
Oznam  
Milí študenti,  

v tomto akademickom roku budete končiť svoje štúdium štátnou záverečnou skúškou, ktorá 

bude pozostávať z obhajoby Vašej záverečnej práce.  

Obhajoba záverečnej práce je teda jediným štátnicovým predmetom  

• v hodnote 20 kreditov (DP - diplomová práca  - Ing. štúdium)  

• resp. 12 kreditov (BP - bakalárska práca - Bc. štúdium). 

Kredity za záverečnú prácu získate až po úspešnom obhájení práce pred štátnicovou 

komisiou. 

Spolu s odovzdaním ZP pripravte, prosím, vo formáte Word alebo PDF aj stručné tézy 

práce (max. 2 strany A4), ktoré budú vopred zaslané členom štátnicovej komisie. Tézy 

pošlite e-mailom na študijné oddelenie na adresu katarina.gurcikova@uniag.sk; a v kópii aj 

na moju adresu alena.vollmannova@uniag.sk a 3 ks v tlačenej forme odovzdajte na 

študijnom oddelení spolu so záverečnou prácou a licenčnou zmluvou do určeného termínu 

odovzdania záverečnej práce (DP do 29.3.2018, BP do 20.4.2018).   

Súbor pomenujte podľa nasledovnej schémy:  

priezvisko_meno_ typ záverečnej práce_skratka ŠP_rok odovzdania ZP 

Príklad:    mrkvicka_adam_BP_ATB_2018   

        resp.  hruskova_anna_DP_ABI_2018 

 

Tézy majú obsahovať: 

1. Meno a priezvisko študenta, študijný program, rok odovzdania ZP, meno a pracovisko 

školiteľa 

2. Ciele ZP 

3. Materiál a metódy (stručne charakterizovať analyzované vzorky, ich počet a pôvod, 

princíp použitých metód, použitá prístrojová technika, miesto výkonu analýz) 

4. Výsledky (zosumarizovať v bodoch najdôležitejšie výsledky práce)  

5. Závery práce (z dosiahnutých výsledkov vyvodiť závery, návrhy na ich využitie 

v praxi alebo ďalšom výskume) 

 

Scenár štátnej záverečnej skúšky: 

1. predstavenie študenta 

2. vlastná prezentácia záverečnej práce (max.15 minút), k dispozícii je PC 

a dataprojektor (slidy nemôžu obsahovať ucelené texty)   

3. hodnotenie práce školiteľom, vyjadrenie sa k % prekryvu práce s CRZP  

4. hodnotenie oponenta, kontrola vloženia errata, otázky oponenta 

5. odpovede na otázky v oponentskom posudku 

6. diskusia k téme ZP, otázky členov komisie 

7. vyhodnotenie ŠZS 
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Prezentácia ZP  

 

• text prezentácie uvádzať v bodoch (nie súvislý text!) 

• využiť interpretáciu výsledkov vo forme farebných grafov alebo 

tabuliek 

• dať si pozor, aby číselné údaje na slidoch boli pre členov 

štátnicovej komisie čitateľné  

• okrem obsahovej náplne sa sústrediť aj na formálnu a estetickú 

stránku prezentácie 

 

Štruktúra prezentácie 

 

1. Meno a priezvisko študenta, študijný program, rok odovzdania ZP, meno 

a pracovisko školiteľa 

2. Ciele ZP 

3. Materiál a metódy  (druh a počet vzoriek, pôvod vzoriek, vymenovanie 

použitých metód, použitá prístrojová technika, miesto výkonu analýz) 

4. Výsledky (zosumarizovať vo forme tabuliek, grafov)  

5. Závery práce (uviesť v bodoch) 

6. Návrhy na využitie výsledkov riešenia ZP v praxi alebo ďalšom výskume 

7. Poďakovanie (konkrétnemu pracovisku, na ktorom sa realizovala 

experimentálna časť ZP; ak bolo riešenie ZP podporené projektom, uviesť 

jeho číslo)   

 

 

 

 

 

 
                                                        prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.  

                                                                    prodekanka FBP pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 




