
Študentská vedecká a odborná konferencia 2017 

Študentská vedecká a odborná konferencia, súťaž o najlepšiu vedeckú/odbornú prácu 

študentov FiF UK, sa uskutoční v rámci odbornej sekcie na našej katedre v pracovnom týždni 

od 24. do 28. 4. 2017. Deň, presný čas a miesto konania katedrového kola zverejníme 

začiatkom apríla. Výzva a inštrukcie KSLaLV:  

Študentky a študenti Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiFUK! 

Na uvedenom podujatí účastníci (tohto roku to môžete byť i Vy) vystupujú so svojím 

spracovaním zvolenej témy, ktorá sa dotýka slovenskej literatúry. Môže ísť o interpretáciu 

vybraného textu, alebo aj celej knihy poézie či prózy, o porovnanie tvorby autorov, prípadne 

o sledovanie určitého prvku, resp. problému vo viacerých dielach. 

ŠVOK je výbornou príležitosťou na to, aby sa navzájom spoznali študenti a študentky 

rôznych odborov z viacerých ročníkov a mohli sa porozprávať o tom, čo ich baví.  

Podujatie je optimálnou príležitosťou na to, aby ste sa pripravili na obhajobu bakalárskej, 

ako aj diplomovej práce. Nie je náhoda, že práve mnohí účastníci (nie vždy „víťazi“) ŠVOK 

boli prijatí na doktorandské štúdium – či už na našu katedru, alebo do Slovenskej akadémie 

vied.  

Za KSLaLV     

                     Andrea Bokníková 

Záujem o účasť mi oznámte na e-mailovú adresu: andrea.boknikova@gmail.com. 

Nahláste sa čím skôr, predbežnou správou, ktorá k ničomu nezaväzuje. 

 

Odporúčame, aby PRIEBEH OBHAJOBY mal túto štruktúru: 

 

A Krátke úvodné predstavenie práce. 

B Prečítanie úryvku z práce (nemalo by presiahnuť 3 minúty). 

C Zvyšok prezentácie si zvoľte podľa Vášho uváženia – môžete zdôrazniť 

najzaujímavejšie body práce, pohovoriť o ďalších možných cestách spracovania problematiky, 

ktorú ste si vybrali, rozdať ukážky z interpretovanej poézie či prózy a podrobnejšie sa im 

venovať atď. 

Celé vystúpenie má trvať približne 15 minút. 

Text práce treba odovzdať vo 2 exemplároch a poslať ho v elektronickej forme  

na adresu andrea.boknikova@gmail.com. 

Práca môže, ale nemusí mať školiteľa. 

 

Odporúčaný rozsah príspevku: 8 až 15 strán.  

Môže ísť o seminárnu prácu či o pasáž zo záverečnej práce - aktuálnu, alebo odovzdanú 

v minulých semestroch a v prípade potreby dopracovanú. Rovnako pútavý však môže byť 

náčrt Vášho momentálneho nápadu.  

Tešíme sa na účasť súťažiacich i publika. 


