
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

     Arabský jazyk a kultúra (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

     10. 5. 2022, 10, 00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

 

Prítomní: prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program); doc. Mgr. 

Zuzana Gažáková, PhD.; Mgr. Jaroslav Drobný, PhD.; Mgr. Dušan Magdolen, PhD. (zástupca 

zamestnávateľov); Miroslava Dirgová (zástupca študentov) 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oboznámenie členov rady s výsledkom hodnotiacej správy Akreditačnej rady FiF UK ku 

študijnému programu arabský jazyk a kultúra v kombinácii  

3. Vyjadrenie k pripomienke Akreditačnej rady FiF UK 

4. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu arabský jazyk a kultúra otvorila vedúca odboru doc. Mgr. 

Zuzana Gažáková, PhD. Privítala všetkých členov a členky rady a oboznámila ich s programom 

zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

2. Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. oboznámila členov rady programu s výsledkom hodnotiacej 

správy AR FiF UK, ktorá sa uzniesla, že študijný program bol schválený s nasledujúcou pripomienkou: 

na magisterskom stupni štúdia sa odporúča pre úplný antropologický obraz arabskej kultúry uviesť 

aspoň jednu prednášku o feminizme v arabskom svete. 

3. Doc. Mgr, Zuzana Gažáková, PhD. v rámci diskusie informovala, že tematike feminizmu sa program 

arabský jazyk a kultúra na magisterskom stupni venuje na predmetoch Moderná arabská literatúra I, II: 

v rámci prednášok venovaných počiatkom arabskej ženskej tvorby a modernej tvorbe arabských 

autoriek. Na príslušných seminároch  (Literárny proseminár I a II) sa následne rozoberajú literárne diela 

vzťahujúce sa k tejto problematike, pričom sa kladie dôraz na otázky patriarchátu, počiatku a rozvoja 

feministického hnutia, zahaľovania, postavenia žien v rámci moslimskej spoločnosti, ženskej obriezky 

či polygamie. Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. poznamenal, že sa touto problematikou čiastočne zaoberá aj 

na vybraných prednáškach predmetu Moderný islam. Prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. sa vyjadril, že 

taktiež nepokladá za potrebné rozsah témy v rámci programu výraznejšie navyšovať, už vôbec nie na 

úkor iných predmetov. Následne sa rada jednohlasne uzniesla, že túto pripomienku rada nepovažuje 

za relevantnú, nakoľko sa tematike feminizmu venuje v rámci magisterského stupňa na základe 

vyššie uvedených skutočností primeraný priestor.  
4. Doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila 

zasadnutie rady študijného programu. 

 

V Bratislave 10. 5 2022 

 

Zapísala: doc. Mgr, Zuzana Gažáková, PhD.  

  

  

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

prof. PhDr. Petr Zemánek, CSc. predseda  

Rady študijného programu arabský jazyk 

a kultúra 


