
Katedra slovenskej literatú  ry a liter  árnej vedy

Usmernenie k priebehu realizácie bakalárskych štátnych záverečných skúšok zo
slovenského jazyka a literatúry v dištančnej forme 

v termíne 1. júla 2020

pre študijné programy:
Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborový program)

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra

V nadväznosti na opatrenie dekana č. 4/2020 sa štátne skúšky budú konať 
dištančnou formou cez aplikáciu MS Teams. 

Priebeh kolokviálnej obhajoby bakalárskej práce na KSLLV

Pre všetkých študentov zaradených do jednej komisie bude vytvorená v MS Teams „schôdza“
v časovom rozpätí, ktoré bude zohľadňovať počet študentov zaradených do komisie (napr. od 
9:00 – 14.30). 

Bude sa postupovať podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený v prvej polovici júna na 
webe KSLLV. Predpokladaná dĺžka obhajoby je 30-40 minút. Upozorňujeme, že čas určený 
pre študenta v harmonograme je záväzný a nemenný. 

Na začiatku svojho určeného času sa študent pripojí ku schôdzi, na konci svojej odpovede sa 
odpojí zo schôdze. 

Výsledky kolokviálnych obhajob budú vyhlásené v čase uvedenom v harmonograme.

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce na KSLLV

Kolokviálna obhajoba záverečnej práce v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z:

 prezentácie bakalárskej práce (cca 10 minút) – forma power-pointu je možná, 
nevyžaduje sa však,

 reakcie študenta na posudky školiteľa a oponenta,

 diskusie,

 zodpovedania dvoch otázok súvisiacich s literárnohistorickým a teoreticko-
metodologickým pozadím bakalárskej práce (tieto otázky budú zadané až na obhajobe 
a študent odpovedá bez prípravy, na premyslenie odpovede má cca 2 minúty). 

Tézy na obhajobu práce nie sú určené. 

KONTROLA PRIPOJENIA



Žiadame študentov, aby 15. júna (pondelok) v     čase od 11.00 do 12.00 boli k dispozícii pri 
počítači, ktorý budú používať aj pri štátnej skúške, a na mieste, kde budú pripojení počas 
štátnej skúšky. V tomto termíne vykonáme kontrolu pripojenia, kamery a mikrofónu, to 
znamená, že každého študenta budeme kontaktovať prostredníctvom MS Teams. 

UPOZORNENIE

Všetci účastníci štátnic, teda pedagógovia aj študenti, musia počítať s tým, 
že do termínu štátnic sa môže zrušiť mimoriadna situácia nariadená vládou
SR. V tom prípade sa budú štátnice realizovať 1. 7. 2020 prezenčnou 
formou. 

Pre tento prípad pripájame link na oznam UK o možnosti ubytovania na internátoch: 
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-
komenskeho/article/studenti-konciacich-rocnikov-mozu-vyuzit-ubytovacie-zariadenia-pocas-konania-
statnych-sk/.

ZOZNAM

prihlásených študentov 

1. júl 2020 (streda)

V prípade absentujúceho alebo nesprávneho zaradenia do zoznamu kontaktujte prosím 
mailom študijnú poradkyňu KSLLV dr. Mariannu Koliovú.

Veronika Mrňová (buHISL)
Lenka Mucinová (buANSL)
Eunika Nagyová (buBISL)
Adela Vojtušová (buANSL)
Lívia Laczová (bpANSK)
Beáta Hanesová (buHISL)
Lucia Krišová (buANSL)
Emília Vargová (bpNESK)
Adriana Gabajová (bpANSK)
Romana Kališová (buANSL)
Štefánia Budzáková (bpSKTA)
Karolína Mária Berežná (bpSKSP)
Kristína Gajdošíková (bpSKSP)
Denisa Mikulášová (bpANSK)
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