OZNAM
pre študentov
odovzdávajúcich bakalárske práce
v akademickom roku 2021/22 na KRG
opravný termín (august)
Podoba záverečnej práce (diplomovej, bakalárskej) musí spĺňať kritériá
Vnútorného predpisu č. 2/2018 - Smernica rektora UK - Úplné znenie
vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v
Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a
habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na
Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č.1 a dodatku č.2
(Vnútorný predpis č. 7/2017)) (https://fns.uniba.sk/zaverecne_prace/)
Podľa tejto smernice treba upraviť tak obal, ako aj titulnú stranu práce. Dodatok
spočíva v tom, že na titulnej strane práce sa uvádza názov študijného odboru bez
čísla študijného odboru.
Upozornenie – titulný list práce, podobne ako zadanie práce musí obsahovať
aktuálny názov katedry:
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov.
Dbajte na to, aby práca obsahovala všetky stanovené povinné súčasti
(zadávací list z AIS – namiesto cieľa v ňom musí byť povinne uvedená anotácia,
abstrakty, predhovor, úvod, záver a pod.)!!! Zároveň dbajte na to, aby sa názov
práce na doskách a titulnom liste presne zhodoval s názvom uvedeným
v zadávacom liste v AIS – inak prácu dekanát fakulty neprijme a obhajoba
práce bude neplatná!!!
Súčasťou práce sú abstrakty v slovenskom a anglickom jazyku (každý na samostatnej strane),
predhovor s poďakovaním, úvod atď. Čestné prehlásenie sa v práci neuvádza (nahrádza ho licenčná
zmluva). Resumé v anglickom jazyku nie je povinnou súčasťou práce. Maximálny rozsah bakalárskej
práce (vrátane príloh) na KRG je 50 strán (prekročenie stanoveného rozsahu má vplyv na zníženie
celkového hodnotenia práce). Bližšie informácie u vedúcich prác.

Zadávacie listy budú v systéme AIS schválené a pripravené na tlač, či export až
po tom, čo o to požiadajú vedúci BP. Vygenerovanie PDF platných zadávacích
listov svojich prác, resp. ich finalizáciu na schválenie žiadajte od svojich
vedúcich bakalárskych prác. PDF zadávacieho listu treba vložiť do práce
(musí byť aj súčasťou tlačenej i elektronickej verzie práce). Zadávací list bude

podpísaný kompetentnými osobami z komisie po úspešnej obhajobe práce. Bakalársku prácu treba
fyzicky odovzdať so zviazaným zadávacím listom, ktorý je už podpísaný študentom. V prípade
problémov so zadávacím listom kontaktujte svojho bakalárskeho vedúceho.

Na základe usmernenia z vedenia Prif UK sa na Katedru regionálnej geografie
a rozvoja regiónov odovzdávajú 2 exempláre bakalárskej práce, z toho aspoň
jedna v pevnej v pevnej väzbe1 (z nich jedna je pre školiteľa). 2 Práce treba
doručiť na sekretariát Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov.
Zároveň upozorňujeme, že do rovnakého termínu ako je termín odovzdania
záverečnej práce, je študent povinný si vyplniť v systéme AIS údaje do
licenčnej zmluvy k záverečnej práci. Pri vypĺňaní licenčnej zmluvy sa treba
riadiť nariadeniami študijného oddelenia!!! Licenčná zmluva sa už netlačí.3
Termín podania bakalárskych prác do systému AIS je

do pondelka 25. júla 2022 do 24:00

ak tento termín nestihnete, budete môcť obhajovať prácu až v budúcom roku 2023
(zostane Vám posledný možný termín).
Zároveň do 25. 7. 2022 si musíte podať si prihlášky na obhajoby bakalárskych prác)

Upozorňujeme, že za všetky náležitosti spojené s riadnym podaním
záverečnej práce cez AIS, rovnako aj za prihlásenie na obhajoby
bakalárskej práce si zodpovedajú študenti sami a musia sa riadiť pokynmi
študijného oddelenia!!! (pozri: https://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/)

Termín odovzdania výtlačkov bakalárskych prác je
do pondelka 1. 8. 2022 do 15:00 (vrátane)
(na sekretariáte Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov)
Výtlačky prác môžete doručiť aj poštou (doporučene) – odoslať najneskôr
29. 7. 2022) na adresu:
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
1

Rektorát UK, resp. dekanát síce zrušil povinnosť odovzdávať výtlačky záverečných diplomových, resp.
bakalárskych prác do centrálnej knižnice, no ponechal na rozhodnutí katedier a komisií možnosť vyžadovať
výtlačky prác. Vedenie Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov sa však rozhodlo dňa 12. 4. 2022, že
zachová tradíciu nielen uchovávania, ale aj zapožičiavania prác absolventov štúdia z katedrálnej knižnice. Tak
ako ste mali Vy možnosť si aj staršie práce zapožičiavať z katedrálnej knižnice, chceme túto možnosť
zachovať aj do budúcna pre Vašich mladších spolužiakov. Považujeme to nielen za povinnosť ale
predovšetkým za česť každého nášho absolventa mať uchovaný originálny výtlačok svojej práce v katedrálnej
knižnici, resp. u svojho školiteľa (istotne väčšina z nich aj Vám niekedy na začiatku Vašej spolupráce poskytla
možnosť nahliadnuť do prác Vašich predchodcov pre inšpiráciu).
2
Iba v prípade, že Váš školiteľ pri konzultáciách výslovne odmietne výtlačok Vašej práce (s tým, že mu
postačuje iba jej elektronická verzia), postačí doručiť 1 výtlačok do katedrálnej knižnice.
3
Pri zadávaní licenčnej zmluvy dôrazne odporúčame ohľadom spôsobu sprístupnenia zadať okamžité
sprístupnenie práce (bez odkladnej lehoty) v systéme (teda nie s odloženým sprístupnením, to iba v prípade ak
na to máte veľmi vážny dôvod), pretože prípadná voľba obmedzenia prístupu k Vašej práci výrazne sťažuje
administráciu (vystavenie protokolov originality a pod., ktoré však k obhajobe práce musia byť pripravené)

Zároveň zdôrazňujeme, že výtlačky práce sa musia zhodovať s elektronickou verziou práce
podanou včas do systému AIS.
Taktiež upozorňujeme, že v žiadnom prípade neodporúčame odsúvať elektronické podanie
práce do AIS až na posledný možný termín, nakoľko žiadny dôvod „nestihnutia“ podania
(výpadok siete, nefunkčnosť systému, iné technické problémy a pod.) študijné oddelenie
fakulty a dekanát neakceptuje, a teda uchádzač môže potom ísť k obhajobe najskôr až o rok!!!

Záverečné práce sú posielané prostredníctvom AISu aj do systému
Theses, výsledok ktorého je súčasťou Protokolu o štátnych skúškach. Získanie
protokolu originality z CRZP aj zo systému Theses zabezpečí vedúci práce (resp.
katedra). Upozorňujeme študentov, aby bez závažného dôvodu (konzultovať
s vedúcim práce! – konkrétny dôvod je nutné uviesť) si nedávali v systéme AIS
odklad zverejnenia práce, pretože to komplikuje vygenerovanie protokolu
originality – teda žiadame, aby si študent dal možnosť okamžitého zverejnenia
práce.
Definitívny termín a harmonogram obhajob a štátnych skúšok stanoví katedra až
po odovzdaní bakalárskych prác. Predbežne je však pre obhajoby BP na KRG
vyhradený termín 22. 8. 2022 (pre odbor ZRR aj pre práce učiteľstva vedené
členmi KRG).
Forma obhajob bakalárskych prác je stanovená na prezenčnú formu.

