
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii (magisterský stupeň štúdia) 

3. 5. 2022, 10.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garant, predseda 

rady), doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. (spolugarant), doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. 

(spolugarant), Mgr. Jana Trúsiková, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Kamila Klamová 

(zástupkyňa študentov). 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie výsledkov hodnotiacej správy Akreditačnej rady Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave 

3. Schválenie úprav študijných programov 

4. Záver zasadnutia 

 

Zasadnutie Rady študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii 

(magisterský stupeň štúdia) otvoril predseda rady prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD., ktorý ju 

zvolal z dôvodu prerokovania výsledkov hodnotiacej správy Akreditačnej rady Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Každý člen rady študijného programu 

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii (magisterský stupeň štúdia) 

sa oboznámil s výsledkami hodnotiacej správy a rada k jednotlivým bodom s kritickými 

výhradami zaujala nasledovné stanovisko: 

 

a) Učitelia študijného programu.  

Slovný komentár a pripomienky hodnotiteľa: V opise študijného programu sa nachádzajú 

profilové predmety, ktoré nemajú vyplnený Informačný list predmetu: Metodológia 

pedagogického výskumu, predpokladám, že daný predmet garantuje pedagóg na funkčnom 

mieste docenta, ale daný profilový predmet učí veľké množstvo odborných asistentov. Tým, že 

daný predmet nemá ILP – neviem jednoznačne posúdiť, kto je za predmet zodpovedný. 

Ocenila by som, ak by došlo zo strany zabezpečujúcich pedagógov ku kontrole predmetov v 

opise s ILP. 

 

Rada študijného programu sa zhodla na tom, že pripomienka k informačným listom je 

opodstatnená a katedra estetiky zabezpečí odstránenie tohto nedostatku. Zároveň Rada po 

preskúmaní informačného listu k predmetu Metodológia pedagogického výskumu 

skonštatovala, že informačný list tohto predmetu je p obsahovej i formálnej stránke vyplnený 

v súlade s požiadavkami Akreditačnej rady (aktualizácia informačného listu bola dňa 6. 4. 

2022). Tento profilový predmet vyučuje aj Mgr. Gabriela Pleschová, PhD., ktorá je na 

funkčnom mieste docenta na Katedre pedagogiky a andragogiky FiF UK. 

 

b) Odporúčania pre radu študijného programu 

Myslím, že je dôležité urobiť revíziu predmetov, ktoré sa nachádzajú v opise a v PDF súbore s 

Informačnými listmi predmetmi. Nesedí to. A ide najmä o profilové predmety. Myslím, že ide o 

formálne pochybenie a preto odporúčam spis prijať s podmienkou revízie. 

 

Rada študijného programu sa v zhode s vyššie uvedeným zhodla na potrebnej revízii 

a kontrole predmetov v opise s informačnými listami predmetov.  

 



c) Rada študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii (magisterský stupeň 

štúdia) na záver skonštatovala, že hodnotiteľ nemal k ostatným bodom v hodnotiacom 

formulári žiadne pripomienky ani slovné komentáre a že „Predložený návrh úpravy 

študijného programu spĺňa štandardy pre študijný program a odporúčam ho predložiť 

Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na schválenie.“ 

 

 

Zapísal: Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD.   

 

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

      prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. 

 

 


