
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

16. 1. 2022, 13.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. Mgr. Janka Benická, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 

a predsedníčka rady); Mgr. Ľuboš Gajdoš, PhD.; doc. Rong Ye, PhD; doc. Sascha 

Klotzbuecher, (prizvaní: Mgr. Lena Králiková Hashimoto—za japonskú sekciu; Mgr. Miloš 

Procházka, PhD—za koreanistickú sekciu), Mgr. Ján Budinský (zástupca zamestnávateľov); 

Bc. Barbora Kollárová (zástupca študentov) 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu slovenský jazyk a literatúra 

3. Prerokovanie obsahu informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného 

programu slovenský jazyk a literatúra 

4. Prerokovanie opisu študijného programu slovenský jazyk a literatúry (bakalársky 

a magisterský stupeň štúdia) 

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu otvorila jej predsedníčka prof. Janka Benická, 

ktorá ho zvolala z poverenia dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave podľa ustanovení čl. 25. ods. 1 Vnútorného predpisu č. 21/2021 Vnútorný 

systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Privítala všetkých členov a členky rady a oboznámila ich 

s programom zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

 

2. Prof. Benická požiadala všetkých členov rady študijného programu, aby sa vyjadrili 

k štruktúre študijných plánov bakalárskeho a magisterského stupňa, ktoré im boli 

vopred sprístupnené prostredníctvom aplikácie MS Teams.  

Viacerí členovia rady upozornili na fakt, že pri niektorých prednáškach sú ako učitelia 

uvedení aj vyučujúci, ktorí nemajú titul profesora alebo docenta. Prof. Benická uviedla, 

že sa jedná o prípady, kde v rámci predmetu odborní asistenti odučia niekoľko hodín 

ako jeho seminárnu časť. Viacerí členovia komisie navrhli, aby katedra 

východoázijských štúdií pripravila pre študentov širšiu ponuku výberových kurzov, 

zástupca zamestnávateľov vyzval katedru, aby v rámci svojich kapacitných možností 

ponúkala viac predmetov zameraných na obchodnú čínštinu.  

Členovia rady prerokovali systém spoločných povinných predmetov pre všetky tri   

jazykové zamerania a spôsob, akým na ne nadväzujú povinne voliteľné predmety 

v jednotlivých blokoch. Zhodli sa tiež v názore, že výučba spoločného dedičstva 

všetkých troch špecializácií—klasická čínština, sa bude ďalej na úrovni povinne 

voliteľných predmetov vyučovať hlavne v predmetoch  Klasická čínština 1, 2 (CN PV), 

Sino-kórejské písmo (handža) 1, 2 (KR PV) a Keigo-japonský zdvorilostný jazyk 1, 2 

(JP KR). 

 

 

 



3. Prof. Benická požiadala všetkých členov Rady študijného programu,  

aby sa vyjadrili k informačným listom predmetov bakalárskeho a magisterského 

stupňa. Sama upozornila na to, že je v nich nesúlad vo formulovaní výsledkov 

vzdelávania s pokynmi prodekanky pre štúdium, teda že výsledky vzdelávania nemajú 

byť formulované ako popis toho, čo sa stane počas absolvovania predmetu, ale toho, 

čo nastane po jeho absolvovaní. Tiež upozornila na to, že vo viacerých informačných 

listoch chýba zmienka o sankciách v prípade porušenia etických zásad, na čo sa 

odvoláva príslušná časť opisu ŠP.  

Viacerí členovia rady upozornili na doposiaľ nevyplnené informačné listy 

k predmetom Tlmočnícky seminár z čínštiny a Úvod do tlmočenia.  

Prof. Benická upozornila na nedôslednosť pri označovaní jazykov, v ktorých sa 

predmet vyučuje. Zvlášť upozornila na fakt, že ak sa v odporúčanej literatúre 

predpisuje dokument v češtine, je potrebné ho v tomto kontexte uviesť.  

 

4. Prof. Benická požiadala všetkých členov Rady študijného programu Východoázijské 

jazyky a kultúry, aby sa vyjadrili k opisu študijného programu.  

Členovia komisie nevzniesli k tomuto bodu programu vážnejšie pripomienky. 

 

5. Rada študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry odporúča Katedre 

východoázijských štúdií, realizujúcej študijné programy bakalárskeho a magisterského 

štúdia, zapracovať všetky schválené úpravy do dokumentácie študijného programu.  

 

Na záver sa členovia rady jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh 

úpravy študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry (bakalársky 

a magisterský stupeň) a podľa ustanovení čl. 35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 

21/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

Univerzite Komenského v Bratislave poverujú predsedníčku Rady študijného programu 

prof. Mgr. Janku Benickú, PhD., aby návrh úpravy predložila na prerokovanie 

Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

6. Prof. Benická sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie 

rady študijného programu, 

 

 

V Bratislave 16. 1. 2022 

 

 

 

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

prof. Mgr. Janka Benická 

predsedníčka Rady študijného programu 

Východoázijské jazyky a kultúry 

 

 

 


