
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 
 

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce  

v termíne 23. júna 2021 

pre študijné programy: 

Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborový program) 

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

Prekladateľstvo a tlmočníctvo – slovenský jazyk a kultúra 

 

PRIEBEH 

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. 

Kolokviálna obhajoba záverečnej práce na KSLLV prebieha dištančnou formou. 

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. 

KONTROLA PRIPOJENIA PRI DIŠTANČNEJ FORME 

Žiadame študentky a študentov, aby 21. júna (pondelok) o 13.00 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.  

 

HARMONOGRAM 

V prípade absentujúceho zaradenia do zoznamu alebo iných zmien týkajúcich sa účasti na 

obhajobe kontaktujte prosím mailom študijného poradcu KSLLV dr. Mateja Masaryka. 

Upozorňujeme, že čas určený pre študenta v harmonograme je záväzný a nemenný.  

Na začiatku svojho určeného času sa študent pri dištančnej forme pripojí ku schôdzi, na konci 

svojej odpovede sa odpojí zo schôdze.  



Študent sa bezprostredne po pripojení preukáže svojím preukazom ISIC (detailne ho ukáže na 

webkameru) a prečíta vyhlásenie: Beriem na vedomie, že akékoľvek podvádzanie pri štátnych 

skúškach je disciplinárny priestupok podľa disciplinárneho poriadku UK v Bratislave a môže 

mať za následok disciplinárne opatrenie.   

Výsledky kolokviálnych obhajob budú vyhlásené v čase uvedenom v harmonograme. 

 

1. KOMISIA 
 

čas program školiteľ – oponent 

8:50 – 9:00 OTVORENIE  

9:00 – 9:30 Zuzana Marušková (bpANSK) dr. Koliová – doc. Kákošová 

9:30 – 10:00 Lenka Novotná (buANSL) dr. Koliová – doc. Kákošová 

10:00 – 10:30 Anna Mária Ďungelová (buBISL) doc. Kákošová – dr. Rišková 

10:40 – 11:10 Simona Bulvasová (buBISL) doc. Kákošová – dr. Rišková 

11:10 – 11:40 Lucia Mišičáková (buHISL) Mgr. Suchý – dr. Mikšík 

11:40 – 12:10 Šimon Čižmár (buHISL) Mgr. Suchý – dr. Mikšík 

12:10 – 12:40 PORADA+VÝSLEDKY  

 

2. KOMISIA 

 

čas program školiteľ – oponent 

8:50 – 9:00 OTVORENIE  

9:00 – 9:30 Hana Hasidlová (buBISL) dr. Fülöpová – prof. Vojtech 

9:30 – 10:00 Lenka Mitanová (buHISL) dr. Fülöpová – prof. Vojtech 

10:00 – 10:30 Rebeka Fazekašová (bpMASK) dr. Fülöpová – prof. Vojtech 

10:30 – 11:00 Barbora Michaláková (buHISL) dr. Fülöpová – prof. Vojtech 

11:10 – 11:40 Barbora Krištofová (buANSL) prof. Vojtech – dr. Fülöpová 

11:40 – 12:10 András Mátis (buNESL) prof. Vojtech – dr. Fülöpová 

12:10 – 12:40 Katarína Petrášová (buGESL) doc. Bokníková – Mgr. Bukovinová 

12:40 – 13:10 Andrea Jankovýchová (buANSL) dr. Masaryk – Mgr. Kubusová 

13:10 – 13:40 PORADA+VÝSLEDKY  

 


