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1. V zmysle zákona č. 131/2002 v znení zmeny 363/2007 Z. z. a v súlade s § 60 zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení zmeny 363/2007 Z. z. má každý študijný
program schválených školiteľov bakalárskych a diplomových prác.

2. Vedúcim bakalárskej práce sa môže stať učiteľ fakulty, ktorý získal vysokoškolské
vzdelanie a podieľa sa na výučbe v danom študijnom programe. Študent dennej formy
doktorandského štúdia môže viesť bakalársku prácu. 

3. Oponentom bakalárskej práce môže byť zamestnanec fakulty, študent doktorandského
štúdia alebo externý učiteľ alebo cvičný učiteľ, prípadne iný odborník z praxe, ktorého  
pôsobnosť korešponduje s príslušným študijným programom. 

4. Vedúcim diplomových prác sa môže stať učiteľ fakulty, ktorý má ukončený tretí
stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.). 

5. Oponentom diplomovej práce môže byť zamestnanec fakulty alebo externý učiteľ
alebo cvičný učiteľ, študent dennej formy doktorandského štúdia po dizertačnej
skúške, prípadne iný odborník z praxe, ktorého pôsobnosť korešponduje s príslušným
študijným programom. 

6. Prehľad školiteľov navrhnutých pre daný študijný program je súčasťou akreditačného
spisu a preto prípadnú zmenu školiteľov na návrh garanta študijného programu,
schvaľuje Vedecká rada UK PdF.

7. Témy záverečných prác, ktoré boli vopred schválené garantom študijného programu
a prekonzultované na zasadnutí katedry, zverejnia katedry do konca decembra na
webovej stránke. Od tohto obdobia prebieha diskusia okolo výberu tém medzi
školiteľmi a študentmi.
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8. Študent si z ponuky vyberie tému, ktorú prekonzultuje s vedúcim bakalárskej alebo 
diplomovej práce. Vedúci práce (školiteľ) svojím podpisom na prihláške potvrdí 
študentovi prihlásenie na danú tému. 

 
9. Študent môže prísť aj s návrhom vlastnej témy bakalárskej alebo diplomovej práce za 

školiteľom. Školiteľ následne tému prednesie na zasadnutí katedry a po schválení 
garantom študijného programu je téma priradená k ponuke katedry na webovej stránke 
pre príslušný akademický rok. 

 
10. Študenti sa prihlasujú na bakalársku alebo diplomovú prácu do 15.3. a prihlášku 

vypĺňajú v dvoch exemplároch. Jeden exemplár odovzdajú na katedru, kde pracuje 
vedúci práce (školiteľ) a druhý exemplár je odovzdaný na OBMŠ.  

 
11. Téma prihlásenej bakalárskej alebo diplomovej práce je záväzná. Zmenu témy je 

možné vo výnimočných prípadoch riešiť s vedúcim katedry alebo garantom študijného 
programu. Študent je povinný zmenu po schválení nahlásiť sám na OBMŠ.  

 
12. Prihláška témy bakalárskej alebo diplomovej práce, prípadne jej zmena je súčasťou 

spisu študenta a stáva sa dokumentom pre kontrolu študenta pred účasťou na štátne 
skúšky. 
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