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NA CESTE KU KOMUNIKÁCII V JAPONČINE 
 

ON THE WAY TO COMMUNICATION IN JAPANESE1 
 

 
Viktória Marková 

 
Abstrakt 
 

Skúsenosti so zahraničnými učebnicami japonského jazyka ukázali, že väčšina z nich 
učí študenta správne používať jazyk, ale máloktorá ho učí aj efektívne v ňom komunikovať. 
Chýbajú kľúčové informácie všeobecnejšieho sociolingvistického zamerania, málo sa 
popisuje vplyv situačného kontextu na komunikáciu v konkrétnej situácii a nezdôrazňuje sa 
charakteristická sociálna orientácia japonskej komunikácie. Problematickým častiam jazyka, 
ktoré môžu viesť k medzikultúrnym nedorozumeniam, je venovaný malý priestor. 
Predstavujeme projekt učebnice japončiny pre slovenských študentov, ktorej pridanou 
hodnotou by boli komplexne, systematicky a zrozumiteľne spracované informácie uvedeného 
charakteru. Vzhľadom na podmienky štúdia japončiny sústrediace sa do Bratislavy je cieľom 
učebnica dostupná a vhodná aj pre samoštúdium alebo začínajúcich učiteľov kdekoľvek na 
Slovensku. 
 
Kľúčové slová: japonský spôsob komunikácie, efektívna komunikácia, učebnica japončiny, 
sociálne orientovaná komunikácia 
 
Abstract 
 

Our experience with foreign textbooks of the Japanese language has shown that most 
of them teach students how to use the language but only a few teach them to communicate 
effectively. Textbooks miss essential sociolinguistic information, only seldom they mention 
the influence of a situational context on communication in a given situation. They do not 
stress the typical social orientation of the Japanese communication. Those parts of the 
language that may potentially cause problems leading to intercultural misunderstandings are 
given only a limited attention. We present our project of the Japanese language textbook for 
Slovak students offering a comprehensive and systematic set of useful information of the kind 
mentioned above as its added value. As the possibilities to study Japanese are concentrated 
around Bratislava, this textbook would be available and suitable for self-study or less 
experienced teachers anywhere in Slovakia. 
 
Key words: Japanese way of communication, effective communication, textbook of Japanese, 
socially oriented communication 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Tento príspevok bol napísaný v rámci projektu VEGA 1/0791/10 s názvom Medzikultúrna komunikácia medzi 
Slovenskom a Japonskom a jej sociolingvistické aspekty. 
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1. ÚVOD 
 

Výučba japonského jazyka má na Slovensku neporovnateľne kratšiu tradíciu než 
v okolitých krajinách.2 Okrem Katedry východoázijských štúdií FiF UK, zatiaľ jediného 
akademického pracoviska, možno japončinu študovať najmä v rôznych kurzoch v rámci 
ponuky jazykových škôl, prostredníctvom súkromných hodín s učiteľom, korešpondenčne 
alebo formou samoštúdia. Podľa našich informácií sa kurzy japončiny otvárajú najmä 
v Bratislave, v iných mestách v relatívne obmedzenom počte, ak vôbec. To pochopiteľne 
znevýhodňuje každého mimobratislavského záujemcu o štúdium japonského jazyka, ktorý je 
odkázaný na samoštúdium – prácu s učebnicami alebo s internetom.  

Japončina so svojím znakovým systémom písma, zdvorilostným jazykom a ďalšími 
špecifikami sa považuje za veľmi náročný jazyk najmä pre ľudí, ktorých materinskou rečou sú 
typologicky úplne odlišné jazyky a ktorí pochádzajú z iného kultúrneho prostredia. 
V slovenskom prostredí je navyše pomerne zložité zdokonaľovať sa v japončine cez 
pravidelný a častý kontakt so živým jazykom prostredníctvom médií (televízia, rozhlas) či 
stretnutí s Japoncami. Študent je tak do veľkej miery odkázaný na učiteľa alebo vlastné 
schopnosti samoštúdia s učebnicou. 

  Osvedčené a kvalitné učebnice používané vo výučbe japonského jazyka sú výlučne 
zahraničné – buď japonské (nie vždy s metodickou príručkou v angličtine) alebo 
kombinované japonsko – anglické. Na slovenskom trhu zatiaľ neexistuje učebnica japonského 
jazyka určená pre slovenských študentov. Učenie sa náročného jazyka, akým japončina 
nepochybne je, prostredníctvom tretieho jazyka nie je ideálne, navyše tí, ktorí angličtinu 
neovládajú, majú opäť o možnosť menej. Podmienky pre samoštúdium sú teda náročné 
a mnohí nadšenci sú postupne odradení pomalým napredovaním v osvojovaní si jazyka. Zo 
skúseností vieme, že napriek znalosti základnej gramatiky a slovnej zásoby naštudovaných zo 
zahraničných materiálov mnohí študenti nedokážu v japončine efektívne komunikovať. 

Ako vysokoškolskí pedagógovia a zároveň šíritelia japonskej kultúry na Slovensku sa 
zamýšľame nad tým, čo môžeme aktívne ovplyvniť, aby študentov japonského jazyka na 
Slovensku pribúdalo a aby sa podmienky pre záujemcov o štúdium japončiny zlepšovali. Ako 
jednu z priorít vnímame potrebu vytvorenia pôvodného slovenského učebného materiálu pre 
záujemcov o štúdium japonského jazyka. Tento materiál by slúžil nielen pre naše potreby, bol 
by určený rovnako učiteľom aj študentom či už v kurzoch, na súkromných hodinách alebo pre 
potreby samoštúdia. Naším cieľom je učebnica s tzv. pridanou hodnotou, ktorá zrozumiteľne 
sprostredkuje komplexný súbor informácií nevyhnutný pre každého, kto sa chce naučiť 
v japonskom jazyku komunikovať. Schopnosť efektívne komunikovať tak, aby obaja partneri 
v interakcii vnímali jej priebeh ako harmonický a smerujúci k cieľu, je pre nás métou, ku 
ktorej chceme študenta japončiny priblížiť. 

V našom príspevku by sme radi diskutovali o tých obsahových náležitostiach 
učebnice, ktoré by používateľovi otvorili cestu od jazykových znalostí ku komunikácii. Tá 
totiž v prípade japonského jazyka nie je rýchla, priama ani bez prekážok. Pokúsime sa stručne 
zhrnúť doterajšie skúsenosti s doposiaľ používanými učebnicami japonského jazyka, ktoré 
celkom nezodpovedajú našim potrebám a, podľa nášho názoru, ani potrebám slovenského 

                                                            
2 Na akademickej pôde sa japončina začala vyučovať od roku 1986 na Katedre anglistiky FiF UK v kombinácii 
s angličtinou. V roku 1993 bola založená Katedra jazykov a kultúr krajín Východnej Ázie (neskôr premenovaná 
na Katedru východoázijských štúdií), ktorá po prvýkrát ponúkla jednoodborové štúdium japonského jazyka 
doplnené o blok predmetov z oblasti medzikultúrnej komunikácie. Študijný program s názvom Japonský jazyk a 
medzikultúrna komunikácia sa akreditoval na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a priťahuje veľa 
záujemcov z celého Slovenska.  
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študenta a poukázať na ich nedostatky. Na základe praxe bližšie charakterizujeme naše 
požiadavky na obsah učebnice, ktoré by z nej mali urobiť plnohodnotný a efektívny materiál. 
Budeme sa zaoberať aj tým, čo nazývame potreby slovenského študenta z hľadiska štúdia 
japonského jazyka. 

 
2. OVLÁDAM JAZYK = DOKÁŽEM EFEKTÍVNE 

KOMUNIKOVAŤ? 
 

Medzikultúrna komunikatívna kompetencia predpokladá osvojenie si vedomostí, 
schopností a zručností, ktoré umožňujú efektívne a harmonicky komunikovať v interakciách 
s príslušníkmi iných kultúr. Na ceste k tomuto cieľu stoja prekážky definované Barnom 
(1997), medzi ktoré zaradil jazykové odlišnosti. Keď do interakcie vstupujú príslušníci 
rozličných kultúr s odlišným nástrojom komunikácie, prvým nevyhnutným predpokladom 
efektívnej komunikácie je dohoda na spoločnom jazyku. Spoločný jazyk znamená priblíženie 
sa k efektívnej komunikácii, napriek tomu ním nedokážeme prekonať ďalšie nástrahy 
v procese vzájomnej komunikácie. 

Gudykunst (2003, str. 58) tvrdí, že  „nedostatok vedomostí o kultúre druhého (nie 
o jeho/jej jazyku), etnocentrické atribúcie, stereotypy, sociálno-politické problémy a 
bezdôvodnú vieru v univerzálnosť pokladáme za niektoré z hlavných faktorov spôsobujúcich 
medzikultúrne nedorozumenia v komunikácii.“ To znamená, že efektívnej komunikácii bráni 
nielen slabá znalosť jazyka, ale aj nedostatočná úroveň vedomostí o kultúre – reáliách 
prostredia, v ktorom sa jazyk používa. K tomuto výpočtu bariér dodávame nedostatočnú 
znalosť spôsobu komunikácie – neuvedomovanie si a/alebo nízka miera citlivosti voči rôznym 
faktorom ovplyvňujúcim komunikáciu v danom situačnom kontexte. Spoznanie, porozumenie 
a osvojenie si spôsobu komunikácie – získanie a zosúladenie pragmatickej jazykovej 
kompetencie zároveň so sociokultúrnou a medzikultúrnou kompetenciou je často náročnejšou 
prekážkou než zvládnutie samotného cudzieho jazyka (podrobnejšie pozri Pekarovičová, 
2004, str. 130). 

Čím odlišnejší jazyk, tým náročnejšia cesta k jeho osvojeniu. Čím vzdialenejšia 
kultúra, tým odlišnejší spôsob komunikácie. Rozdielnosť japončiny a slovenčiny je pre 
slovenského študenta potenciálnym zdrojom rozmanitých komunikačných bariér a jazykovej 
interferencie, ktoré študenti iných, areálovo a typologicky nám bližších jazykov, prekonávajú 
ľahšie alebo ich ako prekážky vôbec nevnímajú. Vo výučbe japonského jazyka sa  sústredíme 
na rozvíjanie komunikatívnej kompetencie študentov, aby dokázali primerane, správne 
a efektívne vstupovať do sociálnych interakcií s inými používateľmi daného jazyka 
s ohľadom na kultúrny, sociálno-psychologický a situačný kontext a špecifiká komunikácie 
v japonskom jazyku. Pred učiteľom stojí veľká výzva, keďže musí sprostredkovať ďalšie 
nevyhnutné informácie o jazyku a komunikácii v ňom, o pravidlách neverbálnej komunikácie, 
o kultúrnych, geopolitických a psycho-sociálnych špecifikách, ktoré majú na jazyk 
a komunikáciu v ňom nepopierateľný vplyv. Množstvo týchto informácií, ich pestrosť 
a niekedy nezrozumiteľnosť viedli k zavedeniu samostatného kurzu s názvom 
Sociolingvistický kontext japonského jazyka do študijného plánu v 1. ročníku. Kurz je 
venovaný hlbšiemu objasneniu kultúrneho, filozofického, historického (a iného) pozadia 
medzikultúrnych odlišností v komunikácii. 

Je teda zrejmé, že ani dokonalé zvládnutie gramatiky a bohatá slovná zásoba nestačia 
na to, aby sme komunikovali s príslušníkom inej kultúry efektívne a v súlade s očakávaniami 
oboch strán o priebehu komunikácie. Obzvlášť v japonskom jazyku s prevládajúcou sociálne 
orientovanou komunikáciou v protiklade s informačne orientovanými jazykmi ako angličtina. 
Ako hovoria Aoki a Okamoto (1988), v japonskej komunikácii nejde primárne o výmenu 
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informácií, dôležitejšie než to, čo sa povie, je to, že sa niečo povie. Inými slovami, hovoríme 
vždy s ohľadom na vzájomný vzťah s partnerom v komunikácii a momentálnu situáciu, 
v ktorej komunikujeme. Zvládnuť tento sociálny aspekt komunikácie je pre študenta oveľa 
náročnejšie než dokonalý doslovný preklad čohokoľvek, čo máme v úmysle povedať. 

  
3. ČO CHÝBA JAPONSKÝM UČEBNICIAM? 

 
Skúsenosti z  používania zahraničných učebných materiálov ukázali, že dopracovať sa 

k súhrnnému materiálu, ktorý by vo vhodnom čase štúdia primeraným spôsobom poskytol aj 
dôležité doplňujúce informácie, je takmer nemožné. Počas takmer 20 rokov výučby japončiny 
na Slovensku máme odskúšané rôzne učebnice japonského jazyka. Všetky boli napísané 
japonskými autormi a vydané v Japonsku pre používanie cudzincami. Zatiaľ sme nenašli 
materiál, ktorý by okrem kvalitnej časti venovanej jazyku ponúkol systematicky spracované 
doplňujúce informácie o situačnom kontexte a sociolingvistickom aspekte uvádzaných 
jazykových javov. Inými slovami, autori učebníc sa zamerali na informačnú časť 
komunikácie, ale komentár k sociálne orientovanej časti komunikácie ponechali na učiteľovi, 
ktorý by mal tieto informácie doplniť. Domnievame sa, že práve tu má neskúsený učiteľ 
japončiny alebo študent – samouk najväčší deficit poznatkov, čo v konečnom dôsledku vedie 
k nesprávnemu použitiu jazyka a neschopnosti komunikovať v ňom. 

Na ilustráciu uvedieme príklad zo série učebníc Minna no Nihongo I a II  používanej v 
súčasnosti, ktorá nám plne vyhovuje z hľadiska výučby jazyka. Možno tu nájsť skromné 
informácie o japonských reáliách, ale veľmi málo o sociolingvistických aspektoch 
komunikácie a spôsobe komunikácie (informácie sú navyše v japončine alebo angličtine, čo 
opäť limituje okruh užívateľov). Napríklad časť zaoberajúca sa vyjadrením dôvodu pomocou 
kara a node poukazuje na ich odlišnosť v miere formálnosti a logickosti výpovede, hovorí 
o kara ako o menej zdvorilom vyjadrení dôvodu, ktorý môže vyznieť aj nelogicky a používa 
sa, okrem iného, pri výhovorkách. V skutočnosti Japonci nie sú zvedaví na dôvody, ktoré 
niekoho zdržali na ceste do školy alebo mu zabránili vo vykonaní nejakej práce. Situácia sa 
stáva trápnou pre obe strany, keď sa jeden z partnerov začne vyhovárať (či už udáva pravdivé 
alebo nepravdivé dôvody) a stráca tak tvár. Japoncom stačí ospravedlnenie a celú záležitosť 
považujú za uzavretú. Informácie podobného charakteru v učebniciach a metodických 
príručkách chýbajú. V prípade japončiny ich považujeme za dôležité pre pochopenie procesu 
komunikácie a reakcií partnera. 

Ďalším nedostatkom učebníc, s ktorým sa učiteľ japončiny stretáva, je malý priestor 
a čas vyhradený niektorým javom v komunikácii, ktoré sa opakovane ukazujú ako náročné na 
osvojenie si a správne používanie. Učebnice dostatočne nezohľadňujú niektoré aspekty 
japonskej komunikácie, ktoré slovenskému študentovi spôsobujú problémy pri ich osvojovaní 
si (trvá dlhšie, než sa ich naučia používať) alebo správnom použití (nedokážu správne 
vyhodnotiť situačný kontext). Sú to aj zdanlivo jednoduché javy ako vyjadrovanie názoru, 
nesúhlasu, pozdravy alebo oslovovanie, ale aj japonské špecifikum – tzv. konverzačné rituály 
(napríklad frázy ako ocukaresama dešta alebo gokurósama dešta). Je to pochopiteľné, 
je úlohou učiteľa rozhodnúť o časovej dotácii určenej učivu podľa aktuálnej potreby a tiež 
o doplňujúcich informáciách. V súčasnosti vieme určiť, kedy a kde je nutné detailnejšie 
vysvetlenie kontextu použitia a ktoré informácie je vhodné dodať. 

Zahraničná odborná literatúra a učebné materiály nevyhovujú našim potrebám najmä 
z dôvodu absencie dôležitých informácií o japonskom spôsobe komunikácie, ktoré by osvetlili 
i mnohé aspekty japonského spôsobu uvažovania a správania, uľahčili porozumenie 
kultúrnym a spoločenským javom v Japonsku a v konečnom dôsledku aj pochopenie 
slovenského spôsobu komunikácie.  
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4. PROJEKT UČEBNICE JAPONČINY PRE SLOVENSKÝCH 
ŠTUDENTOV 
 
Na základe uvedených skutočností a našich skúseností počas 17 rokov výučby 

japončiny na Slovensku pripravujeme projekt učebnice japonského jazyka pre slovenských 
študentov. Naším zámerom je ponúknuť učebný materiál reflektujúci špecifické aspekty 
japonského spôsobu komunikácie a vyhovujúci potrebám slovenských študentov. 
V nasledujúcej časti príspevku sa sústredíme na predstavenie celkovej koncepcie učebnice 
a niektorých vybraných častí, nebudeme sa zaoberať konkrétnymi časťami venovanými 
jazyku – gramatike, slovnej zásobe, cvičeniam a podobne. 

V rámci projektu je našou snahou popri zachovaní toho, čo považujeme za efektívne 
a kvalitné, doplniť chýbajúce informácie a obohatiť tak učebnicu o nový sociolingvistický 
a medzikultúrny rozmer. Zameriame sa na rozšírenie týchto súborov informácií: 

 
1. objasnenie situačného kontextu každého gramatického javu, ktorý sa na vyučovaní 

preberá, ak to situácia vyžaduje. Napríklad pri vyjadrovaní žiadosti platia v japonskom 
prostredí isté pravidlá – kto, koho, kedy a akým spôsobom žiada. Študenta je vhodné už 
v tejto fáze naučiť nielen spôsob, akým sa sloveso upraví do správneho tvaru, ale ho 
upozorniť aj na celkový spôsob žiadania o službu alebo láskavosť, uviesť úvodné frázy, ktoré 
každú žiadosť sprevádzajú a ich druhy podľa toho, kto koho a za akých okolností žiada. 

 
2. priblíženie širšieho sociolingvistického kontextu jednotlivých javov v jazyku. 

Napríklad v súvislosti so žiadaním o niečo je vhodné vysvetliť pojem meiwaku znamenajúci 
obťažovanie. V medziľudských vzťahoch má dôležité miesto, keďže Japonci úzkostlivo 
prihliadajú na to, aby ich konanie nebolo obťažovaním druhých. Iné dôležité pojmy sú on 
a giri – záväzky, ktoré nám z prijatia nejakej láskavosti vyplývajú a spôsoby, akými tieto 
záväzky riešia Japonci. 

 
V učebnici sa zameriame na znázornenie teórie na príkladoch z reálnej komunikácie, 

na ktorých možno jasne ilustrovať vysvetľovaný jav. Na príklade krátkej konverzácie z dvoch 
rôznych prostredí sa dá ukázať, aký úvod predchádza samotnej žiadosti a ako sa mení 
v závislosti na situačnom kontexte. V závislosti na téme možno využiť napríklad kultúrne 
asimilátory – krátke reálne príbehy popisujúce medzikultúrne nedorozumenie, ktorého príčinu 
musí študent určiť. Je to efektívna metóda odskúšaná v rámci medzikultúrneho tréningu, 
bližšie ju popisujú Cushner a Brislin (1996). 

 
3. dôraz na tých aspektoch komunikácie, ktoré slovenským študentom potenciálne 

spôsobujú ťažkosti. Je nutné ich opakovane vysvetliť a venovať im primeraný priestor 
v cvičeniach. Ak zostaneme pri príklade žiadosti, slovenský študent si musí postupne osvojiť 
rôzne úvodné a záverečné frázy sprevádzajúce žiadosť, naučiť sa ju prijímať a odmietať 
a podobne. Upozorňujeme ho tiež na spôsob formulácie žiadosti, ktorý je tým opatrnejší, čím 
väčšie bremeno prenášame na partnera, ktorého o láskavosť žiadame. 

 
S cieľom vytvoriť východiskovú bázu pre zostavenie učebnice je dôležitým krokom 

zmapovanie relevantnej odbornej literatúry a zhrnutie súčasných poznatkov o japonskom 
spôsobe komunikácie. Veľká časť odbornej literatúry z oblasti výskumu medzikultúrnej 
komunikácie sa v druhej polovici 20. storočia zamerala na porovnanie amerického 
a japonského spôsobu komunikácie (Gudykunst, 1993). Vzhľadom na početné zastúpenie 
rôznych štúdií a experimentov sa pomerne presne určili aspekty japonskej komunikácie, 
ktorých odlišnosť významnou mierou ovplyvňuje efektívny priebeh interakcie príslušníkov 
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odlišných kultúr (japonskej a americkej). Našou úlohou je prekročiť bariéru etnocentrizmu, 
ktorý je vážnou prekážkou aplikácie teórií pri skúmaní rôznych kultúr (viac o rozdieloch 
medzi americkým (západným) a neamerickým nazeraním na ľudskú komunikáciu viď Kim, 
2002). Chceme sa vyhnúť zovšeobecneniu modelov americkej alebo západnej komunikácie a 
presadzovaniu ich univerzálnej platnosti a pokúsime sa sami určiť, ako slovenský študent - 
používateľ japonského jazyka vníma japonský spôsob komunikácie.  

Aby učebnica naozaj reflektovala potreby slovenských študentov, je nutné 
identifikovať, ktoré aspekty japonskej komunikácie predstavujú pre študentov potenciálne 
problémy. Do istej miery ich možno určiť z praxe – skúsený učiteľ vníma, kde študenti 
opakovane robia najviac chýb, ktoré javy si osvojujú ťažšie a dlhšie. Rozhodli sme sa tiež pre 
prieskum medzi študentmi, aby sami určili, v akých situáciách komunikácia neprebieha 
efektívne alebo podľa očakávaní, kedy majú problém s porozumením situácii alebo reakcii 
partnera. Z vlastných skúseností vieme, že tieto situácie sú v komunikácii s Japoncami časté 
a v závislosti od okolností môžu spôsobiť zanedbateľné, ale aj vážne medzikultúrne 
nedorozumenia. Výsledky prieskumu podrobíme analýze a následne zvážime, akým 
spôsobom ich včleníme do učebnice. 

 
5. ZÁVER 

 
Máme pred sebou ambiciózny plán – napísať učebnicu japonského jazyka pre 

slovenských študentov. Vzhľadom na predstavenú koncepciu sa púšťame do projektu, ktorý 
nemá predchodcu v slovenských podmienkach, ani vzor medzi zahraničnými učebnicami 
japončiny. V našom príspevku sme objasnili dôvody a skutočnosti, ktoré nás viedli 
k rozhodnutiu ponúknuť slovenským čitateľom učebnicu japončiny. 

Našou prioritou je učebnica, ktorá študentovi ponúkne dôležité, systematicky 
spracované a užitočné informácie o japonskom štýle komunikácie, faktoroch, ktoré ju 
ovplyvňujú, rozdielnych a spoločných črtách s komunikáciou v rodnom jazyku, japonských 
špecifikách. Zároveň musíme dbať na to, aby sme používateľa knihy nezahltili množstvom 
dobre mienených rád, poznatkov a upozornení, ktoré v ňom môžu vytvoriť nechuť, bariéru či 
dokonca obavu z komunikácie v japončine. Náš zámer je opačný - kniha má byť pomôckou 
na ceste od znalosti jazyka ku schopnosti komunikovať v ňom a práca s ňou pomôže prekážky 
prekonávať. 

Uvedomujeme si možné úskalia tohto plánu a tiež toho, že nám do cesty vstúpia 
i nečakané problémy. Sme pripravení na diskusiu s odborníkmi vzhľadom na naše minimálne 
skúsenosti s písaním učebníc. V slovenských podmienkach sme však jediným pracoviskom 
s dostatočnými skúsenosťami s výučbou japončiny a k spolupráci mienime pozvať ďalších 
odborníkov z Japonska, prípadne využiť ponuku školiacich programov určených na podobné 
projekty. V predstavenom projekte vidíme zmysel a úžitok a vnímame ho ako prvý krok 
k ďalším publikáciám v slovenskom jazyku venovaným japonskému jazyku a japonskej 
kultúre.  
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