
Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 

Obhajoba záverečnej práce zo slovenského jazyka a literatúry  

a 

Štátna záverečná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (stará akreditácia – iba tí 

študenti, ktorí už absolvovali písomný test v rámci štátnej skúšky a prihlasujú sa na opravný 

termín) 

v bakalárskom stupni štúdia 

pre programy  

slovenský jazyk a literatúra – jednoodborové štúdium,  

UAP slovenský jazyk a literatúra v kombinácii,  

OPT slovenský jazyk a kultúra v kombinácii  

 

TERMÍN  

18. január 2017 (streda)  

PRESNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM OBHAJOB BUDE ZVEREJNENÝ NA 

WEBOVÝCH STRÁNKACH KSJ A KSLLV 3 DNI PRED OBHAJOBOU 

kolokviálne obhajoby bakalárskych prác na Katedre slovenského jazyka a na Katedre 

slovenskej literatúry a literárnej vedy (nová akreditácia) 

štátna záverečná skúška formou testu zo slovenského jazyka, slovenskej literatúry 

a prípadne metodológie (pre jednoodborové štúdium) (stará akreditácia, opravné termíny) 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Na konkrétny termín obhajoby záverečnej práce v bakalárskom stupni štúdia (nová 

akreditácia) a štátnej bakalárskej skúšky (stará akreditácia) sa treba prihlásiť  

 

do 15. decembra 2016 
 

podaním prihlášky cez podateľňu FiF UK (tlačivo nájdete na www.fphil.uniba.sk > 

štúdium > tlačivá) a zároveň je potrebné poslať mail na sekretariát KSJ a KSLaLV 

(ksj@fphil.uniba.sk) s uvedením mena, študijného programu a štátnicových predmetov. 

 

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou na katedre najneskôr 7 dní pred konaním 

štátnej skúšky.  



Ak sa študent z vážnych preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol zúčastniť, 

ospravedlní sa komisii písomne prostredníctvom študijného oddelenia do 3 pracovných dní po 

termíne konania štátnej skúšky. 

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY: 

NOVÁ AKREDITÁCIA: Obhajoba záverečnej práce  

Obhajoba záverečnej práce v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z  

 prezentácie bakalárskej práce,  

 reakcie na posudky,  

Súčasťou obhajoby je  

 zodpovedanie dvoch otázok súvisiacich s teoreticko-metodologickým pozadím 

bakalárskej práce, 

 diskusia.  

Tézy na obhajobu práce nie sú určené. Predpokladaná dĺžka obhajoby je 30 minút. Presný 

rozpis s určením miestnosti bude zverejnený po uzavretí prihlášok na webových stránkach 

katedier (KSJ, KSLLV)  a nástenke. 

DOBIEHAJÚCE ŠTÚDIUM (stará akreditácia – iba tí študenti, ktorí už absolvovali 

písomný test v rámci štátnej skúšky a prihlasujú sa na opravný termín): 

Predmety štátnej skúšky pre študijný program slovenský jazyk a literatúra:  
Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce v rozsahu 30 – 40 strán 

Teória súčasného slovenského jazyka a dejiny slovenčiny 

Teória a dejiny slovenskej literatúry 9. až 20. storočia 

Metodológia jazykovedy a literárnej vedy 

 

Predmety štátnej skúšky pre študijný program UAP slovenský jazyk a literatúra v 

kombinácii:  
Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce, rozsah práce 30 - 40 strán 

Slovenský jazyk (zákonitosti vývinu slovenčiny, stavba súčasnej slovenčiny) a slovenská 

literatúra (teória a dejiny literatúry 9. až 20. storočia) 

 

Predmety štátnej skúšky pre študijný OPT program slovenský jazyk a kultúra v 

kombinácii: 

Obhajoba záverečnej (bakalárskej) práce, rozsah práce 30 - 40 strán 

Slovenský jazyk (zákonitosti vývinu slovenčiny, stavba súčasnej slovenčiny), slovenská 

literatúra (teória a dejiny literatúry 9. až 20. storočia) a kultúra 

 

Záverečná skúška pre študijné programy slovenský jazyk a literatúra, UAP slovenského 

jazyka a literatúry v kombinácii, OPT slovenský jazyk a kultúra v kombinácii (dobiehajúce 

štúdium) sa bude konať písomnou formou. Presný rozpis s určením miestnosti bude 

zverejnený po uzavretí prihlášok na webových stránkach katedier a nástenke. 


