
Usmernenie ku konzultáciám a seminárom k záverečným prácam Katedry masmediálnej komunikácie a 

reklamy 

1. Harmonogram  

 

Semináre k záverečnej 
práci 

Úvodná 
konzultácia 

Štruktúra práce Teoretická časť Koncept - plán 
výskumu 

Vyhodnotenie 
výskumu 

Kompletizácia 
práce 

ZS LS 
Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Ideálny 
termín 

Hraničný 
termín 

Bc. 

Denné 
štúdium 

1   

            

2 

 Úvodný 
seminár k 
bakalárskej 
práci  

30.10 31.3 31.3 15.7 

        

3 

 Seminár k 
bakalárskej 
práci 1 

 Seminár k 
bakalárskej 
práci 2 

    

20.12 20.1 20.1 28.2 28.2 25.3 čím 
skôr 

5.4 

Externé 
štúdium 

1   

            2   

            

3 

 Úvodný 
seminár k 
bakalárskej 
práci 

30.10 31.3 31.3 15.7 

        

4 

Seminár k 
bakalárskej 
práci 1 

Seminár k 
bakalárskej 
práci 2 

    

20.12 20.1 20.1 28.2 28.2 25.3 čím 
skôr 

5.4 

Mgr. 

Denné 
štúdium 

1   30.10 31.3 31.3 15.7 

        

2 
 Diplomový 
seminár 1 

Diplomový 
seminár 2 

    

20.12 20.1 20.1 28.2 28.2 25.3 čím 
skôr 

5.4 

Externé 
štúdium 

1   

            2   30.10 31.3 31.3 15.7 

        

3 
Diplomový 
seminár 1 

 Diplomový 
seminár 2 

    

20.12 20.1 20.1 28.2 28.2 25.3 čím 
skôr 

5.4 



 

2. Tézy seminárov 

Seminár Vedúci semináru Školiteľ Tútor ročníka 

Úvodný seminár k bakalárskej 
práci 
 

1. Základné pojmy (AIS, EZP, KIS, CRZP, HAR a iné),  AIS manuály, 
Legislatíva (17/2011 Smernica o záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prácach, Rámcový postup pri zadávaní, odovzdávaní 
a obhajobe záverečných prác 
(https://www.uk.ukf.sk/sk/zaverecne-prace),    Metodické pokyny 
k záverečným prácam KMKR 
(http://www.kmkr.ff.ukf.sk/index.php?page=zaverecne-prace) 
2. Zásady odkazovania  a citovania  ( ISO 690, parafráza, citácia), 
plagiát, kompilát, kontrola originality 
3. Štruktúra záverečnej práce  (-číslovanie strán a kapitol, -
riadkovanie, okraje, -označovanie obrázkov, tabuliek, grafov 
a príloh,  formálne náležitosti abstraktu,  úvodu, jadra práce,  
diskusie a záveru) 
4. Digitálne databázy, rešerš, vyhľadávanie  vo vedeckých 
časopisoch 

Konzultácie podľa odporúčaného harmonogramu 
alebo podľa individuálneho harmonogramu, 
o ktorom rozhoduje školiteľ, obsahová náplň práce 

 

Seminár k bakalárskej práci 1 
 

 Konzultácie podľa odporúčaného harmonogramu 
alebo podľa individuálneho harmonogramu, 
o ktorom rozhoduje školiteľ, obsahová náplň práce 

 

Seminár k bakalárskej práci 2 
 

 Konzultácie podľa odporúčaného harmonogramu 
alebo podľa individuálneho harmonogramu, 
o ktorom rozhoduje školiteľ, obsahová náplň práce, 
prezentácia práce, obhajoba 

Spoločenský protokol štátnic, 
organizačné pokyny 

Diplomový seminár 1 
 

 Konzultácie podľa odporúčaného harmonogramu 
alebo podľa individuálneho harmonogramu, 
o ktorom rozhoduje školiteľ, obsahová náplň práce 

 

Diplomový seminár 2 
 

 Konzultácie podľa odporúčaného harmonogramu 
alebo podľa individuálneho harmonogramu, 
o ktorom rozhoduje školiteľ, obsahová náplň práce, 
prezentácia práce, obhajoba 

Spoločenský protokol štátnic, 
organizačné pokyny 

 

3. Podmienky absolvovania 

Úvodný seminár k bakalárskej práci – Aktívna účasť na seminároch, konzultácie so školiteľom podľa harmonogramu , plnenie čiastkových úloh 

Seminár k bakalárskej práci 1 – Konzultácie  so školiteľom podľa harmonogramu , plnenie čiastkových úloh 

Seminár k bakalárskej práci 2 – Konzultácie  so školiteľom podľa harmonogramu , plnenie čiastkových úloh 

Diplomový seminár 1 – Konzultácie  so školiteľom podľa harmonogramu , plnenie čiastkových úloh úloh 



Diplomový seminár 2 Konzultácie  so školiteľom podľa harmonogramu , plnenie čiastkových úloh 

4. Zapisovanie kreditov 

Úvodný seminár k bakalárskej práci – Vyučujúci predmetu  

Seminár k bakalárskej práci 1 – Školiteľ práce 

Seminár k bakalárskej práci 2 – Školiteľ práce 

Diplomový seminár 1 – Školiteľ práce 

Diplomový seminár 2 – Školiteľ práce 

 

 


