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Názov: SEMINÁR K BAKALÁRSKEJ PRÁCI

Študijný odbor: 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 
Študijný program: Výtvarná edukácia (VU), Výtvarná edukácia v kombinácii (VJ)  
Garant programu: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. Martin Činovský, ArtD., 
akad. mal. 

Kontakt: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 
Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej ul., miestnosť Š – 125 
mail: repiska@fedu.uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Piatok: 9:30 - 11:30 hod.  
Konzultačné hodiny prebiehajú cez e-mail a cez MS Teams, termín si je potrebné vopred 
dohodnúť.

Gestor kurzu: 
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Zabezpečuje: 
Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Obdobie štúdia 
predmetu: 
Semester ZS 
Šk. r. 2021/2022

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia...): 
Seminár   
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný:   2 
Predmet ukončený hodnotením         

Počet kredi-
tov: 

      2

Podmieňujúce predmety: 

"Výučba študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2021/22 sa z 
dôvodu Covid-19 realizuje hybridne (dištančne/prezenčne)." 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: priebežne 100 % 
Študent nesmie chýbať na výučbe (zahŕňa aj možnú dištančnú formu) viac ako 3 krát. Inak 
je automaticky hodnotený FX v záverečnom hodnotení.  
Na udelenie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 
najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 
bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.  

Priebežné hodnotenie (napr. test, samostatná práca...): spracovanie priebežných úloh a 
priebežná prezentácia témy bakalárskej práce. Každá priebežná úloha má stanovené 
bodové hodnotenie. Písomné priebežné úlohy sa odovzdávajú v termínoch: 6.10., 13.10., 
20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11. 2021. 
Záverečné hodnotenie (napr. skúška, záverečná práca...): Vypracovanie jednej kapitoly 
bakalárskej práce (5 normostrán), 1.12.2021

mailto:repiska@fedu.uniba.sk


Cieľ predmetu: 
Osvojenie si základných metodologických a metodických postupov tvorby bakalárskej 
práce. Osvojenie si prístupu k materiálu, ako sú vedecká a odborná literatúra, štatistické 
materiály, empirické údaje a iné; osvojenie si zásad používania odbornej terminológie, 
úpravy jazykovej i formálnej stránky práce. Citačná norma ISO 690. Tvorba štruktúry a 
koncepcie práce. 

Študenti sa budú s pedagógom stretávať cez MS Teams každý štvrtok 11:00 - 12:30 hod. 

Témy týždenných vyučovacích jednotiek: 

1. Základné požiadavky na spracovanie bakalárskej práce (úprava rukopisu, citovanie 
dokumentov). 

2. Citačná norma ISO 690. Predstavenie témy bakalárskej práce. Koncepcia práce. 
3. Informačný prieskum k téme práce. Zber a spracovanie údajov. 
4. Vypracovanie základnej štruktúry práce. Presnosť citácií a dodržiavanie pravidiel 

citovania. Voľba spôsobu citovania. 
5. Definovanie teoretického problému. Stanovenie cieľov a predmetov práce.  
6. Výber literatúry k téme bakalárskej práce. Rešerš odbornej literatúry k téme. 
7. Spracovanie projektu práce (koncepcia, predbežná štruktúra, časový harmono-

gram). 
8. Spracovanie získaných údajov, ich analýza a interpretácia. Pravidlá spracovania a 

tvorby textu úvodu bakalárskej práce, obsah a podstata teoretickej časti ako vý-
chodisko pre skúmanie a analýzu úloh bakalárskej práce. 

9. Príprava dokumentácie (zoznam bibliografických odkazov, ilustrácie, tabuľky, 
prílohy…). 

10. Záverečná jazyková a formálna úprava práce. Zásady úpravy textu. Grafické 
úpravy. 

11. Prehľad starších bakalárskych prác, hodnotenie. 

Povinná literatúra: 
Výber odbornej literatúry podľa zvolenej témy práce. 
Aktuálna smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác. 
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma 2007. 
KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské kvalifikačné práce. Bratislava: 1998. 
ŠVEC, Š. a kol.: Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS, 1998.  
Bakalárske práce z predchádzajúcich rokov 

GAVORA, P. –KOLLÁRIKOVÁ, Z. – NOVÁKOVÁ, E.. Manuál na tvorbu bakalárskej a diplo-
movej práce. Bratislava : Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, 2010. Dos-
tupné elektronicky:  
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Celozivotne_vzdelavanie/Manu-
al_pre_Bc_a_Mgr_prace_2010.pdf



Vnútorný predpis UK č. 7/2018. Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rekto-
ra Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, 
rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprís-
tupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
Dostupné elektronicky:  
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Bakalarske_a_magisterske_studi-
um/Zaverecne_prace/VP_7_2018/
Vp_2018_7_Smernica_rektora_UK_UZ_vp_c._12_2013_o_zakl.nalez.zaverec.prac...v
_zneni_D_c.1_a_2_pre_web.pdf


