
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-123/15 

Názov predmetu: Samostatná práca na 

diplomovej téme z regionálnej geografie (2) 

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

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:  2 (S2)      Za obdobie štúdia:  16  

Metóda štúdia: denná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Známka udelená na základe hodnotenia spracovanej diplomovej práce. 

 

Priebežné a záverečné hodnotenie: 

Diplomová práca (DP) max 100 bodov 

 

Kritériá hodnotenia sú nasledovné: 

Aktuálnosť diplomovej práce: 10 – 0 bodov 

Mimoriadne aktuálna a výborne využiteľná práca (10) 

Aktuálna a veľmi dobre využiteľná práca (9) 

Aktuálna a dobre využiteľná práca (8) 

Štandardná a čiastočne využiteľná práca (7) 

Slabo (ale dostatočne) využiteľná práca (6) 

 

Obsahová stránka diplomovej práce: 30– 0 bodov   

Študent preukáže vynikajúce teoretické znalosti, ktoré v DP výborne prakticky aplikuje. 

Zosumarizuje celý okruh problémov v súvislosti s cieľmi DP. Má vlastné originálne myšlienky. 

Stanovené ciele DP naplní v plnej miere (30 – 29 bodov) 

Študent preukáže veľmi dobré teoretické znalosti, ktoré v DP dobre prakticky aplikuje. 

Stanovené ciele DP naplní v plnej miere (28 – 27 bodov) 

Študent preukáže dobré teoretické znalosti, ktoré v DP čiastočne prakticky aplikuje. Stanovené 

ciele DP naplní v plnej miere (26 – 24 bodov) 

Študent preukáže podpriemerné teoretické znalosti, ktoré v DP čiastočne prakticky aplikuje 

(dopúšťa sa chýb ale nie zásadných). Naplnenie stanovených cieľov DP má drobné (nie 

zásadné) nedostatky (23 – 22 bodov) 

Študent preukáže slabé (ale dostatočné) teoretické znalosti (dopúšťa sa chýb ale nie 

zásadných). Naplnenie stanovených cieľov DP má viaceré (nie zásadné) nedostatky (21 – 20 

bodov). 

 

Formálna stránka – textová časť DP: 10 – 0 bodov 

Výborne logicky, štylisticky a gramaticky napísaná DP s výbornou grafickou úpravou (10) 

Veľmi dobre logicky, štylisticky a gramaticky napísaná DP s dobrou grafickou úpravou (9) 

Dobre logicky, štylisticky a gramaticky napísaná DP s niekoľkými nie zásadnými chybami v 

uvádzaných oblastiach (8) 



Podpriemerne logicky, štylisticky a gramaticky napísaná DP s viacerými nie zásadnými 

chybami v uvádzaných oblastiach (7) 

Slabo (ale dostatočne) logicky, štylisticky a gramaticky napísaná DP s mnohými nie 

zásadnými chybami v uvádzaných oblastiach (6) 

 

Formálna stránka – grafická časť DP: 10 – 0 bodov 

Výborne analyzuje skúmanú problematiku a dokumentuje ju názornými mapami, diagramami, 

náčrtmi a i. (viaceré sú vlastné, nie prevzaté), ktoré sú na technicky výbornej úrovni (10) 

Veľmi dobre analyzuje skúmanú problematiku a dokumentuje ju mapami, diagramami, 

náčrtmi a i. (viaceré sú vlastné, nie prevzaté), ktoré sú na technicky veľmi dobrej úrovni (9) 

Dobre analyzuje skúmanú problematiku a dokumentuje ju mapami, diagramami, náčrtmi a i., 

ktoré sú na technicky dobrej úrovni (8) 

Podpriemerne analyzuje skúmanú problematiku a dokumentuje ju mapami, diagramami, 

náčrtmi a i., ktoré sú na technicky podpriemernej úrovni (7) 

Slabo (ale dostatočne) analyzuje skúmanú problematiku a dokumentuje ju mapami, 

diagramami, náčrtmi a i., ktoré sú na technicky slabej úrovni (6) 

 

Formálna stránka – použitá literatúra DP: 10 – 0 bodov 

Výborne uvádzaná a odcitovaná použitá literatúra (v plnom rozsahu) podľa STN a štandardov 

vedeckých prác na PrifUK (10) 

Veľmi dobre uvádzaná a odcitovaná použitá literatúra (s niekoľkými drobnými nedostatkami) 

podľa STN a štandardov vedeckých prác na PrifUK (9) 

Dobre uvádzaná a odcitovaná použitá literatúra (s viacerými drobnými nedostatkami) podľa 

STN a štandardov vedeckých prác na PrifUK (8) 

Podpriemerne uvádzaná a odcitovaná použitá literatúra (so závažnejšími nedostatkami, ale 

nie zásadného charakteru) podľa STN a štandardov vedeckých prác na PrifUK (7) 

Slabo (ale dostatočne) uvádzaná a odcitovaná použitá literatúra (s množstvom závažnejších 

nedostatkov, ale nie zásadného charakteru) podľa STN a štandardov vedeckých prác na 

PrifUK (6) 

 

(Pred-)Obhajoba diplomovej práce: 30 – 0 bodov 

Mimoriadne názorná a presvedčivá obhajoba po obsahovej aj formálnej stránke, výborné 

odpovede a argumentácia na pripomienky k DP (30 – 29 bodov) 

Názorná a presvedčivá obhajoba po obsahovej aj formálnej stránke, veľmi dobré odpovede a 

argumentácia na pripomienky k DP (28 – 27 bodov) 

Dobrá obhajoba po obsahovej aj formálnej stránke, dobré odpovede a argumentácia na 

pripomienky k DP (26 – 24 bodov) 

Podpriemerná obhajoba po obsahovej aj formálnej stránke, priemerné odpovede a 

argumentácia na pripomienky k DP (23 – 22 bodov) 

Slabá (ale dostatočná) obhajoba po obsahovej aj formálnej stránke, dostatočné odpovede a 

argumentácia na pripomienky k (21 – 20 bodov) 

 

Hodnotenie za bakalársku prácu sa udelí za dodržanie termínov spracovania DP a na základe 

súčtu získaných bodov za aktuálnosť, obsahovú stránku, formálnu stránku a obhajobu DP v 

rámci semestra: 

A (100 – 90 %) - výborne (vynikajúce výsledky): 100 – 90 bodov  

B (89 – 80 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky): 89 – 80 bodov 

C (79 – 70 %) - dobre (priemerné výsledky): 79 – 70 

D (69 – 60 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky): 69 – 60 bodov 

E (59 – 50 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá): 59 – 50 bodov 



Kredity sa NEUDELIA študentovi, ktorý získa menej ako 50 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Absolvent vypracuje diplomovú prácu. Prakticky zvláda prácu s literatúrou, mapovými a 

dátovými súbormi. Aplikuje vybraté metódy a techniky na spracovanie získaných údajov. 

Spracováva kvalifikovanú vedeckú prácu, ktorá spĺňa požadované kritéria na obhájenie 

diplomovej práce. Dokáže obhájiť získané vedecké výstupy podloženou argumentáciou. 

Stručná osnova predmetu:  

 Napĺňanie cieľov diplomovej práce (DP) 

 Podložená voľba použitých metód spracovania DP a ich použitie. 

 Dokončenie realizácie a spracovanie výskumu k DP. 

 Správne uvádzanie použitej literatúry a zdrojov.  

 Textová a verbálna sumarizácia vedeckých prameňov spracovania DP. 

 Priebežná aktívna práca na DP, 

 Aktívna priebežná vedecká analýza, syntéza a stanovovanie záverov DP. 

 Príprava prezentácie na obhajobu DP. 

 Vhodná voľba spôsobu obhájenia DP a jej kvalitná prezentácia. 

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.  

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

(Univerzita Komenského v Bratislave).  

Žiaková, E., Lisnik, A., Greňová, K. (2014). Návod na písanie záverečných prác. Košice 

(Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach).  

Vnútorný predpis č. 7/2018: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave - 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 Dostupné na: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf  

Aktuálna a základná literatúra, týkajúca zvolenej témy diplomovej práce 

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:  

Mgr. Rastislav Cákoci, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., doc. RNDr. Daniel Gurňák, 

PhD., doc. RNDr. František Križan, PhD., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., Mgr. Michala 

Sládeková Madajová, PhD. RNDr. Angelika Švecová, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD., RNDr. 

et Mgr. Anna Tolmáči, PhD., prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, 

PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 22. augusta 2022 

Schválil: doc. RNDr. František Križan, PhD. 

 


