
Informačný list predmetu (v štruktúre podľa vyhlášky č. 614/2002 Z.z.) 

 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

Kód predmetu:  

PriF.KRGRR/N-bZRG-061/16 

Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci 

z regionálnej geografie (1) 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: prezenčné štúdium (kombinovaná forma), semináre   

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  2 (S2)      Za obdobie štúdia:  26  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Známka udelená na základe aktivity študenta na seminároch a hodnotenia vypracovaného 

referátu a jeho prezentácie. 

A <90 – 100 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 

Formálna stránka: Prezentácia je jasná a názorná. Originálne predstavuje skúmanú tému. 

Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah prezentácie je v rámci 

zadanej tolerancie.  

Obsahová stránka: Teoretické prístupy a koncepty sú kriticky predstavené, pričom sú aj 

logicky analyzované, s dostatočným počtom argumentov. Vlastné názory sú jednoznačne 

podložené, prakticky aplikované a prinášajú originálne závery vychádzajúce z predstavených 

teórií. 

Forma prezentácie: Originálna a komplexná prezentácia.  

B <80 – 90) % - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky)  

Formálna stránka: Prezentácia je jasná a názorná. Ucelene predstavuje skúmanú tému. 

Použitá literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah prezentácie je v rámci 

zadanej tolerancie.  

Obsahová stránka: Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom sú aj logicky 

analyzované, s niekoľkými argumentmi. Téma je prakticky aplikovaná a prináša závery 

vychádzajúce z predstavených teórií. 

Forma prezentácie: Komplexná prezentácia. 

C <70 – 80) % - dobre (priemerné výsledky)  

Formálna stránka: Prezentácia je jasná. Predstavuje základy skúmanej témy. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah prezentácie je v rámci zadanej 

tolerancie.  

Obsahová stránka: Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom sú čiastočne 

analyzované. Téma je prakticky aplikovaná a prináša závery vychádzajúce z predstavených 

teórií. 

Forma prezentácie: Prezentácia zodpovedá priemerným štandardom (slabšia rétorika). 

D <60 – 70) % - uspokojivo (prijateľné výsledky)  

Formálna stránka: Prezentácia je účelová. Predstavuje základy skúmanej témy. Použitá 

literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah prezentácie je v rámci 

zadanej tolerancie.  

Obsahová stránka: Teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom nie sú analyzované. 

Téma je prakticky aplikovaná ale neprináša závery vychádzajúce z predstavených teórií. 

Forma prezentácie: Prezentácia zodpovedá priemerným štandardom (slabšia rétorika). 



E <50 – 60) % - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá)  

Formálna stránka: Prezentácia je účelová. Predstavuje vybraté prvky skúmanej témy. Použitá 

literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah prezentácie je v rámci 

zadanej tolerancie.  

Obsahová stránka: Vybraté teoretické prístupy a koncepty sú predstavené, pričom nie sú 

analyzované. Téma nie je prakticky aplikovaná a neprináša závery vychádzajúce z 

predstavených teórií. 

Forma prezentácie: Prezentácia zodpovedá minimálnym štandardom (slabá rétorika a 

názornosť). 

 

Celkové hodnotenie:  

Celkovo tvorí hodnotenie referátu a jeho prezentácie 66 % priebežného hodnotenia, zvyšných 

34% zohľadňuje aktivitu a priebežnú prípravu na semináre. Celkové hodnotenie sa určí, ak je 

splnené na minimum hodnotenie referátu. Celkové hodnotenie je klasifikované podľa 

nasledujúcej schémy: A: <90 – 100) %; na B: <80 – 90) %; na C: <70 – 80) %; na D: <60 – 

70) %; na E: <50 – 60) %; Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 % 

hodnotenia. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent získa základné teoretické a metodologické vedomosti z regionálnej geografie, 

potrebné k písaniu bakalárskej práce v odbore, ako aj vedomosti o písaní bakalárskej práce z 

hľadiska jej obsahových, vedeckých a formálnych požiadaviek. Dokáže prakticky zvládnuť 

prácu s literatúrou a zdrojmi. Absolvent je vedený ku kritickému mysleniu, vie selektovať 

informácie a vyhľadávať relevantné zdroje a dáta. Predmet rozvíja všeobecnú poznatkovú 

bázu študentov a prácu so zdrojmi, ich selekciu a kritické zhodnotenie a interpretáciu, čo 

predstavuje pridanú hodnotu v dnešnej dobe mocných (dez)informácií. 

Stručná osnova predmetu:  
 Čo je bakalárska práca? 

 Obsahová a formálna stránka bakalárskej práce 

 Od výberu témy po jej obhajoby 

 Osnova bakalárskej práce a časový harmonogram 

 Práca s literatúrou, štatistickými a kartografickými zdrojmi  

 Citovanie zdrojov 

 Kritické myslenie a interpretácia dát 

 Terénny výskum 

 Grafické, kartografické tabuľkové prílohy a fotodokumentácia 

 Prezentácia a obhajoba bakalárskej práce 

Odporúčaná literatúra:  

Benko, J., Gogoláková, E. (2016). Plagiátorstvo vo vede, etické štandardy a autorský zákon. 

Historický časopis, 64(4), 645-667. 

DeLyser, D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation 

writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181. 

Flowerdew, R., Martin, D. (Eds.). (2005). Methods in human geography: a guide for students 

doing a research project. Harlow (Pearson Education). 

Kimlička, Š. (2006). Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava 

(Univerzita Komenského v Bratislave). 

Markoš, J. (2019). Sila rozumu v bláznivej dobe. Bratislava (NPress). 

Aktuálne vedecké články 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  
slovenský v kombinácii s anglickým (študijná literatúra v anglickom jazyku) 

Poznámky: predmet sa poskytuje len v zimnom semestri 



Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

doc. RNDr. František Križan, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 19. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


