Informácia pre denných študentov súčasného 2. ročníka bakalárskeho štúdia
„geografia a demografia v štátnej správe a samospráve“
o zadaniach tém bakalárskych prác pre nasledujúci akad. rok 2018/2019
1. Témy bakalárskych prác pre budúci školský rok budú zverejnené najneskôr 7. mája 2018. Študenti
si musia tému práce povinne dohodnúť najneskôr do 28.5.2018. Bakalárske práce môžu viesť aj
doktorandi katedry. Témy sú k dispozícii v osobných profiloch pracovníkov a doktorandov na webe
katedry (www.humannageografia.sk). Je potrebné kontaktovať príslušných pracovníkov a
doktorandov katedry (v konzultačných hodinách, resp. mailom). Počet prác vedených jedným
pracovníkom, alebo doktorandom katedry je striktne limitovaný a nemôže byť prekročený.
O prípadnom prekročení počtu vedených prác musí byť študent informovaný najneskôr do 23.5.2018
(vo väčšine prípadov sa to dozvie študent už pri kontaktovaní potenciálneho vedúceho práce) a musí
si vybrať nového vedúceho práce do 31.5.2015.
Študenti jednotlivých zameraní na bakalárskom študijnom programe katedry si vyberajú vedúcich
prác podľa prislúchajúcich oddelení, t.j. pracovníkov a doktorandov pôsobiacich na jednotlivých
oddeleniach katedry (oddelenie humánnej geografie – študenti zameraní na humánnu geografiu;
oddelenie demogeografie a demografie – študenti zamerania demografiu). O prípadných
„presahoch“ medzi oddeleniami bude rozhodovať vedenie katedry.
Ak študenti nebudú mať do uvedeného termínu vybranú/zadanú tému (prípadne nebudú mať
vybraného vedúceho práce), vedúci práce/téma im bude navrhnutý katedrou.
2. Témy bakalárskych prác, ktoré študenti študijného programu garantovaného katedrou plánujú
riešiť pod vedením kolegov z iných katedier musí schváliť katedra. Informáciu o takomto zámere
študenti doručia (osobne, mailom) vedúcemu katedry HGD do 16.05.2018. Aj v takomto prípade
musia navštevovať povinný seminár k bakalárskej práci na našej katedre (je to povinný predmet).
3. Študenti zo študijných programov nezabezpečovaných katedrou si v prípade záujmu môžu vybrať
vedúceho na KHGD (čo však väčšinou musia konzultovať na „materskej“ katedre). Takíto študenti,
s prácami vedenými pracovníkmi katedry HGaD, potom musia navštevovať aj príslušný seminár k
bakalárskej práci na KHGD (po dohode s vedúcim práce). V prípade nerešpektovania/neplnenia tejto
požiadavky (z rôznych dôvodov) budú si musieť nájsť vedúceho práce na svojej materskej katedre.
4. Pracovné znenie zadaní pre študentov bc. štúdia vypracujú vedúci prác v AIS následne po dohode
o témach do 18.06.2018. Umožnia začať riešiť tému bakalárskej práce už od júna 2018, čím vytvoria
dostatočný časový priestor na jej úspešné rozpracovanie. Záverečné znenie zadaní bakalárskych
prác sa pripraví a schváli v septembri 2018.
5. Bakalárska práca je zásadným výstupom študenta potrebným pre ukončenie tohto stupňa
štúdia.

V Bratislave 7.5.2018
J. Buček

