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Organizačné pokyny k ukončeniu rozširujúceho štúdia 

Finalizácia a predkladanie záverečnej práce  

(1) Záverečná práca musí po obsahovej a formálnej stránke spĺňať požiadavky kladené na 

tento typ prác (viď Základné náležitosti záverečnej práce rozširujúceho štúdia). 

(2) Zadanie záverečnej práce vytvorené vedúcim záverečnej práce bude v elektronickej 

podobe zaslané študentovi po schválení vedúcim pracoviska. 

(3) Schválené zadanie záverečnej práce (bez podpisov zainteresovaných osôb) vloží študent 

do záverečnej práce (viď Základné náležitosti záverečnej práce rozširujúceho štúdia).  

(4) Záverečná práca sa vypracúva v elektronickej aj tlačenej podobe. Obe verzie záverečnej 

práce musia byť identické. 

(5) Elektronickú verziu záverečnej práce je potrebné odovzdať v elektronickej podobe do 

akademického informačného systému AIS2 do 15.6.2022. 

Elektronická verzia musí spĺňať nasledovné náležitosti 

(https://uniba.sk/index.php?id=11223): 

• musí byť identická s tlačenou verziou, 

• formát záverečnej práce musí byť PDF a musí byť prevediteľný na text (uložte 

súbor do PDF priamo vo Worde a otestujte si, či je súbor prevediteľný na text 

− testera prevodu na text nájdete na adrese http://testdoc.crzp.sk/?fn=main), 

• súbor nesmie byť zaheslovaný,  

• maximálna veľkosť súboru je 50 MB. 

(6) Tlačená podoba záverečnej práce sa odovzdáva zviazaná tak, aby sa jednotlivé listy nedali 

vyberať. Záverečná práca môže byť vytlačená aj obojstranne.  

(7) Tlačenú formu záverečnej práce odovzdá študent v jednom exemplári do 17.6.2022 

zaslaním na adresu:  

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky 

Prírodovedecká fakulta UK 

Mlynská dolina 

Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 4 

(8) Licenčná zmluva je podpisovaná elektronicky prostredníctvom systému AIS2 a nie je 

potrebné ju tlačiť. 

(9) Elektronická verzia záverečnej práce bude exportovaná na kontrolu originality do CRZP a 

do Theses. 

 

Priebeh štátnej skúšky 

(1) Podmienkou riadneho ukončenia magisterského štúdia je absolvovanie štátnej skúšky. 

Štátne skúšky sa konajú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 

https://uniba.sk/index.php?id=11223
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(2) Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej 

výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa 

koná na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. 

(3) Štátna skúška pre rozširujúce štúdium pozostáva z: 

• obhajoby záverečnej práce, 

• predmetov štátnej skúšky, ktoré sú určené študijným programom. 

(4) Štátna skúška pre rozširujúce štúdium učiteľstva biológie/geografie sa koná spravidla 

v mesiacoch september alebo október, pričom presný termín bude zaslaný študentom 

najneskôr 90 dní pred konaním skúšky.  

 

Obhajoba záverečnej práce  

(1) Posudky vedúceho a oponenta záverečnej práce budú nahrané do akademického systému 

AIS2 najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce. 

(2) Študent obhajuje vypracovanú záverečnú prácu pred skúšobnou komisiou na vykonanie 

štátnych skúšok. 

Priebeh obhajoby: 

• prezentácia cieľa záverečnej práce a dosiahnutých výsledkov s využitím prezentácie 

v MS PowerPoint (dĺžka trvania 7 min.),  

• prečítanie posudkov vedúceho a oponenta záverečnej práce, 

• odpoveď študenta na pripomienky a otázky vedúceho a oponenta záverečnej práce, 

• diskusia k cieľom a dosiahnutým výsledkom záverečnej práce. 

(3) Pripravenú prezentáciu v MS PowerPoint je potrebné zaslať na adresu ipv@ipvza.sk 

maximálne 1 pracovný deň pred samotnou obhajobou. 

(4) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok v rámci obhajoby hodnotí obsahovú 

a formálnu úroveň záverečnej práce, ako aj originalitu diela. Výsledná známka pri obhajobe 

sa nedáva ako priemer známok posudkov. Hodnotenie obhajoby práce je v právomoci 

konkrétnej školy a konkrétnej skúšobnej komisie. Na výsledné hodnotenie obhajoby 

záverečnej práce má vplyv aj prezentácia práce a preukázanie odborných vedomostí 

študenta v rámci diskusie o cieľoch a výsledkoch záverečnej práce. 

 

Predmety a priebeh štátnej skúšky  

(1) Predmetom štátnej skúšky pre rozširujúce štúdium učiteľstva je biológia/geografia. Tézy 

predmetu štátnej skúšky budú študentovi zaslané e-mailom najneskôr 120 dní pred 

štátnou skúškou. 

(2) V rámci štátnej skúšky si študent ťahá 2 otázky z didaktiky biológie/geografie (všeobecná 

a špeciálna didaktika biológie/geografie) a 2 otázky z biológie/geografie. Študentovi sa 

poskytne priestor pre prípravu odpovede. Po príprave odpovede študent ústne odpovedá 

na jednotlivé otázky pred skúšobnou komisiou. 

(3) Skúšobná komisia hodnotí odbornú úroveň odpovede študenta. Výsledná známka je 

priemerom hodnotení odpovede na jednotlivé otázky. Hodnotenie predmetu štátnej skúšky 

je v právomoci konkrétnej skúšobnej komisie.  

(4) Náležitosti týkajúce sa náhradného (opravného) termínu štátnej skúšky sú uvedené 

v Organizačnom poriadku Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave pre celoživotné 

vzdelávanie (čl. 13).  

 

V Bratislave dňa 29.3.2022 Doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD. 

 vedúci katedry 


