
Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK 

 

Štátna záverečná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  

 

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 KONANIA 

25. august 2021 (streda) pre KSLLV 

26. august 2021 (štvrtok) pre KSJ 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Na konkrétny termín štátnej bakalárskej skúšky je potrebné prihlásiť sa 

od 28. júna do 2. júla 2021 prostredníctvom AISu. 

Odvolať prihlášku je možné len písomnou formou (mailom) na sekretariáte katedier 

(alena.honzova@uniba.sk) najneskôr do 7 pracovných dní pred konaním štátnej skúšky.  

Ak sa študent/ka z vážnych a preukázateľných dôvodov na štátnej skúške nemohol/a 

zúčastniť, ospravedlní sa písomne prostredníctvom študijného oddelenia FiF UK do 3 

pracovných dní po termíne konania štátnej skúšky. 

Záverečnú prácu je potrebné vložiť do AIS-u najneskôr do 25. júna 2021 do 15:00 hod. 

a o vložení informovať školiteľa/ku. 

Počas mimoriadnej situácie je zadanie v elektronickej verzii bez podpisov a neodovzdáva sa 

tlačená verzia práce. 

INFORMÁCIE O FORME ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK ZVEREJNÍME 

V ZÁVISLOSTI OD AKTUÁLNYCH NARIADENÍ. 

ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH A ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠTÁTNEJ SKÚŠKY BUDE 

ZVEREJNENÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE KSJ A KSLLV TRI DNI PRED KONANÍM 

ŠTÁTNEJ SKÚŠKY. 

  



PREDMETY ŠTÁTNEJ ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY: 

Obhajoba záverečnej práce 

Kolokviálna obhajoba záverečnej práce v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z:  

• prezentácie bakalárskej práce (cca 15 minút),  

• reakcie na posudky, 

• zodpovedania dvoch otázok súvisiacich s disciplínou a metodológiou spätou s 

bakalárskou prácou (tieto otázky budú zadané až na obhajobe), 

• diskusie.  

Predpokladaná dĺžka obhajoby je 30 minút.  

Záverečné hodnotenie za predmet štátnej skúšky zohľadňuje posudky bakalárskej práce, jej 

prezentáciu a reakciu na posudky (50 % hodnotenia), ako aj odpoveď na otázky (50 % 

hodnotenia). Tézy na obhajobu práce na KSLLV sú zverejnené na webovej stránke. 

V prípade otázok kontaktujte prosím študijnú poradkyňu KSJ dr. Kristínu Piatkovú alebo 

študijného poradcu KSLLV dr. Mateja Masaryka. 


