
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Anglický jazyk a literatúra (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

5. 5. 2022 – komunikácia per rollam 

 

Prítomní:  

 doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program a 

predseda rady) 

 doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD. (zodpovedná osoba za študijný program) 

 Mgr. Ivan Lacko, PhD. (zodpovedná osoba za študijný program) 

 Mgr. Ľuboš Masaryk (zástupca zamestnávateľov)  

 Mgr. Simona Bajáková (zástupkyňa študentov) 

 Mgr. Jozef Lonek, PhD. (študijný poradca Katedry anglistiky a amerikanistiky, 

zapisovateľ) 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Komunikácia a hlasovanie per rollam o pripomienkach Akreditačnej rady FiF UK 

k opisom študijných programov anglický jazyk a literatúra na oboch stupňoch štúdia.  

 

Zápis: 

Členovia rady odsúhlasili a vzali na vedomie reakciu KAA na pripomienky AR FiF UK v tejto 
podobe: 
 
1. Profilový predmet Úvod do didaktiky AJ a literatúry (stupeň Bc.) nerealizuje docent ani 
profesor (podľa informácie v opise študijného programu však bude predmet od budúceho 
akademického roka realizovaný docentom). 
 
Medzičasom už na plný úväzok prijatá doc. Eva Reid, PhD. zastrešuje uvedené profilové 
predmety od AR 2022/23. 
 
2. Profilový predmet Didaktika AJ a literatúry 1, 2 (stupeň Mgr.) - nerealizuje docent ani 
profesor (podľa informácie v opise študijného programu však bude predmet od budúceho 
akademického roka realizovaný docentom). 
 
Medzičasom už na plný úväzok prijatá doc. Eva Reid, PhD. zastrešuje uvedené profilové 
predmety od AR 2022/23. 
 



3. Pre kvalitu publikačných výstupov a ohlasov na ne v obidvoch stupňoch študijných 
programov platia identické pripomienky ako pri programoch AJ a kultúra v kombinácii: v 
súvislosti s tvorivou činnosťou pedagógov katedry realizujúcich daný študijný program 
pokladám za potrebné uviesť, že výber výstupov z publikačnej činnosti by sa mal dôslednejšie 
zamerať na ich kvalitu z hľadiska kategórií publikačných výstupov i z aspektu statusu časopisov 
a zborníkov, v ktorých sú publikované. O medzinárodnom uznaní kvality vedeckých publikácií 
by mali svedčiť aj iné ako iba slovenské ohlasy na ich charakter a význam. 
 
Toto je širšia pripomienka na katedru a jej členov/zodpovedné osoby (garantov) ohľadom 
kvality publikačnej činnosti/ohlasov, ktorú bude treba riešiť do budúcnosti. Katedra chápe 
dôležitosť relevantných publikácií, avšak kriticky sa stavia k neustálym zmenám kritérií 
a akreditačných pravidiel. Navyše, medzinárodná kvalita citácií je – paradoxne – podľa 
navrhovanej legislatívy FiF UK nahraditeľná tzv. citáciami z medzinárodne uznávaných 
inštitúcií, ktoré môžu byť aj v SR.  
 
4. Predmety Akademické písanie (stupeň Bc.) nie sú rozlíšené indexami 1, 2 a nemajú ani žiadne 
prerekvizity - nie sú teda medzi sebou viazané podmienkou postupného zápisu? Ak áno, 
prerekvizity by sa zrejme mali doplniť. 
 
PV predmet Akademické písanie má len jeden kód (A-buAN-107), ale keďže sa podľa potreby 
môže vyučovať v oboch semestroch (Z/L), v ponuke predmetov je zdvojený - ide o identické 
kópie s rovnakými informačnými listami. Keďže nejde o nadväzujúce predmety, 
podmieňovacia prerekvizita tu nie je potrebná.  
 
5. Informačný list Angličtina na špecifické účely (stupeň Bc.) má uvedené obidva stupne štúdia, 
ale odporúčaný semester 5., čo sa však ako odporúčaný semester nemôže vzťahovať na 2. 
stupeň štúdia. Okrem toho hodnotenie E sa predpokladá už pri dosiahnutí 50% napriek 
celofakultne prijatej povinnosti študenta získať aspoň 60%. 
 
PV predmet Angličtina na špecifické účely sa pod magisterským kódom nachádza aj v 
ponuke PV predmetov študijného plánu bakalárskeho učiteľského stupňa, kde je 
odporúčaný ročník (3.) a semester (Z) nastavený systémovo správne. Ide pravdepodobne o 
systémový technický nedostatok zobrazovania informačných listov „obojstupňových“ 
predmetov. Klasifikačná stupnica predmetu bola upravená podľa celofakultnej požiadavky.  
 
6. Informačný list Angličtina na špecifické účely (stupeň Mgr.) hodnotenie E predpokladá už pri 
dosiahnutí 50% napriek celofakultne prijatej povinnosti študenta získať aspoň 60%. 
 
Klasifikačná stupnica predmetu bola upravená podľa celofakultnej požiadavky.  
 
7. Informačný list predmetu Neologizácia anglickej lexiky (stupeň Bc.) má uvedené obidva 
stupne štúdia, ale odporúčaný semester 5., čo sa však ako odporúčaný semester nemôže 
vzťahovať na 2. stupeň štúdia. 
 
PV predmet Neologizácia anglickej lexiky sa pod magisterským kódom nachádza aj v ponuke 
PV predmetov študijného plánu bakalárskeho učiteľského stupňa, kde je odporúčaný ročník 



(3.) a semester (Z) nastavený systémovo správne. Ide pravdepodobne o systémový 
technický nedostatok zobrazovania informačných listov „obojstupňových“ predmetov.  
 
8. Informačný list Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov (stupeň Bc.) má uvedené obidva 
stupne štúdia, ale odporúčaný semester 4., 6.; 6. semester sa však ako odporúčaný nemôže 
vzťahovať na 2. stupeň štúdia. Okrem toho hodnotenie E sa predpokladá už pri dosiahnutí 50% 
napriek celofakultne prijatej povinnosti študenta získať na úspešné hodnotenie predmetu aspoň 
60%. Rovnaká poznámka ohľadne hodnotenia sa vzťahuje aj na informačný list Základy 
prekladu z angličtiny pre učiteľov (stupeň Mgr.) 
 
PV predmet Základy prekladu z angličtiny pre učiteľov sa pod magisterským kódom 
nachádza v ponuke PV predmetov študijného plánu oboch učiteľských stupňov, kde je 
odporúčaný ročník (2./3.) a semester (L) pre Bc. stupeň, resp. odporúčaný ročník (1./2.) a 
semester (L) pre Mgr. stupeň, nastavený systémovo správne. Ide pravdepodobne o 
systémový technický nedostatok zobrazovania informačných listov „obojstupňových“ 
predmetov. Klasifikačná stupnica predmetu bola upravená podľa celofakultnej požiadavky.  
 
9. Informačný list predmetu Jazyk a prezentačné zručnosti neobsahuje zreteľne stanovenú 
stupnicu hodnotenia. 
 
Klasifikačná stupnica predmetu bola upravená. 

 

 

 

V Bratislave 5. 5. 2022 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Jozef Lonek, PhD.   

................................................................

doc. Daniel Lančarič, PhD. 

Predseda Rady študijného programu 

anglický jazyk a literatúra 

 

 

 

 


