
Katedra slovenského jazyka
Katedra slovenskej literatúry a     literárnej vedy

OZNAM 

pre študentov, ktorí píšu záverečnú alebo diplomovú prácu na KSJ/KSLLV
ku kurzom 

Seminár k     záverečnej práci v     bakalárskom stupni štúdia (zimný alebo letný semester)

Seminár k diplomovej práci v     magisterskom stupni štúdia (zimný alebo letný semester)

Zimný semester:
Podmienkou absolvovania predmetu je spracovanie teoreticko-metodologickej časti práce

a 40 % výskumu/odovzdanie 40 % textu práce.

Študent  bakalárskeho  stupňa odovzdá  školiteľovi  text  v rozsahu  približne  10-15
normostrán (teoreticko-metodologickú  kapitolu  práce  v rozsahu  cca  5  normostrán
a kapitolu/kapitoly práce v rozsahu 5-10 normostrán). 

Študent  magisterského  stupňa odovzdá  školiteľovi  text  v rozsahu  približne  20-25
normostrán (teoreticko-metodologickú  kapitolu  práce  v rozsahu  cca  5-10  normostrán
a kapitolu/kapitoly práce v rozsahu 15-20 normostrán). 

Letný semester:

Podmienkou absolvovania predmetu je spracovanie 80 % výskumu/odovzdanie 80 %
požadovaného textu práce.

Študent  bakalárskeho  stupňa odovzdá  školiteľovi  text  v rozsahu  približne  10-15  ďalších
normostrán, celkovo teda cca 25 strán záverečnej práce. 

Študent  magisterského  stupňa odovzdá  školiteľovi  text  v rozsahu  približne  25-30  ďalších
normostrán, celkovo teda cca 50 strán diplomovej práce.



Termíny zaslania finálnej verzie práce školiteľovi

na pripomienkovanie a odsúhlasenie pred vložením do AIS-u:

Ak má študent záujem obhajovať záverečnú prácu 

 v letnom termíne (zvyčajne jún), pošle školiteľovi finálnu verziu práce najneskôr 7. 
apríla, 

 v jesennom (alebo opravnom) termíne (zvyčajne koniec augusta), pošle školiteľovi 
finálnu verziu práce najneskôr 20. júna, 

 v zimnom (alebo opravnom) termíne (zvyčajne druhá polovica januára), pošle 
školiteľovi finálnu verziu práce najneskôr  25. novembra.  

V prípade nedodržania týchto termínov má školiteľ právo prácu odmietnuť prečítať, 
pripomienkovať a odporučiť na obhajobu. 

Základné náležitosti záverečných prác

sú obsiahnuté vo Vnútornom predpise č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o 
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf.

http://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_12.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf

