohľadu na ich farbu pleti, 
vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, postoje, presvedčenia či iné odlišnosti. Kvír 



komunitu sme podporovali, podporujeme a podporovať budeme, pokým sa na tom zhodne väčšina 
z našej ŠČ AS. Uvedomujeme si totiž potrebu vyjadrenia tejto podpory aj s prihliadnutím na to, čo sa 
pred niekoľkými týždňami udialo jednému z našich študentov – jednému z našich kamarátov. Žiaden 
jedinec na našej fakulte sa nemôže cítiť ohrozený a neprijatý, v rámci čoho vytvárame spoluprácu 
i s projektom BELONG. 
 
Pozvanie na spoluprácu 

Milé kolegyne, milí kolegovia, ospravedlňujeme sa za možno trochu ostrejšie vyhranenie voči 
niektorým z vašich komentárov, no je potrebné si uvedomiť, že každý a každá z nás v ŠČ AS FiF UK je tiež 
len študentom či študentkou. Všetci a všetky máme svoje vlastné štúdiá, vlastné školské i mimoškolské 
povinnosti. Všetok čas, ktorý venujeme aktivitám v rámci našej ŠČ AS, si musíme zákonite odobrať v inej 
oblasti svojho života. Väčšina z nás nesedí v senáte kvôli „peknej odrážke do CV“. Sedíme v ňom preto, 
aby sme sa pokúsili našu fakultu povzniesť kultúrne, spoločensky i vzdelanostne. Nie sme tu kvôli 
výhodám ani úľavám – vonkoncom žiadne nemáme. Sme tu pre vás a pre nás – študentstvo. Preto by 
sme vás chceli vyzvať na kooperáciu. Na fakulte sa totiž v poslednej dobe vynára veľké kvantum 
možností, ktorých sa môžete všetci a všetky chopiť. Môžete sa informovať vedúcich svojich katedier, či 
sa bude možné v budúcnosti zapojiť ako reprezentant/ka študentstva do rady študijného programu (kde 
máte vplyv na skladbu študijného plánu). Môžete participovať v starostlivosti o prvákov a prváčky ako 
tútor či tútorka. Môžete sa podujať na organizáciu rozličných podujatí, môžete predniesť akýkoľvek 
nápad na zlepšenie chodu fakulty – stačí s nami komunikovať. Môžete sa zapojiť do fakultných spolkov, 
ktorých zoznam nájdeme na webe. Informujte sa u nás, sledujte naše siete, zaujímajte sa. My sa na 
oplátku pokúsime zlepšiť vo všetkých oblastiach, ktoré ste nám pripomienkovali.  

V mene Študentskej časti Akademického senátu FiF UK Vám ďakujem! 
 

Damián Samuel Ovečka, 
podpredseda ŠČ AS FiF UK 

 
Vedúci študijného oddelenia 
 

Celkové hodnotenie oddelenia na úrovni 4,36 z 5 predstavuje stabilizáciu hodnotenia, za čo patrí 
vďaka ako zúčastneným študentom, tak i študijným referentkám a referentom. Tento výsledok je, ako 
zakaždým, pre nás záväzkom, budeme sa snažiť, aby sme nastolený trend zachovali. Samozrejme, 
hodnotenia (aj slovné) však stále poukazujú na rezervy, ktoré máme. Čo ma nielen v tomto semestri 
trochu zamrzelo, je účasť študentov na ankete, v letnom semestri ju vyplnilo iba 19 % študentov. Z tohto 
počtu hodnotilo prácu oddelenia 88 % študentov, slovne sa vyjadrilo 18 % študentov.  

V súlade so skutočnosťou uvedenou v predchádzajúcom odseku konštatujem, že aj slovné 
hodnotenia referentiek sú v zásade stabilizované. Na to, aby sme sa v budúcnosti vyhli niektorým 
negatívnym javom, sme počas letného semestra dokončili audit činností študijného oddelenia, ktorého 
výsledkom by malo byť sprehľadnenie a zosúladenie jednotlivých postupov v rámci oddelenia. Rovnako, 
ako som sa v predchádzajúcom stanovisku vyjadril, verím, že výstupy z tohto procesu prinesú ďalšie 
skvalitnenie poskytovaných služieb. 

 
Daniel Madarás, vedúci študijného oddelenia 

 

 
Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK 

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

Hodnotenie považujeme za dôležitý indikátor spokojnosti alebo nespokojnosti s našimi službami 
a možnosť identifikovať problémové oblasti, na ktoré sa máme zamerať. V percente nevyužívania služieb 
sa odrazili ešte pretrvávajúce a často sa meniace pravidlá pohybu osôb, pravidiel vstupu do verejných 



budov a prístupnosti knižníc ako prevádzok kultúrnych služieb podľa platného covid automatu. Je to pre 
knižnicu nelichotivé číslo, aj keď ho knižnica za daných okolností nemohla ovplyvniť. Teší nás, že percento 
účastníkov ankety, ktorí boli so službami knižnice spokojných (70 %), je stále na dosť vysoké a našťastie 
nekleslo. Tento výsledok nás bude motivovať robiť naďalej svoju prácu profesionálne a k spokojnosti 
používateľov. Na čo sa rozhodne musíme zamerať, je ponúknuť a presvedčiť 4 % nespokojných 
používateľov, že má význam nám dať druhú šancu a naše služby vyskúšať. 

V ankete sa spomína spokojnosť s kolegami v službách všeobecne a najviac oceňovaný je prístup 
nášho kolegu Martina, či zamestnankýň Slovanského seminára. V mene celého kolektívu zamestnancov 
služieb na všetkých pracoviskách knižnice za takéto hodnotenie ďakujeme. Svoj priateľský a kolegiálny 
prístup si zachováme a veríme, že už nikto zo študentov sa u nás nestretne s neochotou či nepríjemným 
prístupom. Ak áno, prosím, dajte nám to hneď vedieť.  

Zákaz nosenia nápojov, najmä v otvorených pohároch a jedla do študijných priestorov, žiaľ, musíme 
vyžadovať. Priniesť si vodu v uzatvorenej fľaši je však dovolené. V priestoroch sa pracuje s papierovým 
materiálom alebo citlivou technikou a nikomu by nebolo príjemné, ak by neopatrnosťou niekoho iného 
prišiel na miesto, ktoré by bolo poliate. Je to o vzájomnej tolerancii.  

Jedna výhrada bola k nezasielaniu notifikácie o príprave dokumentov. Knižnica už vykonala nápravu 
a od 18. 8. 2022 už notifikácie posiela zatiaľ ako jediná fakultná knižnica na UK. 

Neprístupnosť bývalej čiastkovej knižnice katedry archeológie pri súčasnom personálnom obsadení 
zmeniť nemôžeme. Ponúkli sme katedrám možnosť zabezpečovať služby katedrových knižníc ich 
zamestnancami, ale katedra archeológie nevyčlenila na to zodpovedného človeka. Fondy všetkých 
katedrových knižníc, vrátane archeológie, však prístupné ostali a používateľ si požadovanú knihu môže 
objednať z pohodlia domova a knižnica mu ju najneskôr do druhého dňa pripraví. Výdaj kníh sme 
ponechali na Gondovej ulici pre všetky tie bývalé katedrové knižnice, ktoré vykonávali svoju činnosť 
v tejto budove. V priestoroch Slovanského seminára a Knižnice katedry anglistiky a amerikanistiky je tiež 
k dispozícií dostatok pracovných miest a miest na štúdium pre študentov.  

V ankete používatelia vyjadrujú nespokojnosť s nedostatkom dostupných exemplárov a 
nedostupnosťou titulov potrebných k štúdiu. Knižnica si analyzovala všetku literatúru z AIS a jej 
dostupnosť vo svojom fonde, taktiež si dala vyhotoviť zoznamy najviac rezervovaných kníh a kníh 
s najväčším počtom výpožičiek. Problémom je, že dostupnosť mnohých titulov na knižnom trhu, ktoré 
sú povinnou alebo odporúčanou literatúrou, je obmedzená, v niektorých prípadoch dokonca nemožná 
s ohľadom na rok vydania knihy a chýbajúce dotlače (tituly sú vypredané). Snažíme sa však priebežne 
tento problém odstraňovať podľa dostupnosti titulov na knižnom trhu. 

Ak používateľ požadovaný titul nenájde, budeme radi, ak využije návrh na kúpu knihy (je prístupný 
na stránke knižnice a v súbornom online katalógu), prípadne mailom alebo osobne povie, ktorý titul 
požadujú dokúpiť. Potom vieme cielene dokupovať knihy, ktoré sú žiadané. Výhradu, že mu na návrh na 
akvizíciu nebolo odpovedané, preveríme. 

Návrhy na zmeny v komunikácií pri žiadaní o vzdialený prístup k EIZ sme konzultovali a odstúpili 
Akademickej knižnici UK, ktorá je ich garantom. Žiaľ, naša knižnica nemá kompetencie tento problém 
priamo riešiť.  
 

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka  
 

 
Katedra anglistiky a amerikanistiky 
 

Na katedre sa tešíme, že účasť študentov na ankete vo viacerých predmetoch prekročila fakultný 
priemer. Okrem interakcie v rámci ankety, ktorá je dôležitá, sa však usilujeme diskutovať so študentmi 
aj osobne, či už v rámci jednotlivých predmetov alebo počas extrakurikulárnych aktivít. Študenti často 
potvrdzujú pozitívne i kritické názory vyjadrené relatívnou menšinou v ankete, no dodávajú aj niečo iné 
– že všeobecné vnímanie ankety je negatívne najmä preto, lebo študenti vôbec nemajú pocit, že sa ich 
hlas vyjadrený v ankete zužitkuje na praktické zmeny či úpravy študijných programov. Akreditačný 
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proces totiž katedry zaťažuje povinnosťami, ktoré nereflektujú potreby študentov a tak sa aj samotná 
anketa stáva formálnosťou. 

Pozitívne reakcie posilnili naše vedomie, že mnohé veci robíme správne a že sa so študentmi často 
zhodujeme v tom, čo je pre absolventa v 21. storočí dôležité (praktické zručnosti a vedomosti, otvorený 
a rovnocenný prístup k študentom, kritické myslenie a občianska uvedomelosť, ale aj mnohé ďalšie). 
Konkrétne kritické pripomienky sa usilujeme riešiť čo najskôr a čo najlepšie – kapacitné problémy 
s povinne voliteľnými predmetmi, návrhy či dokonca výhrady k vyhodnocovaniu testov, rozsah učiva 
a jeho relevantnosť.  

Na katedre sa vždy usilujeme kritiku vyhodnotiť tak, aby sa študijné programy zlepšovali a aj preto 
by som rád na tomto mieste uviedol, že skúsime nájsť spôsob, ako našich študentov viac a priamo zapojiť 
do kritickej diskusie o obsahu študijných programov.  

 
Mgr. Ivan Lacko, PhD, vedúci katedry 

 
 
Katedra archeológie 

 
Výpovedná schopnosť hodnotenia jednotlivých študijných programov je zrejme vyššia za letný 

semester. Dá sa totiž predpokladať, že je odrazom celkovej bilancie zo strany študentov v završujúcich 
ročníkoch. Ak ide konkrétne o študijné programy poskytujúce vzdelanie budúcim archeológom, môžeme 
v zásade konštatovať stabilizované pomery. 

Bakalársky stupeň študijného programu Archeológia (boAE) sa celkovo podujali hodnotiť len traja 
študenti (cca 11 %), čo z hľadiska ich pomerného zastúpenia z celkového počtu 28 nezodpovedá 
celofakultnému štandardu. Hodnotenie študijného programu však bolo jednoznačne pozitívne, a to vo 
všetkých sledovaných rovinách (kvalita, náročnosť a jeho atraktívnosť). Jednotlivé predmety 
bakalárskeho stupňa (spolu 17) boli hodnotené jedným či dvoma študentmi, no opäť rovnako, až na dve 
výnimky, len pozitívne až veľmi pozitívne.  

Z 10 študentov magisterského stupňa študijného programu Archeológia (moAE) celkovo program 
hodnotili dvaja, pričom udelené bodové hodnotenia odrážajú skôr nespokojnosť ak ide o jeho kvalitu 
a atraktivitu. Žiaľ, možnosť vyjadriť sa prostredníctvom komentára využitá nebola. Tento výsledok však 
možno považovať za diskutabilný. Hodnotenia jednotlivých predmetov (spolu 9) sa totiž niesli v celkom 
inom duchu. Až na jednu výnimku, a to na úrovni všetkých ponúkaných ukazovateľov, boli všetky 
hodnotené nadpriemerne. Aj v tomto prípade hodnotili predmety nie viac ako dvaja študenti. Na 
magisterskom stupni slovné komentáre chýbali. 

 
Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci katedry  

 
 
Katedra archívnictva a pomocných vied historických 
 

Ďakujeme všetkým študentkám a študentom, ktoré/í sa svojou spätnou väzbou podieľajú na 
zlepšovaní svojho študijného programu. Všetci členovia katedry sme si prečítali hodnotenia od našich 
študentov. Vzhľadom na grafické vyjadrenia (počty hviezdičiek) sme pomerne spokojní, prevažovali 
kladné hodnotenia, za ktoré ďakujeme.  

K bakalárskemu študijnému programu archívnictvo sa vyjadrili, žiaľ, len 4 študenti (cca. 5%), Jediné 
slovné vyjadrenie sa týkalo údajne umelého znižovania náročnosti – nemyslíme si, že by náročnosť 
študijného programu bola nízka – najmä v porovnaní s príbuznými študijnými programami ako je 
napríklad história (naši študenti majú viac jazykov, majú viac latinčiny, na dôvažok aj maďarčinu 
a nemčinu, musia čítať originálne písomnosti, majú oveľa viac praxe). Samozrejme, dalo by sa ísť ešte 
viac do hĺbky, ale ako pri všetkom v živote – aj náročnosť je vecou nastavenia správnej miery. 
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Ďakujeme za viaceré vyjadrenia typu: „Páči sa mi prístup vyučujúceho a familiárna atmosféra“ (k 
dr. J. Valovi), alebo „Prednášky boli veľmi zaujímavé ... a aj keď neboli povinné, stále som bola rada keď 
som sa ich zúčastnila“ (k prof. J. Šedivému). 

V jednom prípade bola sťažnosť na nedostatočne vysvetlené sylaby – keďže išlo len o jednu reakciu 
a podľa pedagóga požiadavky boli vysvetlené, tak to vedenie katedry bude sledovať, ale zatiaľ 
nevyvodzuje žiadne dôsledky. 

K magisterskému študijnému programu archívnictvo sa, žiaľ, z cca 10 študentov nevyjadril nikto, 
čo nás mrzí. Veríme, že to bolo spôsobené časovým stresom končiacich študentov a nie nezáujmom 
o vývoj študijného programu. 

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

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

 
 

Katedra dejín výtvarného umenia 
 

V priebehu letného semestra 2021/2022 prebiehala výuka v hybridnej forme, časť naživo a časť 
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, na ktorú sme nadviazali už z predchádzajúcich tzv. covidových semestrov. Väčšina 
predmetov, ktoré sa týkajú priamo dejín umenia, boli veľmi pozitívne hodnotené. Po dlhšom čase sme 
mohli aj povinný predmet Odborná exkurzia 1, 2 realizovať priamo v teréne a zorganizovali sme exkurziu 
do Benátok a okolia, ktorá sa u zúčastnených študentov stretla s veľkým ohlasom. Zvyšní študenti tento 
predmet absolvovali formou seminárnej práce.  

Z vyjadrení študentov nás veľmi potešilo pozitívne hodnotenie celkového štúdia: „Predmety sú 
veľmi zaujímavé, medzi sebou pekne prepojené. Program by som odporučila, lebo má menej študentov, 
takže atmosféra je veľmi príjemná, učitelia sú veľmi dobrí a náročnosť primeraná.“ Väčšina predmetov 
mala pozitívne hodnotenie, čo reflektujeme aj priamo na hodinách. Na katedre sme prešli aj zmenou 
pedagógov, a preto nás teší, že aj tu sa prejavili pozitívne hodnotenia, napríklad pre predmety zo 
stredoveku, a podarilo sa nám nadviazať na vysoký štandard, ktorý tu bol aj predtým. „Náplň predmetu 
bola veľmi zaujímavá. Pred absolvovaním predmetu som nemala predstavu, aký bohatý bol stredovek na 
umenie, dokázal mi ,otvoriť očiʻ, preto by som ho odporúčala aj iným.“ 
 

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

 
Katedra estetiky 

 
V študentskej ankete k letnému semestru akademického roka 2021/2022 sa vyjadrilo k celkovému 

hodnoteniu jednotlivých študijných programov katedry estetiky celkom 12 študentov. K bakalárskemu 
stupňu štúdia zazneli kritické hlasy, napr.: „Nízky vyber študijných predmetov“; „Chýbali mi predmety o 
divadle a hudbe atď.“, „Príde mi veľmi orientovaný na výtvarné umenie, aj keď iné druhy umenia mi 
neprídu menej doležíte na tomto odbore. Otvorilo by to aj možnosti reálneho uplatnenia.“ 

K pozitívnym reakciám patria napr. vyjadrenia „Dobrý študijný program, odporučila by som 
študentom, ktorí sa zaujímajú o umenie ako také.“; „Zaujímavý program, zaslúži si viac pozornosti (aj zo 
strany školy).“ 

K jednotlivým predmetom našej katedry (študenti hodnotili celkom 13 prednášok) sa vyjadrilo 45 
študentov (priemer 3,46 študenta na predmet). Vo svojich hodnoteniach študenti už pravidelne 
paradoxne oceňujú a zároveň kritizujú napríklad: veľa práce – málo práce; náročnosť látky – triviálnosť 
látky a pod. Kritické komentáre súvisia najmä s náročnosťou a objemom preberanej látky, resp. študijnej 
literatúry. Pozitívne reakcie: „Veľmi zrozumiteľne podané informácie, užitočné aj na iných predmetoch. 
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Vždy voľnosť prejavu, vítaná diskusia. Veľmi prijemná atmosféra“; „Tento predmet by som určite 
odporučila študentom, pretože je veľmi náučný vo filozofickom, estetickom smere“. 

Pozitívnou informáciou pre katedru je, že spokojnosť študentov zapojených do ankety vo veľkej 
miere prevyšovala kritické hodnotenia a komentáre, vrátane slovných vyjadrení, ktoré sú obyčajne 
skromné.  

 
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. 

Bakalársky študijný program etnológia ako celok bol hodnotený prevažne pozitívne. Hodnotiaci 
študenti (3) však vyjadrili mienku, že je príliš náročný. Domnievame sa, že náročnosť ŠP vyplýva 
z požiadaviek kvalitnej výučby a zníženie náročnosti by viedlo k nedostatočnej úrovni vzdelania v odbore 
etnológia.  

Magisterský študijný program etnológia a kultúrna antropológia ako celok bol hodnotený 
jednomyseľne pozitívne.  

Jednotlivé kurzy v rámci bakalárskeho aj magisterského štúdia boli hodnotené taktiež prevažne 
pozitívne. Väčšina slovných vyjadrení vyjadruje spokojnosť študentov s úrovňou a formou vyučovania 
a pochvalu pedagógom. Komentáre študentov boli konštruktívne, za čo im vyjadrujeme vďaku. Odzneli 
však kritické pripomienky vo vzťahu ku konkrétnym kurzom. Ako reakciu na ne plánujeme nasledujúce 
kroky: 

 Kontrola a prípadná úprava množstva povinností v jednotlivých kurzoch s cieľom harmonizácie 
zodpovedajúcich povinností študentov vo vzťahu k počtom kreditov, ako aj k ich celkovej záťaži 
v priebehu semestra.  

 Kontrola obsahov jednotlivých kurzov s cieľom redukovať opakujúce sa témy. 

 Rozšírenie tematického záberu konkrétnych predmetov podľa pripomienok študentov. 

 Harmonizácia zadaní v konkrétnych kurzoch podľa pripomienok študentov s cieľom ich lepšej 
definície a prepojenia. 

 Podpora interaktívneho spôsobu výučby, zaradenie viacerých druhov aktivít do vyučovania. 
Úpravy sa uskutočnia, ako zvyčajne, po diskusii o sylaboch na začiatku akademického roku. Každý z 

pedagógov zoberie do úvahy názory vyjadrené v komentároch na jednotlivé kurzy a zváži ich možné 
zapracovanie do výučby.  
 

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

 
 

Katedra filozofie a dejín filozofie 
 

V letnom semestri 2021/2022 dosiahla účasť študentov v ankete celkovo 19 %, čo nepredstavuje 
významnejšiu reprezentatívnu vzorku. Ešte nižšie podiely hodnotiacich študentov a študentiek boli 
zaznamenané pri študijných programoch poskytovaných Katedru filozofie a dejín filozofie. Zo všetkých 
programov na magisterskom stupni sa do hodnotenia zapojil iba 1 študent, bakalárske štúdium filozofie 
hodnotili 4 študenti, k bakalárskym programom v kombináciách sa vyjadrilo v priemere 2,8 študenta. 
Takéto počty nemožno považovať za relevantné, hoci rozhodne to neznamená, že by sme znižovali váhu 
hodnotení, ktoré sa v ankete objavili. Opäť si tak kladieme za úlohu zdôrazniť študentom možnosť zapojiť 
sa do ankety a komunikovať ju prostredníctvom dostupných katedrových kanálov. Vzhľadom na 
podobné problémy aj ďalších katedier by zrejme stálo za úvahu tiež prehodnotiť celkovú fakultnú 
stratégiu pri propagácii študentskej ankety.  
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Aj pri neveľkých počtoch hodnotiacich študentov sa na všetkých úrovniach objavovali skôr pozitívne 
hodnotenia, ktoré svedčia o pretrvávajúcej dobrej úrovni vyučovania jednotlivých predmetov i celých 
študijných programov. Priemerné hodnotenie spravidla rástlo s počtom hodnotiacich študentov, čo 
vyvoláva domnienku, že do hodnotenia sa pravdepodobne zapájali v prvom rade tí študenti, ktorí boli 
s niečím nespokojní. Kritickejšie pripomienky respondentiek a respondentov sa týkali prílišnej 
náročnosti, a inokedy príliš slabej náročnosti ponúkaných programov, ako aj zlepšenia ponuky 
špecializovaných kurzov. Tieto pripomienky boli sčasti zohľadnené pri koncipovaní nových študijných 
programov, v rámci ktorých boli zavedené nové špecializované predmety, ktoré lepšie zodpovedajú 
aktuálnym potrebám vyučovania filozofie. V zlepšovaní ponuky výberových predmetov budeme 
pokračovať, no chceme študentov a študentky informovať, že zavedenie nového kurzu je komplexnejšia 
záležitosť, ktorá musí prejsť procesom schvaľovania na katedrovej, fakultnej a univerzitnej úrovni, 
a preto trvá istý čas.  

Aj na úrovni jednotlivých predmetov a vyučujúcich boli negatívnejšie odozvy skôr ojedinelé. 
Najčastejšie sa týkali vnútornej organizácie predmetov z toho hľadiska, aby sa aj náročnejšia látka dala 
čo najefektívnejšie prebrať a pochopiť. Objavila sa kritická výhrada k väčšiemu zastúpeniu predmetov 
z logiky a metodológie vied. Domnievame sa, že študenti a študentky majú zbytočné obavy, pretože 
vyučovanie „mäkkých zručností“ (systematické myslenie, argumentačné zručnosti a práca s textom) je 
vo vyváženom vzťahu s kultivovaním logického myslenia. Takéto názory však evidujeme a budeme ich 
zvažovať pri prípadných budúcich úpravách. Z ďalších zaujímavých podnetov stojí za pozornosť žiadosť 
o zriadenie katedrového newslettera či iných informačných kanálov katedry (okrem Facebooku), 
pomocou ktorých by sa študenti lepšie dozvedali o katedrovom dianí. Žiaľ, vidíme dosť veľké problémy 
s realizáciou týchto podnetov, pretože pedagógovia by tieto marketingové aktivity museli robiť na úkor 
svojho vedeckého výskumu a pedagogickej činnosti. O všetkých podstatných aktivitách na katedre 
informujeme vo fakultnom newslettri, ktorý týmto dávame študentom do pozornosti. Žiaľ, návštevnosť 
týchto zdrojov je zo strany študentov často veľmi slabá. Zároveň študenti prichádzajú s podnetom 
organizovať spoločné akcie. Katedra už dávnejšie organizuje napríklad spoločné výlety, no ich 
návštevnosť je zo strany študentov opäť nízka aj napriek ich deklarovanej podpore na sociálnych sieťach. 
K téme údajnej nízkej informovanosti zo strany katedry, žiaľ, musíme tiež konštatovať, že sa stretávame 
s nepríjemným faktom, že študenti a študentky nenavštevujú svoje fakultné mailové kontá. Nezriedka 
sa stane, že vyučujúci pošle na fakultné mailové adresy správu a študenti na hodinách s prekvapením 
reagujú, že vraj nič nedostali.  

Na záver opätovne vyzývame študentky a študentov, aby v prípade akejkoľvek nespokojnosti 
komunikovali svoje pripomienky ideálne priebežne, a to buď vyučujúcemu príslušného predmetu, alebo 
v odôvodnených prípadoch vedeniu katedry. Prosíme študentov, aby priebežne sledovali aj fakultné 
informačné kanály (Facebook a webová stránka) a aj svoje fakultné mailové kontá. 

V prípade nepriaznivých odoziev v ankete bez sprievodného slovného hodnotenia sa totiž môžeme 
len domnievať o ich príčinách, čo výrazne limituje tiež naše možnosti pri snahe o akékoľvek zmeny 
a zlepšenie.  

 
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. Žiaľ, v porovnaní s letným semestrom v minulom akademickom roku 2020/2021, kedy účasť 
dosiahla cca 40 %, tentokrát to bolo len 19%. Predpokládáme, že počas dištančnej výučby pociťovali 
študenti zrejme väčšiu potrebu vyjadriť sa k priebehu vyučovania i k samotnému vyučujúcemu.  

V študijných programoch s nemeckým jazykom a kultúrou veríme, že opakované pripomienky 
študentov bakalárskeho stupňa k nedostatku praktických prekladateľských a tlmočníckych predmetov 

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


sa nám podarilo odstrániť vytvorením samostatných povinných predmetov Prekladateľské 
propedeutikum a Tlmočnícke propedeutikum. Poukazujú na to i kladné vyjadrenia študentov k týmto 
predmetom. Potrebu väčšej a intenzívnejšej komunikácie si vyučujúci samozrejme uvedomujú, ale ako 
„odrazový mostík” k neustálemu zlepšovaniu sa študentov je dôležitá aj ich autoevaluácia a sebareflexia.  

V učiteľských študijných programoch sa vyjadrili študenti pozitívne najmä k prakticky zameraným 
predmetom Pedagogická prax a Deutsch Lehren Lernen, ktorý bol organizovaný v spolupráci s Goethe 
inštitútom. Mnohé kritické poznámky študentov na náročnosť lingvistických kurzov odrážajú pomerne 
veľkú heterogenitu skupín s ohľadom na ich získané vedomosti na stredných školách a aj na ich záujmy. 

Oddelenie nederlandistiky dôsledne zanalyzovalo reakcie študentov na jednotlivé predmety 
študijného programu holandský jazyk a kultúra. Ďakujeme za pozitívne reakcie na snahu vyučujúcich 
pripraviť pre študentov prínosné, obsahovo nasýtené, pútavé a motivujúce semináre. Negatívne reakcie 
niekoľkých študentiek na magisterskom stupni namierené najmä na tlmočnícke a prekladateľské 
semináre vyučujúce so študentkami podrobne rozobrali a reagovali na ne. Výhrada študentiek spočívala 
najmä v rozsahu práce, ktorú mali venovať príprave na seminár. V tejto súvislosti vyučujúca poukázala 
na počet kreditov a s tým súvisiacu pracovnú záťaž, ktorá zodpovedá odporúčaniam ERK. Vzhľadom na 
nízke zastúpenie študentov v ankete nemožno hovoriť o zásadnej reprezentatívnosti týchto reakcií. 

Uvedené negatívne komentáre v posledných dvoch ročníkoch ankety poukazujú na to, že študentky 
nedokážu objektívne, vecne a nestranne vyjadriť svoje výhrady, vyhodnotiť obsah seminára a spôsob 
výučby. V komentároch si ich autorky často odporujú a čo je ešte znepokojujúcejšie, komentáre sú 
ponižujúce a urážlivé voči vyučujúcim. Vyučujúci považujú za jednu z úloh akademického vzdelávania 
vzdelávať a kultivovať študentov aj v komunikácii v anonymných komunikačných kanáloch, objektívne 
vyhodnocovať fakty a vecne presadzovať vlastné názory. Preto počas semestra implementujú do 
vyučovania aktivity zamerané na rozvoj týchto zručností u študentov všetkých ročníkov. 

V letnom semestri akademického roka 2021/2022 sme na škandinavistike mali študentov 
a študentky bakalárskeho stupňa študijných programov švédsky jazyk a kultúra v kombinácii s 
nemeckým jazykom a kultúrou a anglickým jazykom a kultúrou. Najmä posledný študijný program 
študenti hodnotili v ankete veľmi pozitívne a zároveň vyjadrili ľútosť nad tým, že tento študijný program 
nepokračuje ako magisterský. Poďakovali pedagógom z našej katedry za vytvorenie jednoodborového 
študijného programu Germánske štúdiá, v ktorom môžu v module škandinavistika pokračovať v štúdiu 
aj na magisterskom stupni. Väčšina z nich v tomto programe aj pokračuje v akademickom roku 
2022/2023. Pokiaľ ide o jednotlivé predmety, študenti hodnotili napríklad pozitívne predmet 
Akademické písanie, ktorý ich metodologicky pripravil na písanie bakalárskych prác. Kladné hodnotenia 
dostali aj predmety venované prekladu a tlmočeniu, ako aj kurzy venované rozvoju jazykovej 
kompetencie vo švédskom a nórskom jazyku, ktoré sa otvárali ako celofakultné kurzy pod vedením 
nášho švédskeho lektora a nórskej lektorky.  

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

 
 

Katedra jazykov 
 
Vážené študentky, vážení študenti, 
ďakujeme vám za spätnú väzbu, ktorú ste nám adresovali v študentskej ankete za letný semester 
akademického roka 2021/2022. Vaše reakcie sú pre nás dôležité, aby sme zistili, ako výučbu vnímate a 
čo Vám robí problém. Ďakujeme za pozitívne ohlasy, motivujú nás pracovať a zlepšovať sa ďalej. 
Ďakujeme aj za negatívne ohlasy, skúsime do budúcna viesť otvorenejší dialóg, aby mohli zmeny nastať 
už počas semestra. Vaše najčastejšie výhrady: 

a) čas konania predmetu (7.20). Tento čas nie je obľúbený ani u pedagógov, no pri kombináciách, 
ktoré sa na danom predmete stretávajú, je to často jediná možnosť, ako zostaviť rozvrh.  

b) úlohy a pracovné zaťaženie pre jednotlivé stretnutia. Aj toto je bod, ktorý sa pokúsime do 
budúcna jasnejšie komunikovať a vysvetľovať jednotlivé ciele zadaných úloh. 



c) málo komunikácie na predmete. Predmet sleduje písomnú a ústnu akademickú komunikáciu, čo 
predurčuje aj výber tém. Chápeme, že vám mohlo chýbať precvičenie konverzačných zručností. Nie 
všetko sa dá vtesnať do 90 minút za týždeň, ale ak dlhodobo pociťujete deficit možnosti komunikovať 
ústne na seminároch, obráťte sa na svojho vyučujúceho, ktorý určite skúsi adekvátne reagovať. 

d) heterogénne skupiny. Pri deľbe študentstva FiF UK na predmetoch katedry jazykov podľa 
odborov bude neustále vznikať táto situácia. Je to situácia autentická, kopírujúca reálny život. Skúsme 
ju všetci, pedagógovia aj študentstvo, brať ako výzvu a nie ako problém a hľadajme riešenia spoločne. Aj 
pri tomto bode by sme vás chceli poprosiť o kontaktovanie pedagógov, prípadne vedúcej katedry, aby 
sme mohli na problém zareagovať včas a nie až po semestri. 

 
Mgr. Ivana Zolcerová, PhD., vedúca katedry 

 
 

Katedra klasickej a semitskej filológie 
 

Klasická sekcia 
Ďakujeme študentom za hodnotenia. Hodnotené boli kurzy ponúkané výhradne odborovým 

študentom, teda kurzy programov prekladateľstva a tlmočníctva a odborného štúdia klasické jazyky, ako 
aj kurzy, ktoré katedra zabezpečuje pre iné pracoviská a ich študijné programy. Tešíme sa, že 
v hodnoteniach výrazne prevažujú pozitívne hlasy, a to aj pri zohľadnení skutočnosti, že niektoré sú 
hodnotené vyše 40 percentami účastníkov kurzov. Na druhej strane škály stoja predmety, ktoré hodnotil 
len jeden študent alebo dokonca nikto. Ak zaznievajú výhrady, týkajú sa takmer bezvýnimočne 
náročnosti konkrétneho predmetu, prípadne náročnosti celého štúdia. Hodnotené ako náročné sú 
štandardne jazykové predmety, medzi ktorými dominuje Latinská morfológia, Latinčina pre historikov, 
Latinčina z celofakultnej ponuky. Je celkom prirodzené, že náročnosť zdôrazňujú predovšetkým 
mimoodboroví študenti, či už archivári alebo historici. Domnievame sa, že v náročnosti obsahu výučby 
veľa zmien nenarobíme, pretože stanovené penzum vedomostí sa osvojiť musí, stále však pracujeme na 
forme a tam, kde to je možné, odľahčujeme hodiny napr. prvkami živej latinčiny alebo testovaním 
vedomostí jednoduchšími formami (výber z viacerých variantov riešenia). 

 
Semitská sekcia 

Pracovníci sekcie arabistiky Katedry klasickej a semitskej filológie si pozorne prečítali výsledky 
študentskej ankety za letný semester akademického roka 2021/2022. 

Mrzí nás, že v ankete nebol hodnotený magisterský program – asi z pochopiteľných príčin sa 
študenti končiaceho ročníka ankety nezúčastnili. S potešením však môžeme konštatovať, že pri 
bakalárskom programe narástol počet študentov, ktorí sa ankety zúčastnili. Taktiež bodové hodnotenie 
celkovej kvality bakalárskeho študijného programu oproti minulému semestru narástlo. Bodové 
hodnotenia pri jednotlivých predmetoch v porovnaní s minulými semestrami taktiež stúpli. Nielen pri 
bodovom hodnotení, no aj v slovných komentároch sa objavili viaceré pochvalné vyjadrenia. Minulý 
semester bol z viacerých dôvodov pre vyučujúcich i študentov veľmi náročný, o to viac nás pochvalné 
vyjadrenia aj pozitívne hodnotenia veľmi tešia.  

Ako po iné roky, opakuje sa nám v ankete konštatovanie, že v porovnaní s inými filologickými 
kombináciami je tento študijný program náročnejší. Ako po iné roky nám nezostáva nič iné, než s týmto 
konštatovaním súhlasiť. K pomerne rozsiahlej pripomienke, resp. návrhu o vytvorení samostatného 
programu blízkovýchodné štúdia musíme s ľútosťou poznamenať, že pri súčasných pravidlách nie je ani 
v strednodobom horizonte realizovateľný. 

K ďalším návrhom a pripomienkam k jednotlivým predmetom sa vyučujúci vyjadrili, alebo vyjadria 
priamo v ankete. Študentom za ich účasť v ankete, hodnotenie predmetov, aj všetky návrhy a 
pripomienky ďakujeme. 

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

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


 
Katedra knižničnej a informačnej vedy 

 
V letnom semestri 2021/2022 sa do ankety zapojilo 16 % študentov bakalárskeho stupňa štúdia a 

46 % študentov magisterského stupňa štúdia na katedre. Všeobecné hodnotenie programov je pozitívne, 
aj keď na oboch stupňoch štúdia oproti minulému semestru o niečo pokleslo – zrejme aj vďaka nižšiemu 
zapojeniu študentov do ankety. Kvalita štúdia je na škále 1 – 5 hodnotená o niečo vyššie (priemerná 
hodnota 4,7 na bakalárskom programe a 4,5 na magisterskom) ako je jeho zaujímavosť (4,5 na 1. stupni 
štúdia a 4,3 na 2. stupni). Čo sa týka náročnosti študijného programu, v ankete sa objavila reakcia, podľa 
ktorej „Prejsť (ho) na Áčka je výzva. Prejsť ho na Éčka je asi extrémne ľahké, polovica mojich spolužiakov 
by tu už dávno nemala byť.“ V tejto súvislosti treba konštatovať, že otázka „ukončenia“ štúdia nie je 
nevyhnutne spojená s nesplnením podmienok na konkrétnych predmetoch – často je aj o tom, do akej 
miery študenti dokážu využívať pružnosť ustanovení študijného poriadku týkajúcich sa plnenia 
podmienok na postup do ďalšej etapy štúdia. 

Z konkrétnych komentárov k podobe programu opäť vyplýva, že študenti chápu potrebu širšieho 
zamerania obsahu, ktorý pripravuje absolventov pre širokú škálu informačných inštitúcií. Katedra od 
septembra 2021 spustila aktualizovaný bakalársky študijný program, ktorý reflektuje potrebu väčšej 
špecializácie. Bloky povinne voliteľných predmetov sa orientujú na informačný manažment a dizajn, 
literárnu komunikáciu a knižnice a historické knižné fondy. Stále sme presvedčení o tom, že touto cestou 
dokážeme zabezpečiť široké spektrum poznatkov pre absolventa nášho odboru a ponúknuť zároveň 
možnosť špecializácie a výberu predmetov podľa záujmu študentov. Na magisterskom stupni, kde novú 
podobu programu spúšťame od akademického roka 2022/2023, takýto špecializačný prístup 
nepovažujeme za optimálny. Aj preto je magisterský program vzhľadom na jeho dvojročnú dĺžku o niečo 
kompaktnejší a keďže pripravuje informačných pracovníkov skôr do manažérskych pozícií, nie je v ňom 
priestor na takú výraznú špecializáciu ako v prípade bakalárskeho štúdia. Napriek tomu ponuka PV 
predmetov umožňuje študentom orientovať ich štúdium v súlade s preferenciami, ktoré prejavili už 
počas bakalárskeho štúdia. 

Teší nás, že viacerí študenti vo svojich komentároch reflektujú pochopenie toho, že študijný 
program ich pripraví na prácu s informáciami a prehlbuje v nich schopnosť kriticky premýšľať nad 
informáciami aj zdrojmi, čo bude v blízkej budúcnosti veľmi potrebné vo väčšine zamestnaní. Objavujú 
sa tiež úvahy o potrebe väčšieho zamerania na prax a konštatovanie, že „niektoré predmety sú v praxi 
nepoužiteľné, napr. všetky predmety o informačnej vede“. Naopak, iné predmety (SEO 2) sú hodnotené 
ako mimoriadne praktické a „užitočné“. V tomto kontexte považujeme za potrebné opakovane 
zdôrazniť, že najmä na magisterskom stupni je štúdium výraznejšie orientované na manažérske zručnosti 
a pochopenie širších súvislostí a zákonitostí vývoja odboru k týmto cieľom určite prispieva – aj keď sa z 
pohľadu praxe nejavia ako okamžite využiteľné. 

Pripomienky ku konkrétnym predmetom sú na oboch stupňoch štúdia rozmanité a odrážajú sa v 
nich, samozrejme, osobné preferencie študentov. Komentár k predmetu Dejiny knihy a knižníc napríklad 
hovorí, že „Predmet je výborne spracovaný pre študentov, ktorí majú priamy záujem o dejiny kníh a 
knižníc, obsahuje veľmi zaujímavé informácie, mňa najviac zaujali počiatky a vznik papiera ako to 
fungovalo kedysi, aké nástroje využívali... Pre mňa osobne je mnoho z týchto informácií prakticky 
nevyužiteľných a do budúcna mi budú slúžiť minimálne...“ Treba zdôrazniť, že účelom predmetov v 
prvom ročníku bakalárskeho štúdia je okrem iného uviesť študentov do rôznych oblastí poznania v 
doméne informačných štúdií – jednak preto, aby si vedeli zodpovedne vybrať špecializáciu na ďalšie 
štúdium, a jednak preto, aby mali aspoň základné poznatky z tej oblasti, na ktorú sa v ďalšom štúdiu 
špecializovať nebudú. 

Kritika smerovaná na organizáciu predmetu Exkurzia do zahraničnej knižnice („Informácie o tom že 
treba pripraviť reklamné predmety by mohla byt študentom doručená skôr ako deň pred sviatkami a s 
dvoma dňami na prípravu“) podľa vyučujúcich nie je úplne opodstatnená a zrejme ide o komunikačný 
šum – keďže tento aspekt realizácie exkurzie bol zapísaným študentom komunikovaný už na úvodnom 
stretnutí k exkurzii niekoľko týždňov pred konaním samotnej akcie. 

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


Pri niekoľkých predmetoch (Úvod do informačnej a mediálnej gramotnosti, Tvorba informačných 
produktov) účastníci ankety upozornili na náročnosť („veľké množstvo práce“ v porovnaní s počtom 
kreditov), prípade i potrebu rozšírenia rozsahu kontaktnej výučby (Základy programovania, Vecná 
katalogizácia). Niekoľko študentov venovalo pozornosť tomu, že podľa ich názoru neboli celkom jasne 
odkomunikované požiadavky či termíny na priebežné zadania (Úvod do informačnej a mediálnej 
gramotnosti, Tvorba informačných produktov) alebo nie sú podľa nich optimálne nastavené 
(Bibliometria). O týchto pripomienkach, rovnako ako o zmienkach o absencii spätnej väzby zo strany 
vyučujúcich, bude rokovať Rada študijných programov na svojom najbližšom zasadnutí a zváži sa ich 
opodstatnenosť. Treba však zároveň konštatovať, že nastavenie náročnosti predmetu z hľadiska 
množstva zadaní často vyplýva z podstaty predmetu – napríklad ak má študent zvládnuť problematiku 
rôznych druhov informačných produktov, je dôležité, aby si ich tvorbu aj prakticky vyskúšal. 

Nedá sa jednoznačne súhlasiť ani s názorom, ktorý sa objavil v komentári k predmetu Metodológia 
– „Predmet podľa môjho názoru nepatrí do magisterského stupňa štúdia, ale bakalárskeho (5. semester). 
Viacerí z nás sme vykonávali pri bakalárskej práci vlastný výskum, pri ktorom nás školitelia museli učiť 
poznatkom, ktoré poskytuje tento predmet. Teraz to pre nás bolo iba opakovanie.“ Bakalárske práce sa 
prevažne orientujú na zmapovanie poznania k určitej problematike, ale až diplomová práca zväčša 
ponúka platformu vlastného rozsiahlejšieho výskumu. Ak sa aj študent bakalárskeho štúdia v rámci 
písania bakalárskej práce pustí do realizácie výskumu, ide o zameranie na jednu základnú metódu. 
Cieľom predmetu metodológia na magisterskom stupni štúdia je poskytnúť študentom ucelený pohľad 
na diapazón metód využívaných pri výskume v oblasti informačnej vedy, a to tak v teórii, ako aj v 
aplikačnej rovine. 

Spomedzi celofakultných kurzov a kurzov spoločného pedagogicko-psychologického základu 
učiteľstva sa najviac komentárov objavilo pri predmete Základy akademického písania. Kritické ohlasy 
upozorňovali najmä na to, že by vyučujúci mali viac zohľadniť aj prítomnosť študentov z iných programov 
(napr. predstaviť sa alebo uviesť štruktúru tém, ktoré sa k problematike danej hodiny budú preberať) a 
že by bolo potrebné lepšie zvážiť spôsob a organizáciu uzatvárania čiastkových tematických blokov 
(napríklad stanovovanie, resp. posúvanie termínov testovania s ohľadom na rozmanitosť rozvrhov 
študentov). Tieto podnety eviduje aj garantka predmetu a budú prerokované na stretnutí vyučujúcich, 
ktorí predmet realizujú. 

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

 
 

Katedra logiky a metodológie vied 
 
Za najväčší nedostatok tohto kola študentskej ankety (ďalej len „ŠA“) vo vzťahu k predmetom 

zabezpečovaným členmi KLMV považujeme mimoriadne nízky počet študentov, ktorí sa zapojili do 
hodnotenia. V prípade niektorých kurzov sa do hodnotenia nezapojili žiadni študenti (prípad kurzov doc. 
V. Marka a dr. J. Halasa), v prípade väčšiny ostatných kurzov podiel hodnotiacich študentov (zo 
zapísaných) nepresiahol 10 %, s výnimkou kurzu Logika 1 prof. M. Zouhara (3 študenti z 11 – cca 27 %). 
Skutočnosť nízkej účasti študentov na hodnotení si nevieme dobre vysvetliť, keďže k výraznému poklesu 
došlo aj v prípadoch kurzov či osôb, ktoré v ostatných kolách ŠA dosahovali aspoň 30 percentné 
zastúpenie.  

Vo vyjadreniach, ktoré sme dostali, sa nevyskytovali žiadne komentáre, ktoré by opakovane 
poukazovali na nejaký problém. Individuálne sa vyskytli prípady nadpriemerne pozitívnej spätnej väzby 
(doktorandské kurzy: Logická sémantika – prof. Gahér; Metodológia vedy – doc. Bielik) a individuálne aj 
negatívne alebo kritické hodnotenia: V prípade kurzu Logika 3 doc. Bielika jeden študent, ktorý sa ako 
jediný (z 9) zapojil do hodnotenia, udelil v odpovedi na otázku „Bol pre vás predmet zaujímavý?“ 
najnižšiu známku: 1; podobne tak bolo aj v prípade predmetu Logika 1 prof. Zouhara, kde jeden (z 3 
hodnotiacich) udelil v odpovedi na tú istú otázku najnižšiu známku. 

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


Uvedené komentáre a hodnotenia neobsahujú relevantné podnety, ktoré by bolo potrebné 
zapracovať či nejako podstatne reflektovať v obsahu alebo spôsobe výučby. V nasledujúcich kolách ŠA 
sa pokúsime študentov viac motivovať k zapojeniu sa do hodnotenia.  

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

 
 

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

vaše názory a pripomienky, veď sú dôležitou motiváciou pre našu ďalšiu prácu. Celkový počet účastníkov 
bol v hodnotenom období nižší ako v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 (kurzy 
poskytované katedrou hodnotilo cca 23 % študentov), pričom väčší záujem o anketu už tradične prejavili 
študenti bakalárskeho stupňa štúdia. Ku kurzom magisterského študijného programu maďarský jazyk – 
editorstvo a vydavateľská prax sa z cca 15 študentov nevyjadril nikto. 

Potešilo nás, že predmety realizované učiteľmi našej katedry boli hodnotené celkovo pozitívne, a to 
ako v jednoodborovom, tak aj v učiteľskom a prekladateľsko-tlmočníckom štúdiu. Osobitne si ceníme 
slovné komentáre s vecnými pripomienkami, ktorých, žiaľ, bolo veľmi málo. Boli by sme radi, keby 
študenti jednotlivé predmety hodnotili aj slovne, inak vyučujúci môže len uvažovať o tom, na základe 
čoho pokladá študent toho istého kurzu preberanú látku za triviálnu alebo nenáročnú a ďalší za 
nadsadenú, ako aj o tom, prečo bol daný predmet pre študenta nezaujímavý. V hodnotení niektorých 
kurzov, najmä pri teoreticky ladených, študenti odporúčali posilniť ich praktickú stránku. Študenti 
učiteľstva a prekladateľstva by privítali väčší výber profesijných predmetov a praktickej prípravy. 
Nakoľko táto požiadavka je limitovaná pedagogickou kapacitou katedry, každý akademický rok 
pozývame piatich zahraničných či domácich odborníkov, ktorí svojimi prednáškami prispievajú 
k rozšíreniu teoretických i praktických poznatkov z oblasti jazykovedy, literárnej vedy, translatológie 
a editorstva. Pri hodnotení ďalších kurzov sa študenti sťažovali na náročnosť preberaného učiva, resp. 
na nadsadené učivo. V tomto prípade však ide o predmety, na ktorých študenti získavajú nové znalosti 
s ohľadom na ich profiláciu, preto katedra zastáva stanovisko, že zásadne zľavovať v nárokoch na 
študenta osvojujúceho si základy svojho odboru nie je možné. V prípade kurzov, pri ktorých študenti 
upozornili na to, že učiteľ nestanovil jasné požiadavky hodnotenia, som poprosila vyučujúcich, aby ich 
sformulovali hneď na začiatku semestra.  

Študenti v ankete pozitívne hodnotili kvalitu študijných programov fínsky jazyk a kultúra, maďarský 
jazyk a kultúra a maďarský jazyk a literatúra. K bakalárskemu a magisterskému študijnému programu 
maďarský jazyk – editorstvo a vydavateľská prax sa ani jeden študent nevyjadril.  

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

 
 

Katedra marketingovej komunikácie 
 
Všeobecné pripomienky 

Pri väčšine predmetov je stále uvedený malý počet respondentov, ktorí by zaručili vyššiu mieru 
validity a reliability jej výsledkov. Komentujem tu často predmety, ktoré hodnotil iba jeden poslucháč. 
 
Kritické pripomienky katedry: 

Študentskú anketu považujeme za skvelý nástroj pre skvalitnenie pedagogického procesu. 
Najčastejšie sa nám opakujú tieto pripomienky poslucháčov: „vyššia pozornosť venovaná online 
marketingu“ (v rámci zrušenia čiastočných úväzkov katedra stratila skvelých odborníkov na túto oblasť, 
ale aj na oblasť psychológie reklamy), „nevyhovujúca vybavenosť počítačovou technikou“ (katedra učila 
aj počas epidémie na vlastných prístrojoch). Toto riešiť však isto nie je v silách katedry. 

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


Uvádzam jednu z pripomienok študentov: „Ako sa vyjadrujem každý rok: Je tam málo praxe. Je tam 
málo predmetov, ktoré by smerovali na to, čo skutočne potrebujeme do praxe - ppc, seo, online reklamy 
na soc. sieťach – áno, čítala som vyjadrenie katedry, že sa prepustili na to učitelia, práve preto by to 
mohlo slúžiť ako podnet celej UK, aby zlepšila svoje vzdelávanie.“ 
 
Kritické pripomienky študentov 

Najfrekventovanejšie pripomienky som uviedol vyššie. Z ďalších môžeme uviesť kritiku 
nadmerného množstva predmetov z oblasti dejín výtvarného umenia. Isto to nie je chybou pedagógov 
z katedry dejín výtvarného umenia. Vyplýva to zo skutočnosti, že tieto predmety predtým prednášal náš 
kolega, ktorý bol praktikom v oblasti reklamy a súčasne odborníkom na teóriu umenia. V súčasnosti 
riešime problém znížením počtu predmetov z tejto oblasti. Ale aj tu boli pozitívne hodnotení viacerí 
pedagógovia, primárne Mgr. Pichaničová.  
 
Pozitívne pripomienky študentov 

Poslucháči oceňujú pozitívne vysokú účasť na prednáškach odborníkov z praxe – ich počet za minulý 
rok bol 12 (pravidelné vyučovanie) 28 (jednorazové prednášky). Primárne pozitívne hodnotení sú z našej 
katedry dr. Uličný, doc. Chudinová, dr. Deptová, ale aj doc. Banyár a ďalší. Vyzdvihnúť chcem isto aj 
hodnotenie našich interných i externých doktorandov, resp. ďalších externých pedagógov. Ich 
prepojenie s praxou študenti hodnotia veľmi pozitívne. Kritické pripomienky k predmetom doc. 
Konečnej vzhľadom na jej odchod v septembri 2022 neriešime, resp. počkáme na hodnotenie predmetu 
ktorý je zabezpečený novým pedagógom. Veľmi pozitívne boli hodnotení aj kolegovia z katedry 
sociológie v rámci predmetu Metódy a techniky výskumu. 
 
Záver 
V zhode s pripomienkami poslucháčov budeme usilovať o ďalšie prepojenie teoretických predmetov 
s praxou. V súčasnosti to zabezpečujeme aj spoluprácou s Asociáciou direct marketingu, ktorej členovia 
u nás prednášajú pravidelne, ale aj prácou našej študentskej agentúry, resp. odbornými praktikami. 
Rovnako budeme ďalej žiadať o vybavenie počítačovou technikou a úhradu počítačového softwaru, 
ktorý si musíme komplikovane hradiť sami. Týka sa to predmetu Základy počítačovej grafiky, o ktorý je 
veľký záujem poslucháčov a ktorý nemôžeme z uvedených príčin uspokojiť. Ostatné vyššie uvedené 
pripomienky budeme riešiť pri úprave študijného plánu.  

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

 
 
Katedra muzikológie 
 

Výsledky študentskej ankety za letný semester akademického roka 2021/2022 sú veľmi kladné, a to 
tak vo vzťahu k študijným programom (boML a moML) ako aj k jednotlivým predmetom. Napriek 
relatívne nízkej účasti študentov je to pre katedru v každom prípade záväzok pre ďalšiu prácu a stále 
zlepšovanie kvality výuky. Niekoľko výhrad ohľadom kvality, zaujímavosti a odporúčania k predmetom 
v prípade Dejín hudby a Etnomuzikológie by som pripisoval skôr osobnej preferencii respondenta (išlo 
o jeden hlas), nakoľko neboli vznesené konkrétne výhrady. Napriek tomu sa pokúsime zistiť 
pravdepodobné dôvody tohto hodnotenia a následne ďalej vylepšovať kvalitu predmetov.  

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

 
 
 
 
 



Katedra pedagogiky a andragogiky 
 

Do študentskej ankety sa tentokrát zapojilo ešte menej študentov ako zvyčajne, každopádne 
vyjadrujeme poďakovanie všetkým študentom, ktorí si našli čas a do ankety sa zapojili, a tak nám 
pomáhajú so spätnou väzbou zlepšovať naše pedagogické úsilie. 
 
Analýza hodnotení študentov vo vzťahu k predmetom a študijným programom 

Spoločný základ učiteľstva. Už roky zaznieva z radov študentov učiteľstva kritika na predmety 
spoločného učiteľského základu, no študijné plány sú centrálne schválene pre celú UK a fakulty 
pripravujúce budúcich učiteľov sa snažia teoretický obsah predmetov vyvážiť príkladmi z dobrej praxe. 
Uvedomujeme si fakt, že zaťaženie študentov učiteľských programov oproti jednoodborovým 
programom je na 1/3 (spoločný základ – 1. aprobácia – 2. aprobácia), no zároveň by mali byť predmety 
spoločného základu integrujúcou zložkou štúdia, nie vnímane „akoby navyše“. Nielen katedry 
pedagogiky a psychológie, ale aj fakulta by mala posilniť u študentov identitu k učiteľskej a teda budúcej 
profesijnej príprave. Nesúhlasím s tvrdením, že predmety sú nudné, nepotrebné a v učiteľskej praxi 
nevyužiteľné. V predmete Metodológia pedagogického výskumu sa študenti sťažovali na neprimerané 
zaťaženie úlohami za 2 kredity. Počas štúdia je Metodológia pedagogického výskumu už ich niekoľká 
metodológia, no i keď nebudú písať záverečné kvalifikačné práce zo školského prostredia s využitím 
kvalitatívneho, či kvantitatívneho výskumu, ako budúci učitelia sa budú naďalej vzdelávať a čítať 
odborné štúdie a tento predmet im ponúka nástroje, ako efektívne s takýmito informáciami pracovať 
a interpretovať ich pre potreby svojej učiteľskej praxe. Študenti dostávali zaujímavé úlohy, ktoré 
vyhodnotili ako časovo náročné, no ich význam naplno ocenia, až keď budú naozaj v pedagogickej praxi.  

boPE, buPE, boAG – Do hodnotenia študentskej ankety sa zapojilo veľmi málo 
študentov/študentiek a v ich hodnotení prevažujú skôr všeobecné hodnotenia predmetov bakalárskych 
programov, študenti neuvádzali žiadne pripomienky ani návrhy na zmeny.  

moPE – predmety magisterského stupňa boli hodnotené pozitívne. Žiaľ aj v tomto prípade sa do 
hodnotenia zapojilo len pár študentov. 

Výsledky študentskej ankety nedefinujú konkrétne odporúčania na úpravu, zmeny v študijných 
plánoch, no my vyučujúci sa budeme snažiť obsah štúdia zatraktívniť aktuálnymi výsledkami z výskumov 
z pedagogickej praxe. 

 
Mgr. Janka Medveďová, PhD., vedúca katedry 

 
 
Katedra politológie 
 

Chcem sa poďakovať všetkým študentom a študentkám za ich názory v ankete. Spätná väzba 
k jednotlivým kurzom a ich výučbe bola sprístupnená všetkým vyučujúcim a bude zohľadnená v rámci 
výučby v akademickom roku 2022/2023. 

V rámci všeobecných výhrad, ktoré v ankete zazneli, by som sa chcel vyjadriť k dvom z nich. Vo 
vzťahu k meniacemu sa počtu povinne voliteľných a voliteľných predmetov ich ponuka zohľadňuje, že 
nemáme k dispozícii neobmedzené finančné zdroje na zaplatenie externých prednášajúcich, ani 
neobmedzené vnútorné personálne kapacity. Každý akademický rok zvažujeme, čo môžeme ponúknuť 
v podobe povinne voliteľných a výberových predmetov. Súčasne platí, že aktívnych študentov 
a študentky povzbudzujeme k tomu, aby v rámci kreditového štúdia využili bohatú ponuku iných kurzov 
ponúkaných na Filozofickej fakulte UK a tiež využili možnosti, ktoré ponúka Erazmus program.   

Druhá z výhrad sa dotýkala častej výuky kurzov na bakalárskom a magisterskom stupni v anglickom 
jazyku. Využívanie angličtiny vyplýva predovšetkým z toho, že mnohé kurzy ponúkame ako kurzy pre 
Erazmus študentov a študentky, ktorí prichádzajú na našu fakultu. Ponuka anglicky vyučovaných kurzov 
je neoddeliteľnou súčasťou fungovania katedry a FiF UK v rámci programu Erazmus a celkového rozvoja 
internacionalizácie štúdia. 



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

 
 
Katedra porovnávacej religionistiky 

 

V ankete za letný semester akademického roka hodnotilo Katedru porovnávacej religionistiky FiF 
UK len pomerne malé percento študentov (k predmetom sa málokedy vyjadrilo viac ako 20 % zapísaných 
študentov). Už táto skutočnosť prináša katedre ale i celej fakulte podnet na to, aby v záujme zvýšenia 
relevancie hodnotenia efektívnejšie motivovala študentov sa ankety zúčastniť. Celkové hodnotenie 
bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore religionistika bolo prevažne pozitívne. Študenti (a to 
nielen v ankete ale i počas neformálnych rozhovorov) popri ústretovosti vyučujúcich vyzdvihujú aj 
priateľskú a komornú atmosféru na katedre, vďaka ktorej sa tu cítia dobre a konštatujú, že majú v 
porovnaní s inými katedrami oveľa lepší pocit zo štúdia. V ankete sa negatívne odrazil odchod experta 
na kresťanstvo dr. Romana Kečku z katedry. Žiaľ, v čoraz zhoršujúcich sa podmienkach slovenského 
vysokého školstva nie je v možnostiach katedry ani fakulty konkurovať ponukám súkromného sektoru. 
Pri tejto príležitosti si teda dovoľujeme poukázať na predpoklad, že študentské hodnotenia nemusia byť 
len reflexiou prístupu a práce samotných zamestnancov určitej katedry ale nepriamo i širších dôsledkov 
situácie, v ktorej sa naše univerzity ocitajú. Stratu experta na kresťanstvo však katedra kompenzovala 
novou koncepciou predmetov týkajúcich sa kresťanstva. Tie sú vyučované niekoľkými našimi 
odborníkmi, ktorí s problematikou kresťanstva majú skúsenosť zo svojej doterajšej pedagogickej a 
výskumnej praxe (dr. Bumová, doc. Kovács, doc. Hlúšek). O kompenzácii však možno hovoriť aj vďaka 
akvizícii docenta religionistiky doc. Radoslava Hlúška, PhD., ktorý do našich študijných programov prispel 
množstvom vedecky aktuálnych a atraktívnych tém. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa Katedra 
porovnávacej religionistiky FiF UK v ankete drží doterajšieho trendu dominantne priaznivých hodnotení 
zo strany študentov. V prípade ojedinelých menej pozitívnych hodnotení prihliadame na skutočnosť, že 
sa vzťahujú skôr na obsahovú náplň predmetu než na samotný pedagogický výkon a dodávame, že 
súčasťou každý vedného odboru sú problémy, ktoré nemusia byť študentsky veľmi atraktívne, no stále 
ostávajú nevyhnutnou súčasťou vedomostí absolventa odboru. Napriek zmienenej potrebe po väčšom 
zapojení študentov do ankety, jej výsledky dlhodobo sledujeme a prispôsobili sme im aj skladbu a 
koncepciu predmetov, ktoré sme vytvorili v súvislosti s novou akreditáciou odboru a jeho študijných 
programov 

 

Prof. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry 

 
 
Katedra psychológie 
 
Vážené študentky, vážení študenti, 
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do ankety a prispeli konštruktívnymi podnetmi na zlepšenie našej 
akademickej práce. V stanovisku Katedry psychológie FiF UK reagujeme na vaše podnety v časti „Študijné 
programy“ pre bakalárske aj magisterské štúdium. K podnetom ku konkrétnym predmetom sa 
vyjadria/vyjadrili garanti predmetov resp. vyučujúci, ak to uznajú/li za vhodné a potrebné. 

Letný semester 2022 bol špecifickým obdobím postupného prechodu na nové študijné plány 
nastavené v súlade s požiadavkami „novej akreditácie“ a bol výzvou jednak pre nás vyučujúcich/e, ale aj 
pre vás študentov/tky. Adresovali ste nám, že ste boli konfrontovaní/é napr. s kreditovými nesúladmi, či 
skromnejšou ponukou povinne voliteľných predmetov nepostačujúcou pokryť dopyt zo strany 
študentov/tiek, a pod. Sme vďační/é za tieto podnety. V nasledujúcich semestroch sa budeme snažiť 



vyladiť v rámci našich možností podmienky štúdia tak, aby študenti/tky v jednotlivých študijných 
programoch benefitovali čo najviac a neboli stresovaní/é obmedzeniami z našej strany.  

Opakovanou výzvou pre nás vyučujúcich/e aj naďalej zostávajú podnety zo strany študentov/tiek 
v oblasti našej pedagogickej práce (hodnotenie študentov, či „tradičné“ vedenie prednášok a seminárov, 
a pod.). Veríme, že zapojenie sa viacerých vyučujúcich do projektov inovatívneho učenia a alternatívnych 
spôsobov vzdelávania, aplikácie inovatívnych, tvorivých metód učenia prinesie v dohľadnom čase 
pozitívne výsledky.  

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

 
 

Katedra romanistiky 
 
Ďakujeme za každé hodnotenie a komentár, ktoré tvoria dôležitú súčasť spätnej väzby na našu 

prácu. 
 

Kritika jednotlivých študijných programov: 
a) nedostatočná ponuka povinne voliteľných predmetov (španielčina), prípadne ich suspendácia, čo 

znižuje možnosť výberu – je to opakujúca sa výčitka, mrzí nás to, súvisí to však s nie ideálnymi 
kapacitnými možnosťami katedry, takto museli byť zrušené viaceré predmety po tom, ako odišla do 
dôchodku doc. Šišmišová a jej miesto nezostalo zachované  

b) vyčítané sú nám zmeny v programoch kvôli akreditácii – áno, sme si toho vedomí a hoci neradi, 
tie zmeny sme museli urobiť, aby sme udržali malé jazyky (portugalčina a rumunčina) na našej katedre 
a aby sme pedagogickú záťaž na vyučujúceho udržali v únosnej miere 

c) nedostatok práce s posluchami a nahrávkami (taliančina) – na každom z jazykov majú študenti k 
dispozícii hodiny s natívnymi lektormi, ktoré by mali zabezpečiť dostatočný input v cudzom jazyku, avšak 
častejšie používanie audiovizuálnych materiálov je niečo, čo by sa mohlo zaraďovať aj častejšie, je to na 
zváženie. 
 
Kritika konkrétnych predmetov: 

Viacerí pedagógovia odpovedali priamo na niektoré slovné komentáre, ktoré tu neuvádzam, keďže 
sú prístupne na webovej stránke ankety. 

a) pri propedeutike tlmočenia (francúzština) bolo vyčítané, že nebolo jasne stanovené hodnotenie 
– to nás mrzí, v súčasnosti aj s novoprepracovanými infolistami by už mal byť tento problém odstránený  

b) žurnalistický preklad (francúzština): bola vyčítaná prílišná náročnosť textov – žurnalistické texty 
sú svojou podstatou náročné, prekladáme reálne texty, čo vyšli v periodikách. Každopádne ďakujeme za 
spätnú väzbu. Môžeme skúsiť nájsť kompromis, aby ale texty boli stále výzvou a ich preklad posúval 
študentov dopredu.  

c) úvod do simultánneho tlmočenia 2 (francúzština): príliš náročné a monotónne prejavy – ťažko 
povedať, do akej miery to je spôsobené úrovňou francúzštiny v prípade hodnotiaceho študenta. Vždy je 
snaha o nájdenie ideálneho prieniku medzi potrebami výučby a vhodnej náročnosti zvolených prejavov 

d) konzekutívne tlmočenie 1 (španielčina): jeden študent sa sťažoval, že ho tento predmet odradil 
od tlmočenisa – je nám to úprimne ľúto, no tlmočník sa nesmie vzdávať bez boja 

e) rétorika (španielčina): námietka bola, že predmet by mal byť v slovenčine - jej cieľom je rozvoj 
praktických rétorických schopností tlmočníka v cudzom jazyku (španielčine). Absenciu takejto prípravy 
v slovenčine sme vyriešili (kolektív autorov učebnice Tlmočník ako rečník) opätovným aktivovaním 
celofakultného predmetu Rétorika pre tlmočníkov, ktorý bude rozvíjať a kultivovať elokvenciu práve 
v našom materinskom jazyku. 

f) preklad a tlmočenie 2 (taliančina): bolo by vhodné rozdeliť predmet na samostatný preklad a 
samostatne tlmočenie - stojí to za zváženie, v súčasnosti sa však nedá meniť nastavenie povinných 
predmetov. 

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


Avšak výrazná väčšina reakcií bola pozitívnych, študenti sa vyjadrili, že sú spokojní s vyučujúcimi, 
oceňujú ich prístup a kvalitu výučby. 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. Účasť na hodnotení veľmi kolísala, od predmetov, ku ktorým sa nevyjadril nikto, resp. 1 – 2 
študenti, a teda nemáme k dispozícii relevantnú spätnú väzbu, po predmety, ku ktorým sa vyjadrilo viac 
ako 50% študentov.  
 
Hodnotenie študijných programov 
Podobne ako minulý rok rezonovala v ankete požiadavka na a) viac predmetov venovaných dejinám 
a reáliám, resp. širšiemu diapazónu regiónov, na ktoré sa kurzy zameriavajú („Chýba mi však väčšia 
možnosť z výberu béčkových/céčkových predmetov napr. zameranie: Kaukaz, náboženstvo, 
imperializmus a možno viac krajín na výber, nie iba Bielorusko“, „Želal by som si viac histórie a kultúry či 
už Ruska alebo východnej Európy“, „Určite mi chýbajú dejiny a reálie Ruska, ktoré sú, podľa môjho 
názoru, nevyhnutné pri štúdiu tohto odboru. Pomáhajú pochopiť ako kontext diel, tak aj zmýšľanie a 
rôzne javy v jazyku“) v porovnaní s predmetmi venovanými literatúre („Veľmi sa kladie dôraz na 
literatúru“) a b) požiadavka na zaradenie predmetov zameraných na rozvíjanie jazykovej kompetencie 
(„Uvítali by sme viac praktických predmetov, lektorské cvičenia by mohli byť kľudne aj po prvom 
ročníku“). Požiadavky na masívnejšie zastúpenie predmetov týkajúcich sa reálií a dejín sme sa snažili 
reflektovať pri zosúlaďovaní programov do takej miery, ako to dovoľuje personálne zloženie katedry. 
Pokiaľ ide o komentáre týkajúce sa predmetov zameraných na literatúru, nezostáva nám iné, len 
zopakovať, že k filologickému štúdiu neodlučiteľne štúdium literatúry patrí, a preto je nevyhnutné, aby 
bola v ňom zastúpená. Teší nás však, že v ankete zazneli aj iné hlasy, ktoré naopak podčiarkovali 
dôležitosť predmetov zameraných na literatúru, ako aj ich pútavosť.  
 
Hodnotenie konkrétnych predmetov 

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

Ruská literatúra 20. – 21. storočia: Ďakujem za všetky pozitívne a kritické komentáre. Viaceré 
výhrady sa týkali predmetu Ruská literatúra 20. – 21. storočia („veľa mien, veľa diel, veľa rokov", 
„Predmet obsahoval veľa informácií, boli ťažké na pochopenie a osvojenie si", „mňa tento predmet 
úprimne veľmi nebavil“), ktoré samozrejme berieme do úvahy. Avšak pomerne veľká faktická 
„nasýtenosť“ predmetu (ktorú dopĺňa potreba čítania samotných diel) je opodstatnená, keďže ide o 
kľúčové obdobie ruskej kultúry, ktoré má svoje dozvuky a historické paralely v súčasnosti, preto jeho 
podrobné štúdium je nevyhnutné pre odborníka na ruský/východoeurópsky priestor. S týmto napokon 
súhlasí aj autor/autorka jedného z komentárov („Určite je dobré mať nejaký základný rozhľad o ruskej 
literatúre“). 

Preklad odborných textov 2: Hlasovali 4 študenti z 11, dvaja sa k predmetu aj slovne vyjadrili. Jeden 
komentár je kritický, v prípade druhého komentára ide o podnet. Respondent/tka sa v kritickom 
komentári sťažuje, že „prekladov je veľa a sú dosť ťažké“, zároveň hovorí o tom, že sa prekladá 
„najčastejšie žurnalistický text, takže tam chýba rôznorodosť“. V druhom komentári sa však, naopak, 
okrem podnetov na rozšírenie diapazónu textov vyzdvihuje, že „predmet pokrýva široké spektrum textov 
– právnické texty, odborné texty, texty z oblasti športu, populárno-náučné príspevky, atď.“, čo skôr 
zodpovedá tomu, čo sme na predmete robili. Len dodám, že podobný komentár zaznel aj pri predmete 
Preklad umeleckých textov 2, problém azda spočíva v nedostatočnej identifikácii typu textu zo strany 

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


študenta. Diapazón textov sa však budem snažiť aj naďalej rozširovať a respondentovi/tke podnetu 
ďakujem za spätnú väzbu. 

Kurz prekladu umeleckých textov: Pri Kurze prekladu umeleckých textov jeden respondent/tka 
naformuloval/la sťažnosť, že keď vkladajú preklad do MS teams, kolegovia/kolegyne si to môžu pozrieť, 
opísať a získať lepšie hodnotenie. Študentov/tky však chceme uistiť, že úroveň prekladu možno 
identifikovať na základe študentovej koncepcie. 

Študentkám a študentom ďakujeme za všetky názory a podnety.  
 

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

 
 
Katedra slovanských filológií 
 

Učitelia Katedry slovanských filológií ďakujú tým študentkám a študentom, ktorí sa v letnom 
semestri 2021/2022 do ankety zapojili. V niektorých prípadoch ich názorovú hladinu vzhľadom na nízky 
počet komentárov nebolo možné rozpoznať, pretože napríklad k bakalárskemu stupňu programu 
stredoeurópske štúdiá sa vyjadril iba jeden respondent, rovnako ako k bakalárskemu stupňu programu 
slovanské štúdiá. Objektívne stanovisko nemožno zaujať ani v prípadoch, keď sa k úrovni výučby určitého 
kurzu vyjadril iba jeden študent. 

K realizácii jednotlivých kurzov a k práci vyučujúcich sa študenti až na niekoľko výnimiek vyjadrovali 
kladne. Neboli to kritické pripomienky, komentáre mali skôr charakter úvah a týkali sa najmä obsahovej 
náplne preberaného učiva, ako napríklad, či je nevyhnutné počas jazykových cvičení venovať pozornosť 
niektorým gramatickým javom. Ku kurzu Slovanský jazyk 3: poľský sa v komentári odporúča „zamerať sa 
skôr na praktické veci do života“, lebo „preberanie časov a ich správne používanie je určite zaujímavé, 
ale v praxi to veľmi nepomôže“. Štúdium cudzích jazykov sa však bez časovania slovies nezaobíde, 
používanie ich korektných tvarov má relevantné praktické využitie. V prípade poľštiny, ktorá z hľadiska 
typológie patrí k flektívnemu typu jazykov, je ovládanie nielen deklinačného, ale aj konjugačného 
systému nevyhnutnosťou. 

Učitelia Katedry slovanských filológií síce konštatovali pomerne nízku spätnú väzbu na kvalitu 
svojho pedagogického procesu, ale podľa údajov z predchádzajúcich rokov, ktoré dostali k dispozícii od 
vedenia fakulty, letný semester 2021/2022 nepatril medzi tie s najnižšou účasťou. V nasledujúcich 
anketách by sme očakávali viac slovných vyjadrení, lebo práve dobre mienené odporúčania, postrehy 
a názory študentov prispeli k modifikácii viacerých kurzov ponúkaných Katedrou slovanských filológií, čo 
bolo v rámci nadchádzajúcej akreditácie operatívne zohľadnené v študijných plánoch i informačných 
listoch jednotlivých študijných programov.   

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

 
 

Katedra slovenských dejín 
 

V študentskej ankete FiF UK v Bratislave za letný semester akademického roka 2021/2022 sa 
vyjadrilo celkovo 542 študentov a študentiek, čo predstavuje 19-percentnú účasť. Na základe uvedených 
čísiel je možné získať len parciálny pohľad na spokojnosť/nespokojnosť s realizáciou študijných 
programov, na realizácii ktorých sa Katedra slovenských dejín podieľa. V porovnaní s predchádzajúcim 
akademickým rokom (2020/2021) ide o značný pokles účasti. Pre ilustráciu doplním, že oproti letnému 
semestru 2020/2021 ide o 11-percentný prepad, oproti zimnému semestru dokonca o 21-percentný. Vo 
všeobecnosti teda musím konštatovať, že je možné získať len veľmi obmedzený pohľad na kvalitu 
výučby.  

V prípade jednoodborovej histórie najväčšiu kritiku zaznamenala zmena študijného plánu počas 
prebiehajúceho akademického roka. Konkrétnemu ročníku sa teda logicky do istej miery zvýšila 

https://fphil.uniba.sk/ksf/
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náročnosť štúdia. Tieto výhrady od študentov a študentiek sú pochopiteľné a rozumieme, že najmä 
„prechodný“ ročník to mohol vnímať ako komplikáciu navyše. Je však potrebné dodať niekoľko 
poznámok k priebehu i podobe procesu. Zmeny a vôbec časový harmonogram súvisia s akreditáciou, 
ktorou prechádza celá univerzita, a teda mnohé nebolo možné z našej strany ovplyvniť. Vyučujúci 
a vyučujúce na KSD sa však snažili v rámci možností tejto zmene študijného plánu prispôsobiť aj nároky 
kladené na absolvovanie jednotlivých kurzov. Konkrétna zmena študijného plánu pre jednoodborové 
štúdium histórie na bakalárskom stupni bola uskutočnená po prerokovaní a schválení Radou študijného 
programu. Návrat k modelu celkového prehľadu od najstarších období až po 20. storočie však 
považujeme za adekvátny a potrebný z obsahového hľadiska aj z pohľadu rozvoja praktických i 
teoretických kompetencií našich študentov a študentiek, čo vnímame ako súčasť nášho akademického 
poslania. Pokiaľ ide o užšiu profiláciu a špecializáciu v rámci štúdia histórie, FiF UK ako jedna z mála (ak 
nie jediná) zo slovenských inštitúcií ponúka možnosť takzvaných „modulov“ – špecializácie na staršie 
alebo novšie dejiny počas magisterského štúdia (moHI).  

Pri bakalárskych učiteľských kombináciách bol kritizovaný najmä „rovnaký prístup ako 
k jednoodborovým historikom.“ Študijný plán pre učiteľské kombinácie, pokiaľ ide o povinné predmety, 
je postavený rozdielne – povinné prednášky sú zahustené do väčších celkov. Vzhľadom na tento fakt je 
teda logicky na prednáškach o polovicu menej času v porovnaní s jednoodborom. Potrebné je tiež 
priznať, že pri učiteľských kombináciách je potrebné k absolvovaniu povinných prednášok viac času 
investovať do samoštúdia. Pri hodnotení však nie sú kladené na študentov a študentky rovnaké nároky, 
ako to vyplýva z niektorých komentárov k celkovej kvalite študijných odborov.  

Magisterské programy (moHI, muHI) obsahovali prevažne „hviezdičkové“ hodnotenia, pričom 
výraznejšia kritika zo strany študentov a študentiek v ankete nezaznela.  

Väčšina hodnotených predmetov realizovaných KSD mala prevažne „zelené“ hodnotenia. Z pohľadu 
študentiek a študentov sa najproblematickejšie zdá byť absolvovanie povinných kurzov zo stredoveku – 
najmä Slovenské dejiny 1 a Dejiny Slovenska do roku 1526, kde zazneli najkritickejšie hlasy. Pri realizácii 
týchto predmetov však treba podotknúť, že prechádzali pomerne zložitou transformáciou po odchode 
profesora Jána Lukačku z katedry. Pri záverečných skúškach sme nezaznamenali väčšie problémy 
študentov a študentiek s ich absolvovaním. Vo finále – kto na skúšku prišiel, hoci aj na opravný termín, 
skúšku urobil a do posledných dní skúškového obdobia boli vypisované ďalšie a ďalšie termíny, pričom 
posledné zostali už absolútne nevyužité. Kritické postrehy boli zaslané aj k ďalším povinným kurzom. 
Zväčša išlo o príliš veľké množstvo preberaných informácií, prípadne nezrozumiteľnosť výkladu. Do istej 
miery je možné pripísať to profilácii jednotlivých študentov a študentiek, z ktorých niektorí/é môžu už 
od prvého ročníka inklinovať k určitému obdobiu dejín. Logicky je možné z tohto konštatovania vyvodiť, 
že poslucháč/ka so záujmom o staršie dejiny bude mať väčší problém s absolvovaním skúšky z novších 
dejín a naopak. Pokiaľ ide o hodnotenie povinných kurzov realizovaných KSD, nutné je konštatovať, že 
za poslednú dekádu sa v niektorých prípadoch nároky na absolvovanie výrazne znížili a prispôsobili sa 
meniacim sa podmienkam. 

Pomerne kritické hlasy zazneli aj k osobám konkrétnych vyučujúcich, ktoré na tomto mieste verejne 
komentovať nebudem. Konkrétnym výhradám študentov a študentiek sa Katedra slovenských dejín 
bude venovať na svojom najbližšom zasadnutí, kde ich prediskutuje a pokúsi sa vyvodiť také závery 
a odporúčania, ktoré by v budúcnosti viedli k odstráneniu rozporuplného vnímania študentov 
a študentiek.  

Mimoriadne pozitívne boli hodnotené niektoré povinne voliteľné kurzy zamerané na diskusiu, prácu 
s prameňmi a podobne – kurzy s priebežným hodnotením. Aj tento výsledok do určitej miery ukazuje na 
určitý trend vo vnímaní a preferenciách poslucháčov a poslucháčok histórie. Väčšia účasť na kurzoch 
zakončených priebežným hodnotením dáva navyše počas skúškového obdobia väčší priestor na prípravu 
na náročnejšie skúšky z povinných kurzov (najmä prednášok). Katedra slovenských dejín sa týmto 
trendom v posledných rokoch snaží prispôsobovať a toto úsilie v budúcnosti ešte zvýši. 

Nespokojnosť bola vyjadrená aj pokiaľ ide o veľké množstvo suspendovaných predmetov 
v študijnom pláne. Zámerom širšej ponuky predmetov je v rámci našich možností poskytnúť čo najväčšiu 
rôznorodosť, s čím v praxi súvisí istá cirkulácia otváraných a suspendovaných predmetov. Ideou teda nie 
je, aby v každom akademickom roku boli otvorené všetky predmety, ale aby sa medzi jednotlivými rokmi 



potenciálne striedali. V systéme však z formálnych dôvodov musia byť uvedené vždy všetky ako súčasť 
schváleného študijného plánu. Preto to zdanlivo väčšie množstvo suspendovaných položiek, ktoré môže 
pôsobiť mätúco. Tu je potrebné vyjadriť sa, že pri zostavovaní skladby predmetov na konkrétny 
akademický rok by bolo možno vhodné, aby študenti a študentky v rámci katedier histórie viac 
s vyučujúcimi komunikovali, aké predmety by chceli absolvovať. Bez takéhoto kontaktu môžeme len 
odhadovať, ktoré povinne voliteľné semináre a cvičenia je potrebné otvoriť.  

Katedra slovenských dejín je otvorená každému študentovi a každej študentke pri riešení 
akýchkoľvek problémov s absolvovaním ktoréhokoľvek kurzu. Celkový dojem z výsledkov ankety za letný 
semester akademického roka 2021/2022 je už tradične zmiešaný. KSD vyvinie maximálne úsilie o to, aby 
boli v budúcnosti podobné výhrady eliminované. Na to však je potrebná väčšia komunikácia oboch strán 
– na strane vyučujúcich aj študujúcich. 

Prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry 

 
 
Katedra slovenského jazyka 
 

1. Neanonymní (konkrétne pomenovaní) vysokoškolskí učitelia sú objektom neverifikovateľných 
anonymných vyjadrení študentov. Vyjadrenia mnohých študentov už dlhú dobu smerujú k ráznemu 
prehodnoteniu vzťahu „študent – učiteľ“ ako rovnocenných partnerov vo vzdelávaní na nový vzťah 
„študent je viac ako učiteľ a iba on má pravdu“. My, dlhodobo spoločensky, politicky, finančne 
nedocenení akademickí pracovníci nechápavo, bezmocne a s hlbokou ľútosťou sledujeme čoraz 
vyhranenejší a radikálnejší anonymný dopyt niektorých našich vlastných študentov po trestaní, karhaní 
či vypočúvaní vyučujúcich. Totiž vraj sa nedejú zmeny na katedrách a učitelia si robia, čo chcú, resp. to, 
čo študenti nepotrebujú (učitelia idú proti zmenám a pokroku). Študenti už pomerne zreteľne dávajú 
najavo svoje poňatie nástroja „ankety“ ako nástroja na hodnotenie (hoci podľa zákona o vysokých 
školách má ísť o vyjadrenie) a na následné drakonické sankcionovanie pedagógov. Toto má byť cieľom 
študentskej ankety? 

2. Konštantným atribútom študentských postojov sa stalo vyjadrenie typu: „Nie je to atraktívne, 
zábavné, kreatívne...“ Hoci slogan našej fakulty znie „myslenie nás baví“, určite v ňom nejde 
o prvoplánové chápanie významu slova „baviť“ ako „rozptyľovať, poskytovať zábavu“. Materská škola 
a elementárny stupeň vzdelávania iste využíva aj „učenie hrou“, pravda, vysoká škola nie je o zábave. 
Predpokladáme, že študent, ktorý prichádza na vysokú školu, je už motivovaný na štúdium a má záujem 
o nadobúdanie kompetencií nevyhnutných na úspešné uplatnenie absolventa na trhu práce. Moderné 
zahraničné didaktiky profilujú pedagóga do roly sprievodcu študenta, schopného poskytnúť mu pomoc 
na študijnej trajektórii. Tá pomoc študujúcemu spočíva vo vysvetlení, v príprave a poskytnutí materiálov, 
v  živých rozhovoroch na konzultáciách, prednáškach a seminároch, ale nie v bavičstve. Všetky naše 
materiály a riadené aktivity sa snažíme pripraviť tak, aby boli aktuálne, užitočné, vychádzali z praxe a boli 
na ňu aj orientované. Atraktívnosť na hodinách na vysokej škole však nemôže znamenať jednoduchosť, 
zľahčovanie, zábavu. Študentské odporučenie „zaviesť atraktívnejšie predmety“ vyvoláva veľa otázok: 
Ktoré predmety sú atraktívne? či Do akej miery kritérium atraktívnosti môže byť rozhodujúcim pri 
príprave odborníka?, Čo znamená atraktívnosť v učebnom procese? (Azda nie veľa „školáckych“ cvičení, 
nenáročnosť študijného materiálu, „ľudový“ spôsob výkladu). 

3. Iná konštanta znie takto: „V kurikulu je veľa slovenčinárskych predmetov, ktoré sú zbytočné pre 
prekladateľov; je tam veľa „teoretických predmetov“. Vzhľadom na  pripomienky takého typu, ktoré sa 
každý semester opakovane vyskytujú v študentskej ankete, nezostáva než trpezlivo a optimisticky 
sprevádzať mládež na ceste k pochopeniu. A tak na tomto mieste opäť pripomíname: a) každý 
prekladateľ primárne prekladá do svojho materinského jazyka a musí to vedieť robiť dobre, ináč sa 
v tejto profesii neuplatní; b) vysoká škola nie je jazykovou školou: zámerom jazykovej školy je naučiť 
študenta cudzí jazyk, zámerom vysokej školy je pripraviť odborníka.  

4. Z komentárov k učiteľskému magisterskému programu cítime miernu nespokojnosť so 
zvládnutím didaktickej časti tohto programu. Už v predošlých študentských vyjadreniach odzneli kritické 



pripomienky k organizácii pedagogickej praxe na našej fakulte v porovnaní s Prírodovedeckou fakultou 
UK (pritom sme presvedčení, že na slovakistike sú praxe organizované optimálne). Celofakultná 
organizácia pedagogických praxí presahuje naše katedrové kompetencie. Pokiaľ ide o komentovanie 
študijných programov ako takých, v prípade učiteľstva slovenského jazyka a literatúry sa vyskytli 
podnety, aby sa pri výučbe viac priestoru venovalo tomu, ako študenti využijú poznatky z jednotlivých 
slovakistických predmetov vo svojej učiteľskej praxi po skončení štúdia. Viac sa chcú venovať tomu, čo 
a ako majú učiť žiakov. K tomu si nevieme ako pedagógovia odpovedať na otázku, prečo potom naši 
študenti učiteľstva nevyužívajú naše povinne voliteľné predmety. (Osobitne mizivo využívajú predmet 
„Súčasné učebnice vo vydavateľskej a redakčnej praxi“, kam prichádzajú externí skúsení pedagógovia, 
redaktori a autori učebníc slovenského jazyka pre SŠ priamo z redakcie vydavateľstva Orbis Pictus 
Istropolitana, aby učili adeptov učiteľstva aplikovať odborné poznatky v didaktickej praxi.) 

5. Jedna reakcia osobnosti s viac ako štvrťstoročnou pedagogickou praxou: V hodnotení študijných 
programov učiteľského či tlmočnícko-prekladateľského štúdia slovakistiky sa viackrát objavuje výhrada, 
že prednášané učivo ide veľmi do hĺbky a neprihliada sa na to, čo budú študenti v budúcnosti reálne 
potrebovať pri výučbe slovenského jazyka na ZŠ alebo SŠ alebo v prekladateľskej alebo tlmočníckej praxi. 
Súhlasím s tým, že obsah mojich diachrónne a sociolingvisticky zameraných kurzov nie je súčasťou 
základného alebo stredoškolského učiva a asi by bolo možné viac ho priblížiť aspoň k niektorým častiam 
učebných plánov. Zároveň si myslím, že vedomosti učiteľa (aj teoretické) majú dostatočne presahovať 
rozsah látky preberanej na školách. Podobne to platí aj pre prekladateľa a tlmočníka, ktorého jazyková 
príprava by sa nemala zúžiť na jazykové kompetencie, resp. na „správne“ a „nesprávne“ v spisovnom 
jazyku, ale mala by zahŕňať aj pochopenie reálneho fungovania a prirodzeného vývinu jazyka za 
hranicami kodifikovaných mantinelov, aby k svojmu pracovnému nástroju – k jazyku – dokázali 
pristupovať tvorivo.  

Pre oba typy programov sa mi javí ako dôležité osvojenie si aj faktografických vedomostí o dejinách 
a vývine jazyka a tiež pochopenie reálneho fungovania jazyka. Vo verejnom diskurze o jazykových 
otázkach sa ako „všeobecné a večné pravdy“ stále opakujú nepravdivé mýty a ideológie o jazyku, ktoré 
sú, bohužiaľ, niekedy podporované aj školskou výučbou. Vysvetľovaním mechanizmov spontánneho 
vývinu jazyka a zámernej jazykovej politiky sa snažím u študentov tieto mýty a ideológie odkrývať. To si 
vyžaduje aj istý záber teoretických poznatkov. 

Možno to do reakcie k výsledkom ankety nepatrí, ale uvedomujem si to každý rok: Pri spätnom 
pohľade na vývoj predmetov našich študijných programov v rámci odboru slovenského jazyka, resp. vývoj 
predmetov v mojom okruhu diachrónne a sociolingvisticky zameraných disciplín, vnímam u seba už 
niekoľko rokov kontinuálne znižovanie rozsahu a hĺbky (či komplexnosti) prednášanej problematiky 
a znižovanie nárokov na faktografické vedomosti (aj v duchu zníženia miery memorovania). Paradoxne 
zároveň s týmto klesaním kontinuálne narastá počet výhrad voči vysokej miere „teórie“ a „zachádzania 
príliš do hĺbky“. Je to rozpor, s ktorým sa neviem úplne vyrovnať. Dnes si už napríklad netrúfam skúšať 
alebo dávať na seminárne práce také témy, ako napr. pred 10 rokmi. Dodajme, že nejde o vyjadrenie 
„sólového jazdca“, ale o reprezentatívny názor celého pracoviska. 

6. Najviac zo všetkých zmienených postrehov nás trápi nepochopiteľná zášť proti slovenskému 
jazyku na translatologickom spoločnom základe. Preto sa k nej vraciame aj v poslednom bode nášho 
stanoviska a otázke „zbytočnosti“ slovenského jazyka pre translatológov neslovenčinárov tu venujeme 
hlbší analytický ponor. Rozoberieme pritom novovytvorený študijný plán spoločného základu 
translatológie, ktorý od aktuálneho AR vstúpil do platnosti. Hoci je nesporné, že autonómne ovládanie 
systému slovenského jazyka ako materinského aj jeho uplatňovanie v reči je pre translatológov 
nevyhnutná polovica úspechu výkonu ich práce (nezávisle od toho, z/do akého cudzieho jazyka budú 
prekladať či tlmočiť), do garančnej trojice generujúcej nový študijný plán spoločného základu 
translatológie nebol prizvaný žiadny zástupca vtedajšej Katedry slovenského jazyka (dnes Katedra 
slovenského jazyka a teórie komunikácie). Vtedajšia KSJ iniciatívne apelovala na vedenie fakulty, aby 
skonsolidovalo zdecimovaný slovakistický základ translatologických štúdií (do povinnej výučby bola 
navrhovaná len praktická gramatika slovenčiny 1 a 2, čiže variant s nulovou teoretickou prípravou 
s „výňatkom“ dvoch aplikačných predmetov bez 6-zložkového celostného kurikula). Po tejto výzve boli 
finálne vnesené do programu nasledovné kurzy zabezpečované zo strany KSJTK: Základy jazykovedy ako 



P, Praktická gramatika slovenčiny 1 ako P a Slovenská štylistika pre prekladateľov ako P ( = 3 kurzy sú 
povinné, z toho len prvý a posledný sú profilové); ďalej je v pláne Praktická gramatika slovenčiny 2 ako 
PV, Ortoepia a ortografia ako PV, Lexikológia pre prekladateľov ako PV (na FF PU povinný a profilový 
predmet), Štylistická interpretácia textu ako PV (= 4 kurzy sú povinne voliteľné, neprofilové). Okrem 
toho FiF UK ponúka (mimo KSJTK) dva semestre Úvod do korpusovej lingvistiky, kde ide o prácu 
s nástrojom, nie o výučbu slovenského jazyka.  

Na porovnanie dokladáme údaje o kurzoch slovenského jazyka zo študijného plánu 
translatologických programov na FF PU v Prešove v AR 2022/2023:  
https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais.  

V študijných plánoch spoločného základu translatológov sú nasledovné kurzy: Základy jazykovedy 
ako P, Fonetika a ortoepia ako P – 1. rok ZS; Slovenský jazyk 1 (morfológia) ako P + Praktická morfológia 
pre prekladateľov ako PV – 1. rok LS; Slovenský jazyk 2 (syntax) ako P, Slovenský jazyk 3 (lexikológia) ako 
P (= súčasne profilový predmet – jediný pre celý SZ v semestri v balíčku spoločného základu!) + Praktická 
syntax pre prekladateľov ako PV – 2. rok ZS; Slovenský jazyk 4 (štylistika) ako P; Praktická rétorika ako 
PV – 3. ročník ZS.  

Keď to zosumarizujeme, FF PU v Prešove ponúka prekladateľom na spoločnom základe v troch 
ročníkoch 1. stupňa štúdia 6 povinných slovenskojazykových predmetov, medzi ktorými sú základy 
jazykovedy, fonetika a fonológia, slovenská morfosyntax 1, slovenská morfosyntax 2, slovenská 
lexikológia a slovenská štylistika. Kurzy zabezpečujú, pravdaže, odborníci na slovenský jazyk (nie 
neslovenčinárski translatológovia z katedier cudojazyčných filológií). Okrem toho ponúka 3 PV kurzy: 
praktickú morfológiu, praktickú syntax a praktickú rétoriku ako povinne voliteľné kurzy. To je dokopy 9 
kurzov zo slovenského jazyka. FiF UK v Bratislave ponúka na tom istom stupni toho istého študijného 
zamerania 3 P kurzy a 4 PV kurzy = dokopy 7 kurzov (+ prácu s korpusmi). Filozofická fakulta UK 
v Bratislave teda poskytuje svojim študentom o polovicu menej povinných predmetov zo slovenského 
jazyka oproti FF PU v Prešove, pričom druhú polovicu predmetov kľúčových na nadobudnutie 
optimálnej slovakistickej jazykovo-komunikačnej kompetencie vyraďuje do pozície fakultatívnych 
predmetov. Tie perspektívny držiteľ diplomu translatológa nebude musieť absolvovať. Ďalšie 
informácie o tom, ako je to napríklad na Karlovej univerzite v Prahe či inde, sme poskytli v predošlom 
vyjadrení za ZS 2021/2022.  
Záver: V rozpore s desaťročiami trvajúcou a praxou overenou tradíciou štúdií translatológie na FiF UK 
inštitúcia pristúpila k 50 % redukcii povinných predmetov zo slovenského jazyka v bakalárskej príprave 
translatológov. V súvise s tým môžeme ubezpečiť aj nesympatizantov s kurzami slovenského jazyka, že 
nemusia mať od tohto akademického roka obavy z „ohrozenia“ slovenským jazykom a nie je potrebné 
písať nám nenávistné a znevažujúce vyjadrenia v študentskej ankete.  

Týmto stanoviskom chceme uistiť študentov, že vyjadrenia zo študentskej ankety za celé obdobie 
jestvovania tohto nástroja dôsledne na katedre preberáme a v tvorbe akreditačných spisov 
i v individuálnej každodennej pedagogickej práci optimálne zohľadňujeme. Máme rovnaký cieľ ako 
študenti: formovať vo vzdelávacom procese kvalitných a konkurencieschopných odborníkov. Všetkým 
našim študentom (tým, ktorí majú v nás dôveru, aj tým, ktorí nás chcú disciplinárne sankcionovať, 
prepúšťať, či posielať do dôchodku) želáme počas štúdia a následne na trhu práce veľa úspechov. 

 
Členovia Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK  

 
 

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy   
 

V hodnotení študijných programov v študijnom odbore filológia so zameraním na tlmočníctvo 
a prekladateľstvo v kombinácii so slovenským jazykom a kultúrou na bakalárskom stupni sa vyskytli 
pripomienky týkajúce sa rozsahu a záťaže literárnohistorických predmetov. V odbore učiteľstvo 
a pedagogické vedy sa v bakalárskom i magisterskom stupni objavila požiadavka tzv. svetovej literatúry, 
ďalších zaujímavých PV predmetov a väčšej zameranosti na pedagogickú prax.  

https://student.unipo.sk/maisportal/studijneProgramy.mais
https://fphil.uniba.sk/ksllv/


Ponuku kurzov z tzv. svetovej literatúry sme v novom akademickom roku rozšírili v spolupráci s ďalšími 
katedrami a študentom odporúčame orientovať sa na ponuku kurzov z dejín svetovej literatúry v rámci 
celej fakulty. Relevantné názory o náplni kurzov a orientácii na prax vyučujúci citlivo vnímajú 
a implementujú do aktuálnej a budúcej podoby jednotlivých kurzov. V súvislosti s požiadavkou na 
predmety zamerané na pedagogickú prax katedra práve v letnom semestri akademického roka 
2021/2022 ponúkala povinne voliteľný predmet Vybrané kapitoly z didaktiky slovenského jazyka 
a literatúry, ktorý bol zabezpečovaný odborníčkou priamo z praxe. Študenti však o tento predmet 
prejavili iba minimálny záujem. 

Z jednotlivých kurzov realizovaných na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 
v letnom semestri boli priaznivé ohlasy na viaceré kurzy, napr. Teória literatúry 2, Česká literatúra, 
Kapitoly zo svetovej literatúry pre učiteľov 2, Slovenská literatúra 19. storočia 2, Slovenská literatúra 20 
storočia v divadle a filme, Súčasná slovenská literatúra a i., čo nás teší. 

Za názory a korektné pripomienky vyjadrené v ankete ďakujeme.  

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

 
 
Katedra sociológie 

 
V prvom rade chcem poďakovať v mene pedagogičiek a pedagógov Katedry sociológie Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave všetkým študentkám a študentom za zapojenie sa do 
študentskej ankety v letnom semestri akademického roka 2021/2022. Žiaľ, do študentskej ankety sa 
zapojil menší podiel študentstva, ako bol priemer za celú FiF UK.  

V budúcom akademickom roku 2022/2023 by sme z tohto dôvodu radi zvolili stratégiu, ktorá 
zabezpečí výraznejšiu mieru získanej spätnej väzby zo všetkých stupňov štúdia – bakalárskeho, 
magisterského i doktorandského – prostredníctvom študentskej ankety. Spätnú väzbu síce získavame aj 
individuálne počas semestra, resp. po ukončení skúškového obdobia za jednotlivé predmety, ale vyššiu 
mieru zapojenia študentstva do študentskej ankety sa budeme snažiť docieliť: propagáciou ankety; 
objasnením jej cieľa a dôležitosti ankety pre katedru; správnym naplánovaním času jej vyplnenia (napr. 
na poslednej hodine výučbovej časti semestra príslušného AR).  

Spätnú väzbu na naše kurzy sa snažíme však každý semester získať aj mimo študentskej ankety 
priamo na hodinách, či už prostredníctvom diskusií so študentmi, ale aj anonymnými vlastnými 
zisteniami. Pri oboch podobách spätnej väzby je väčšina hodnotení pozitívna a často dostávame 
konštruktívne návrhy a inšpiratívne nápady na mnohé oblasti týkajúce sa jednotlivých kurzov – od 
samotného obsahu kurzov, organizácie výučby, štruktúry prednášok či využitia inovatívnych metód 
výučby. Samozrejme, získavame aj kritické pripomienky, ktoré sa týkajú lepšej prepojenosti študijných 
programov s praxou, premyslenejšej organizácie kurzu, zefektívnenia komunikácie so študentmi a pod.   

Študentská anketa je vhodným doplnením už získaných informácií a ponúka ďalšiu spätnú väzbu zo 
strany študentiek a študentov nielen odboru sociológia, ale aj študentov iných odborov navštevujúcich 
sociologické kurzy. Študentky a študenti sa vyjadrovali celkovo k študijným programom na jednotlivých 
stupňoch štúdia, ako aj k jednotlivým navštevovaným predmetom ponúkaným Katedrou sociológie FiF 
UK v Bratislave. V prípade hodnotenia študijných programov môžem skonštatovať podobný záver ako za 
minulé semestre, kedy tak v prípade bakalárskeho ako i magisterského štúdia išlo najmä o pozitívne 
hodnotenia. Ako silné stránky identifikovali študenti obsahovú náplň, zaujímavé tematické zameranie 
a vysokú kvalitu výučby. 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.  

Katedra sociológie FiF UK v Bratislave v novom AR 2022/2023 aktualizovala študijný plán 
jednotlivých študijných programov a pokúsila sa vzhľadom na nové personálne obsadenie o neľahkú 
úlohu zachovania kontinuity, ale aj o inováciu študijných programov, ktorá vychádzala aj z odporúčaní v 
študentských anketách. Mnohé pripomienky študentskej ankety LS 2021/2022 sú už z týchto dôvodov 

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


neaktuálne. Inováciou prešli nielen celé študijné programy, ale aj jednotlivé predmety. Výraznejšie 
zmeny sa dotkli najmä výučby predmetov, ktoré sa venujú histórii sociologického myslenia. V týchto 
predmetoch sa budeme viac venovať sociologickým klasikom a menej predsociologickému mysleniu. 
Nový kolega doc. Janák prinesie nielen nový obsah, ale aj novú formu a štruktúru výučby. Výrazné zmeny 
z hľadiska štruktúry kurzov sa týkajú aj metodologických predmetov, pričom bude zachovaná kontinuita 
s predchádzajúcim obdobím. Pri výučbe však budú mať študenti možnosť viac prakticky vyskúšať získané 
znalosti. Podobne sme sa zamerali aj na získanie praktických skúseností pri jednotlivých predmetoch 
(vypracovanie seminárnych prác, ktoré dobre preveria získané vedomosti a sú prepojené so zvládnutím 
praktických úloh), ako aj na zavedenie nových prakticky orientovaných predmetov (napr. spracovanie 
dát, rozšírenie o predmety kvalitatívneho výskumu, prieskum trhu, marketingová komunikácia), ale aj 
na inovovanie ďalších predmetov smerom k aktuálnym celospoločenským problémom. Už teraz 
kolegyne a kolegovia stále dôraznejšie poukazujú na možnú aplikáciu a praktické využitie získaných 
vedomostí v budúcom profesijnom uplatnení ako i v reálnom živote. Takto získané vedomosti a zručnosti 
budú využiteľné vo výskumnej praxi a zvyšujú konkurencieschopnosť našich absolventiek a absolventov 
na trhu práce.  

Katedre sociológie sa lepšie darí previazať výučbu s výskumnou činnosťou jej členov a vťahovať aj 
študentov do týchto aktivít. V procese výučby sú stále aktívnejší aj naši doktorandi, ktorí tiež prinášajú 
množstvo inovácií do obsahu i spôsobu výučby. Aj spätná väzba študentov iných odborov (napr. filozofia, 
marketingová komunikácia, učiteľské odbory, psychológia) poukazuje na stále sa zvyšujúci záujem 
a dobrú rezonanciu dôležitosti sociologického pohľadu na tematické okruhy, ktoré súvisia aj s ich 
odborným zameraním a záujmami. 

Pri hodnotení jednotlivých kurzov sa stretávame s bodovým i slovným hodnotením. Pri väčšine 
kurzov sa však iba menšia časť študentov vyjadrila aj prostredníctvom slovného hodnotenia. Vo 
všeobecnosti sú kurzy a výučba hodnotené pozitívne a väčšina predmetov dosahuje vysoké hodnotenia 
z hľadiska všetkých sledovaných charakteristík a kritérií (napr. náročnosť, množstvo práce, stanovené 
požiadavky a obsah). Väčšinu predmetov hodnotili študenti ako zaujímavé a dôležité pre získanie 
sociologických vedomostí a odporučili by predmet ostatným. Kritické pripomienky boli k nejasným 
očakávaniam, spôsobu výučby, hodnoteniu a komunikácii zo strany jedného vyučujúceho. Ide 
o dlhodobejší problém, ktorý sa, verím, podarí postupne vyriešiť. Určite tomu napomôže nová 
akreditácia a skúsenosť dištančnej výučby, ktoré znamenajú aj jasné naformulovanie kritérií hodnotenia, 
adekvátne stanovanie požiadaviek na ukončenie predmetov, možnosť využitia MS Teams pri lepšej 
komunikácii a zabezpečení dostupnosti odbornej literatúry, atď. Ukazuje sa, že získané skúsenosti  
využívajú kolegyne a kolegovia pri priebežnom inovovaní spôsobu výučby, obsahu, spôsobu hodnotenia 
niektorých predmetov, ako i pri celkovom zefektívnení komunikácie smerom k študentkám 
a študentom. Našou snahou bolo v letnom semestri AR 2021/2022 čo najlepšie zabezpečiť výučbu 
a neznížiť jej kvalitu. Verím, že sa nám to podarilo. Ďakujem v mene celej katedry za hodnotenie 
a konštruktívne návrhy.  

 
 

Mgr. Roman Džambazovič, PhD., vedúci katedry  

 
 
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk 
 

V letnom semestri 2021/2022 sme mali celkom dobrú účasť na kurzoch v rámci SAS, žiaľ, len 
v obmedzenom počte ich aj prostredníctvom ankety hodnotili, väčšinou len 1 – 2 študenti, väčšina 
kurzov nebola vôbec hodnotená. V princípe študenti v ankete len minimálne hodnotili naše kurzy boSC 
a boSE, takže prakticky sa nemáme k čomu vyjadrovať.  

Máme pozitívne hodnotenie  kurzu jazyková kultúra – od jednej študentky, ktorá ho odporúča, 
podobne aj kurzy lingvokultúrna interpretácia textu, súčasná slovenská literatúra, ktoré tiež veľmi 
kladne hodnotil len jeden študent. V rámci hodnotenia bakalárskeho študijného programu 

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


stredoeurópske štúdiá apeloval jeden študent na vhodné rozdelenie podľa jazykových úrovní, aby to 
bolo komfortné pre nich aj pre zvyšok skupiny, ale to podľa možnosti zabezpečujeme. 

V princípe študenti priaznivo reagovali na ponúkaný bakalársky študijný program slovakistické 
štúdiá aj kurzy v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu stredoeurópske štúdiá 
v rámci nášho interného prieskumu, ktorý robíme pravidelne na konci aktivít, ale nezapojili sa do 
fakultnej ankety, čo nás mrzí. Spätná väzba spolu s hodnotením prezentovaného učiva a použitého 
učebného materiálu nám pomáha pri plánovaní obsahu i výbere metodiky predmetu. Snáď sa nám v 
budúcnosti podarí študentov motivovať k väčšej reflexii a hodnoteniu našich kurzov.  

 
Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., riaditeľka 

 

 

Katedra všeobecných dejín 
 

V ankete sa k programom realizovaným našou katedrou vyjadrilo cca 20 % študentov, čo zodpovedá 
približne fakultnému priemeru. Pritom s potešením konštatujeme, že študijný program história 
v jednoodborovom i kombinovanom formáte bol v ankete opäť, a to na oboch stupňoch štúdia, 
hodnotený pomerne vysokými známkami. 

Výhrady zazneli najmä voči preradeniu viacerých kurzov z povinne voliteľných medzi povinné. Toto 
riešenie súviselo s akreditáciou, no zároveň treba povedať, že sa udialo na základe požiadavky kolegov z 
katedry, s ktorou spoločne zabezpečujeme výučbu kurzov na našich programoch.  

Už niekoľko rokov je v ankete terčom kritiky príliš teoretické zameranie výučby budúcich učiteľov 
a zanedbávanie prípravy z oblasti praktických kompetencií. Veríme, že aj na základe dlhodobých apelov 
zo strany študentov i katedier, ktoré realizujú učiteľské štúdium, sa pri prebiehajúcej akreditácii tieto 
nedostatky odstránia a štúdium tzv. spoločného (pedagogického) základu bude zodpovedať reálnym 
potrebám budúcich pedagógov na základných a stredných školách. 

Medzi názormi študentov zazneli aj hlasy, ktoré pranierovali ľudskú dôstojnosť zraňujúce výroky 
niektorých učiteľov našich študijných programov. Našťastie sa netýkali zamestnancov katedry 
všeobecných dejín, no i tak sme pri prípadnom riešení tohto neprofesionálneho konania kompetentnými 
orgánmi fakulty pripravení poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. 
 

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

 

 

Katedra východoázijských štúdií 
 
Všeobecné postrehy: celkovo priaznivé hodnotenie študijných programov 
Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky stupeň): počet hodnotiacich študentov študijného 
programu ako celku: 0 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom: počet hlasov 
s negatívnymi postrehmi alebo návrhom na zlepšenie predmetu: 0 
Východoázijské jazyky a kultúry (magisterský stupeň): počet hodnotiacich študentov študijného 
programu ako celku: 4 
 
Stanoviská ku konkrétnym komentárom študentov k jednotlivým predmetom 
Akademická japončina – tvorba textov 2 

„Nezadané osnovy na začiatku semestra, chod vyučovania sa mení. Neustále riešenie politickej 
situácie v podobe písania slohov – domácich úloh – koronavírus, vojna na Ukrajine (myslím si, že to 
nepatrí k danému predmetu, hlavne, keď sa to rieši často). Používanie starých učebných materiálov 
(učenie sa po japonsky o tom, ako správne držať videokameru na VHS apod.). Na hodine sa dokopy spraví 
1 cvičenie, ktoré bolo na domácu úlohu alebo čítanie dvoch strán z učebnice (ukončenie hodiny skôr), kde 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-vseobecnych-dejin/
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jeden prečíta 1 vetu a druhý tú istú vetu preloží, čo značne spomaľuje hodinu. Zadanie úlohy častokrát 
nejasné, nekorešponduje s tým, čo sa od nás vyžaduje (v zadaní napísané, že máme objektívne z 
historického hľadiska popísať, ako sa bude asi vyvíjať vojna na Ukrajine, na hodine bolo neskôr, po 
termíne odovzdania, povedané, že sme len mali vyjadriť náš vlastný názor). Nepomer obsahu predmetu 
z hľadiska jazykových znalostí/to, čo robíme a čo sa od nás vyžaduje – niektoré materiály a tvorenie viet 
ako pre začiatočníka a na druhej hodine riešime vysoko akademické texty.“ 

Odpoveď: K výhradám, že sa na hodinách „neustále rieši politická situácia“ odpovedám: neviem, 
podľa akého kritéria študent konštatuje, že to nepatrí k danému predmetu. Akademický text sa môže 
písať na akúkoľvek tému. Nerozumiem celkom, o akom rozpore v zadaní témy v zmysle popisu napr. 
vojny na Ukrajine sa hovorí. Vlastný názor vysokoškolského študenta by mal byť podložený znalosťou 
„objektívneho“ historického hľadiska. Pre pedagóga je zložité nachádzať materiály, ktoré vyžadujú 
rovnakú úroveň znalosti jazyka počas celého semestra. 
 

„Predmet by som neodporučila ďalším študentom preto, lebo nie je o TVORBE textov. Netvoríme 
akademické texty, len si prečítame akademický text a rozoberáme na základe cvičení pri texte. Avšak 
väčšina hodiny je strávená prekladom viet. Organizácia hodiny je slabá, cieľ predmetu, zadania a úlohy 
sa menili v priebehu semestra – teda obsah hodiny nejasný, mätúci. Navyše to nie je samostatný funkčný 
výkladový systém, lebo ráta s tým, že žiak už má znalosti na vytvorenie akademického textu, hoci 
konštrukciou textu sa vôbec nezaoberáme. Pravda, akademický text už magister tvoriť vie, avšak nie z 
tohto predmetu. Náplňou je skôr čítanie s porozumením. Na tomto predmete som čakala prax, cvičenie, 
reálne písanie akademického textu v japončine, následné hodnotenie a tipy od učiteľa. Napríklad s akými 
rôznymi formami a dĺžkami a. t. sa stretneme a pod. Akademický text sme len čítali a skôr sme preberali 
akoby nadstavbu, tzn. dolaďovanie detailov ako vyše/menej ako 20%, ako povedať koláčový graf, no nie 
ako vystavať text v závislosti na ponúknutom priestore - či je text krátkym abstraktom alebo samostatne 
náučný na nejakom vedeckom plagáte/v článku atď. Výber učebnice hodnotím ako celkom pozitívny.“ 

Odpoveď: Postrehy študenta som tlmočila vyučujúcemu. 
 
Japonská konverzácia pre pokročilých 2 

„Žiadne sylaby, predmet hodiny sa mení, je nekonzistentný (vety typu Idem do parku vs podrobný 
opis pohybov japonských tancov (= priepastný rozdiel/striedanie jazykových úrovní/toho, čo sa od nás 
neskôr očakáva), improvizovanie. Bolo povedané, že budeme robiť aj posluchy, nie len písať a čítať (opäť, 
čítanie 1 žiak x 1 veta, druhý žiak tú istú vetu preloží), žiadne posluchy neboli. Vyučujúci s nami 
nepreberie, pre nás dôležité, veci, pokiaľ má subjektívne pocit, že nás to nebaví.“ 

„Je to predmet konverzácie ale nekonverzujeme.“ 
Odpoveď: Pripomienky študenta som konzultovala s vyučujúcim. 

 
Recepcia textu v interdisciplinárnom kontexte 1 

„Spracovať tému, s ktorou sme sa doposiaľ nestretli, na 10 až 20 strán odborného textu v japončine 
v rámci týždňa, mi príde veľmi náročné. Témy z tohto semestra boli zaujímavé a o niečo lepšie uchopiteľné 
než minulý semester, človeku pomôžu aj čo-to ozrejmiť pri práci s cudzím jazykom. Avšak stále platí, že 
text je náročný, a to aj pokiaľ v našom ročníku už ovládame všetkých 2000 bežne používaných kanji 
znakov – pri týchto textoch to bolo stále neaplikovateľné.“ 

Odpoveď: Nemyslím si, že „2000 bežne používaných kanji znakov“ má byť kritériom, na základe 
ktorého sa posudzuje náročnosť textov vhodných pre tento predmet. Texty na magisterskom stupni 
štúdia by mali presahovať štandard bežne používaných znakov. 
 
Znaky v kontexte 2 
„Žiadne sylaby, nedodržuje sa, čo sme si stanovili. Uprednostnili by sme rozšírenie tohto predmetu aj do 
šiesteho ročníka, nakoľko sme sa tento rok naháňali, aby sme stanovený počet znakov prebrali, čo 
nakoniec nemalo prílišný efekt z hľadiska štúdia a času (boli prípady, kedy sme si mali dobrať za 1 týždeň 
6 lekcií, čo predstavuje približne 620 znakov a približne 150 slov/slovných spojení (samotné prekladanie 
a vypisovanie slovnej zásoby zaberie aj 5 – 6 hodín). vzhľadom na to, že máme aj iné predmety, toto 



množstvo predstavovalo značné problémy). Učebné materiály sú zastarané, z veľkej časti obsahujú slová 
či dokonca znaky, ktoré sa už nepoužívajú. Keďže ide o predmet s názvom znaky v kontexte, dohodlo sa, 
že namiesto zastaraných viet budeme dostávať poriadne príkladové vety k znakom + hlavne sme chceli 
znaky precvičovať, nie iba čítať celú hodinu preklady slovných spojení. Znaky sme nakoniec ale 
neprecvičovali vôbec, spomínané príkladové vety sme dostali k dispozícii asi iba trikrát. Cením si ochotu 
vyučujúceho vyhovieť nám v tom, aby sme počas semestra písali testy, avšak slová, ktoré máme napísať 
v znakoch alebo naopak, sú bez kontextu, čo pri silno synonymickej a homonymickej japončine je značný 
problém. Zasadenie slova do kontextu by ale podľa slov vyučujúceho bolo náročné na spracovanie (test 
má 30x30 slovíčok).“ 

Odpoveď: Pripomienky študenta som konzultovala s vyučujúcim. 
 

Prof. Mgr. Jana Benická, PhD, vedúca katedry 

 
Katedra žurnalistiky 
 

Vyjadrenia v ankete za uplynulý semester môžeme vnímať vo väčšine prípadov pozitívne, aj keď 
musím podotknúť, že sa tento semester vyjadrilo len niekoľko študentov a slovné hodnotenie poskytli 
vo väčšine prípadov maximálne dvaja, traja študenti.  

V porovnaní s predchádzajúcim semestrom sa hodnotenie študijného programu a predmetov 
zlepšilo. Sme veľmi radi, že vnímate katedru ako miesto, kde sa vám snažia akademici i odborníci z praxe 
odovzdať vedomosti do vašej budúcej profesie v oblasti médií.  

Vašou pravidelnou požiadavkou je aj zaradenie väčšieho počtu praktických predmetov. 
Momentálne máme na katedre osem pedagógov z praxe, ktorí vyučujú aj predmety zamerané na tvorbu 
mediálnych textov (Mediálny ateliér 1 – 6 a Kreatívne štúdio 1 – 2), v ktorých je podstatou výuky 
kontinuálne poskytovanie spätnej väzby na prácu študentov počas semestra. Katedra v rámci študijných 
programov ponúka aj predmety, ktorých podstatou je vytváranie žurnalistických textov (Redakčná prax 
1 – 6 či Časopisecká tvorba 1 – 2), a k dispozícii máte aj web, na ktorom môžete publikovať svoje texty 
(Webjournal). Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že pracujeme na tom, aby bol program, v ktorom 
študujete, pre Vás naďalej atraktívny a prepojený s praxou – aj pomocou diskusii s odborníkmi počas 
výučby a výučby priamo v redakcii. Rovnako posilňujeme napr. výučbu dátovej žurnalistiky a predmetov, 
ktoré sa venujú dezinformáciám, kritickému mysleniu, životnému prostrediu či aktuálnej spoločensko-
politickej situácii. Praktický aspekt oboch študijných programov zohľadňujeme aj pri tvorbe rozvrhu, v 
ktorom máte vyčlenené voľné piatky na mediálnu prax; rovnako ako aj snahou preposielať vám ponuky 
praxe či stáže v médiách. Sme radi, že využívate nové rozhlasové štúdio s technikom, ktorý je k dispozícii 
aj do neskorých hodín, aby ste mohli pracovať na svojich materiáloch.  

Máme radosť, že náš prístup k vám hodnotíte pozitívne, rovnako, ako aj naše denné úsilie o dialóg 
s vami. Pokiaľ ide o občasné oprávnené požiadavky, ktoré sa týkajú niektorých predmetov – môžem vás 
ubezpečiť, že pracujeme na novej koncepcii vzdelávania, ktorú už čiastočne môžete a naďalej budete 
postupne vnímať na spoločných hodinách v rámci nových predmetoch aj v spolupráci s redakciami médií 
v Bratislave. 

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