
Informácia pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia  
a 1. ročníka magisterského štúdia programov garantovaných KHGaD 

  o témach a zadaniach záverečných prác v  akademickom roku 2017/2018 
 
1. Každý študent musí v čase do konca mesiaca september (30.09.2017, najlepšie čím skôr) 
kontaktovať učiteľov a výskumných pracovníkov katedry s cieľom dohodnúť si tému 
záverečnej práce (študenti bakalárskeho štúdia už majú tento krok prevažne za sebou). 
Upozorňujem, že počet tém/záverečných prác u jedného vedúceho práce je limitovaný 
(maximálne 5 prác v ročníku, s výnimkou doktorandov, u ktorých je tento počet nižší). Na 
katedre môžu spracovať bakalársku prácu aj študenti pedagogického štúdia (obhajujú na 
našej katedre). Diplomové práce študentov pedagogického štúdia sú pracovníkmi katedry 
vedené len výnimočne, keďže sa vyžaduje ich didaktické zameranie. 
 
2. Témy záverečných prác pracovníkov katedry sú k dispozícii na osobných profiloch 
jednotlivých pracovníkov na katedrálnom webe (www.humannageografia.sk), prípadne 
v AIS. Môžete sa aj priamo informovať u jednotlivých učiteľov a vedeckých pracovníkov 
o možnosti spracovania špecifickej/individuálne dohodnutej témy (v opodstatnených 
prípadoch), podľa jeho odborného profilu. Kontaktujte ich osobne v konzultačných hodinách, 
prípadne mailom.  
 
3. Diplomové (magisterské) práce môžu viesť len učitelia a vedeckí pracovníci katedry 
minimálne s titulom PhD./CSc. Bakalárske práce môžu viesť okrem nich aj pracovníci bez PhD 
a doktorandi katedry.  
 
4. Diplomové práce môžu študenti programov garantovaných katedrou robiť výlučne pod 
vedením učiteľov a vedeckých pracovníkov Katedry humánnej geografie a demografie.  
 
5. Plné znenie zadaní bakalárskych prác pre študentov vypracujú vedúci prác v AIS do 
02.10.2017. 
Plné znenie zadaní magisterských prác pre študentov vypracujú vedúci prác v AIS do 
10.10.2017. 
Plné znenie zadania budú mať študenti k dispozícii v AIS a bude im odovzdané aj v písomnej 
podobe vedúcim práce po jeho vypracovaní a schválení. 
 
6. Ak študenti študijných programov katedry nebudú mať do 02.10.2017 dohodnutú tému 
záverečnej práce (prípadne nebudú mať vybraného vedúceho práce), vedúci práce/téma im 
bude navrhnutá katedrou.  
 
7. Podľa vedúceho práce budú študenti navštevovať aj príslušné semináre k záverečnej práci.  
 
8. Prípadní riešitelia záverečných prác na iných katedrách (je to výnimočne možné v prípade 
bakalárskych prác), musia túto skutočnosť dať na vedomie vedúcemu katedry do 25.09.2017 
(spolu s doplňujúcimi informáciami – katedra, vedúci, názov témy, pracovné zadanie). 
Riešenie bakalárskych prác na iných katedrách podlieha schváleniu katedrou.  
 
V Bratislave 18.09.2017 
J. Buček  

http://www.humannageografia.sk/

