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Študentská vedecká a odborná konferencia, 
súťaž o najlepšiu  vedeckú/odbornú prácu poslucháčov a  poslucháčok FiF UK, sa  v tomto
ročníku uskutoční dištančne (podľa epidemiologickej situácie, a to  niektorý deň v     časovom
rozpätí od   19. do 30. apríla 2021. Presný termín a podrobnosti o priebehu, ako aj zloženie
poroty Vám včas oznámime.

Výzva a inštrukcie 
Na uvedenom podujatí študenti a študentky (tohto roku to môžete byť i Vy) vystúpia so

svojím spracovaním zvolenej témy. Môže ísť o interpretáciu vybraného textu, alebo aj celej
knihy poézie či prózy, o porovnanie tvorby autorov/autoriek, 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 navzájom podeliť o to, čo ich baví. 

Účasť na podujatí je optimálnou prípravou na obhajobu bakalárskej či diplomovej práce.
Nie je náhoda, že práve mnohí účastníci/účastníčky (nie vždy „víťazi“) ŠVOK neskôr prešli na
doktorandské štúdium – či už na našu katedru, alebo do Slovenskej akadémie vied.

Odporúčame, aby PRIEBEH PREZENTÁCIE PRÍSPEVKU mal takúto štruktúru:
A/ Krátke úvodné predstavenie príspevku, resp. jeho cieľov.
B/ Prečítanie úryvku z neho (nemalo by presiahnuť 3 minúty).
C/  Zvyšok  prezentácie  si  zvoľte  podľa  Vášho  uváženia  –  môžete  zdôrazniť

najzaujímavejšie  body  Vašich  zistení,  hovoriť  o  ďalších  možných  cestách  spracovania
problematiky, poskytnúť publiku aj konkrétnu ukážku textu a podrobne ho komentovať atď.

Celé vystúpenie má trvať približne 15 minút.
Text práce treba odovzdať v elektronickej forme 
na adresu andrea.boknikova@uniba.sk.
Práca môže,  ale nemusí  mať školiteľa.  Počas ŠVOK môžete  premietnuť prezentáciu –

celú, alebo jej časť – prostredníctvom zdieľanej obrazovky, ale v uplynulých rokoch publikum
oslovili aj práce bez prezentácie, prednesené voľným rozprávaním alebo prečítaním úryvkov
príspevku.

Odporúčaný rozsah príspevku: 8 až 15 strán. 
Môže ísť o seminárnu prácu či o pasáž zo záverečnej práce – aktuálnu, prípadne odovzdanú
v minulých semestroch (a v prípade potreby dopracovanú). Rovnako pútavý však môže byť
náčrt a výklad Vášho momentálneho nápadu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Za KSLLV Andrea Bokníková
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