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Vec: Zdôvodnenie žiadosti o zmenu názvu a zmenu opisu študijného odboru 2.1.30 

Orientálne jazyky a literatúry 

 

 

Vážený pán generálny riaditeľ, 

  

ako dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si Vám 

dovoľujem zaslať zdôvodnenie k žiadosti o zmenu názvu a zmenu opisu študijného odboru 

2.1.30 Orientálne jazyky a literatúry, ktorú ministerstvu adresoval prof. RNDr. Karol Mičieta, 

PhD., rektor UK. Žiadosť o zmenu názvu a zmenu opisu študijného odboru 2.1.30 Orientálne 

jazyky a literatúry vypracovala skupina expertov z Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, ktorá je v súčasnosti v Slovenskej republike jediným pracoviskom, na ktorom 

sa študijné programy tohto odboru realizujú (konkrétne čínsky jazyk a medzikultúrna 

komunikácia v prvom a druhom stupni štúdia; japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia 

v prvom a druhom stupni štúdia; arabistika v prvom a druhom stupni; kórejské štúdiá v prvom 

stupni štúdia; východoázijské štúdia v treťom stupni štúdia; FiF UK má takisto ako jediná 

akademická inštitúcia priznané akreditačné práva uskutočňovať habilitačné konania a konania 

na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 2.1.30 Orientálne jazyky a literatúry).  

Vedúcou expertkou pri príprave návrhu bola pani prof. Mgr. Janka Benická, PhD., vedúca 

Katedry východoázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. 

Ide o návrh zmien, ktorých potreba vyplynula zo skúseností pedagógov Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského pri poskytovaní, organizovaní a zabezpečovaní hore 

uvedených študijných programov patriacich do študijného odboru 2.1.30 Orientálne jazyky 

a literatúry vo všetkých stupňoch štúdia, a ktoré reflektujú aktuálne sa meniace potreby 

spoločenskej praxe.  

Dovoľujeme si preto požiadať o zmenu názvu študijného odboru 2.1.30 Orientálne 

jazyky a literatúry na 2.1.30 Orientálne jazyky a kultúry, keďže termín kultúra je oveľa 
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adekvátnejší na vyjadrenie širokého spektra poznatkov o dejinách, náboženstve, filozofii a aj 

literatúre, ktoré sú študentom príslušných akreditovaných študijných programov 

sprostredkované v jednotlivých stupňoch štúdia a neredukujú sa teda popri výučbe jazyka 

(tvoriacej dôležitý pilier jednotlivých študijných programov) iba na literatúru. Súčasný názov 

Orientálne jazyky a literatúry nekorešponduje s obsahom realizovaných študijných 

programov a neadekvátne redukuje reálny obsah nadobudnutých vedomostí a 

poznatkov iba na oblasť jazyka a literatúry. 

Zároveň si dovoľujeme požiadať o zásadnú zmenu samotného opisu, ktorý v súčasnej 

podobe, tak ako je dostupný na internetovej stránke Akreditačnej komisie, nekorešponduje s 

reálne realizovanými študijnými programami, keďže sa jedná výlučne o opis arabistiky, 

ktorá je však iba jednou z oblastí patriacich do rozsiahleho regiónu (Ázia a severná Afrika) 

spadajúceho pod študijný odbor Orientálne jazyky a literatúry (resp. podľa nového návrhu 

Orientálne jazyky a kultúry). Návrh na zmenu opisu predstavuje posun od opisu arabistiky 

k opisu všetkých orientalistických disciplín s definovaním teoretických a praktických 

zručností pre jednotlivé stupne štúdia bez toho, aby konkrétne poznatky (napr. jazykovú 

kompetenciu) redukoval na konkrétny ázijský jazyk a kultúru, to nastane až na úrovni 

konkrétneho študijného programu prvého, druhého alebo tretieho stupňa.  

Cieľom predloženého opisu je vytvoriť takú charakteristiku študijného odboru, ktorá 

umožní realizáciu aktuálne akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch štúdia 

(japonológia, koreanistika, sinológia, arabistika) na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského, ale v prípade personálneho zabezpečenia aj vytvorenie nových (napr. 

turkológia, indológia, iranistika, vietnamistika) na tejto fakulte alebo na iných vysokých 

školách na Slovensku. Zmena názvu a zmena opisu študijného odboru 2.1.30 prispeje k tomu, 

aby sa definoval taký rámec opisu študijného odboru, ktorý bude korešpondovať s realitou 

a súčasnými trendmi v zahraničí.   

 

S pozdravom, 

 

       prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., v. r.  

              dekan FiF UK  

  

 

 


