
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-mZRG-112/15 

Názov predmetu: Regionálna veda a vedecká 

publikácia (1) 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  1 (S1)      Za obdobie štúdia:  12 

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 1 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: nie je 

Záverečné hodnotenie: 

Hodnotí sa kvalita odbornej rešerše a vedeckej práce, obsahová a formálna stránka, úroveň 

prezentácie samostatnej práce. Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

A <90 – 100 %) - výborne (vynikajúce výsledky) 50-45 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky výborne napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a výborne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická a originálna. V práci sú výborne aplikované teoretické prístupy a koncepty, 

pričom sú aj logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené vlastné, 

originálne názory 

B <80 – 90) % - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) 44-40 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

vhodne zaradené a dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má správne uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra 

práce je logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty, pričom sú aj 

logicky analyzované. V záveroch sú uvádzané logicky podložené názory. 

C <70 – 80) % - dobre (priemerné výsledky) 39-35 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky dobre napísaná. Obsahuje 

dobre formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá literatúra je úplná a 

správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce je 

logická. V práci sú čiastočne aplikované teoretické prístupy a koncepty. V záveroch sú 

uvádzané logicky podložené názory, ale sú len čiastočné. 

D <60 – 70) % - uspokojivo (prijateľné výsledky) 34-30 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje podpriemerne formálne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky. Použitá 

literatúra je úplná a správne uvádzaná. Požadovaný rozsah seminárnej práce je v rámci 

zadanej tolerancie. 



Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú splnené. Štruktúra práce má 

menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré (nie zásadné) teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 

E <50 – 60) % - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) 29-25 bodov 

Formálna stránka: Seminárna práca je štylisticky a gramaticky podpriemerne napísaná. 

Obsahuje formálne podpriemerne zvládnuté mapy, grafy, diagramy, obrázky, ktorých je 

minimum. Použitá literatúra je čiastočná ale správne uvádzaná. Požadovaný rozsah 

seminárnej práce je v rámci zadanej tolerancie. 

Obsahová stránka: Seminárna práca má uvádzané ciele, ktoré sú čiastočne splnené. Štruktúra 

práce má menšie nedostatky. V práci chýbajú niektoré teoretické prístupy a koncepty. V 

záveroch sú uvádzané len čiastočné závery, ktoré nie sú úplné. 

 

Klasifikácia prebehne 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 predmetu získa nové poznatky a zručnosti s tvorbou vedeckej publikácie. Absolvent 

je po absolvovaní predmetu schopný kriticky zhodnotiť rozdiel medzi 

vedecko/odbornou/populárno-náučnou/inou publikáciou; kriticky zhodnotiť vlastnú 

vedeckú/odbornú prácu; hodnotiť vedecké domáce a zahraničné periodiká; demonštrovať 

schopnosť samostatne vedecky/odborne a tvorivo pracovať; navrhnúť štruktúru vedeckého 

projektu; prezentovať svoju činnosť pred publikom aj vo vedeckých časopisoch. 

Stručná osnova predmetu:  

 Etické aspekty tvorby vedeckej publikácie 

 Vedecké databázy a ich nástroje: WoS 

 Vedecké databázy a ich nástroje: Scopus 

 Vedecká komunita a sociálne siete: ResearchGate 

 Ako písať vedeckú publikáciu?  

 Stanovenie vedeckých hypotéz a cieľov vedeckej publikácie 

 Koncepcie a metódy vo vedeckých publikáciách 

 Kritická diskusia a zhrnutie 

 Prezentácia a publikovanie 

Odporúčaná literatúra:  

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches. London (SAGE). 

Flick, U. (2015). Introducing research methodology: A beginner's guide to doing a research 

project. Los Angeles (SAGE). 

Gray, D. E. (2021). Doing research in the real world. London (SAGE). 

Lazíková, J. (2013). Autorský zákon – komentár. Bratislava (IURA). 

Thomas, G. (2017). How to do your research project: A guide for students. London (SAGE). 

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 letnom semestri 

Hodnotenie predmetov 

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

      
 

Vyučujúci:  

doc. RNDr. František Križan, PhD. 



Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 

 


