
PROCES HODNOTENIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC FSŠ 

 

Fakulta sociálnych štúdií VŠD má vypracovanú metodickú príručku na usmernenie, 

posudzovanie a hodnotenie záverečných prác.  

 

Hlavným cieľom bakalárskej je, aby študent preukázal dostatočné znalosti problematiky 

a presvedčil štátnicovú komisiu o svojej kompetentnosti a o svojich kvalitách, ktoré sú 

nevyhnutné pre jeho ďalšiu odbornú činnosť. Študent v práci dokazuje, že má komplexné 

vedomosti a zručnosti, ktoré získal štúdiom na vysokej škole. Dokazuje súčasne svoju 

pripravenosť na výkon povolania, prípadne na ďalšie vysokoškolské štúdium. Bakalárska má 

charakter záverečnej kvalifikačnej práce. Tematizuje určité špecifické problémy príslušného 

odboru a prináša zvyčajne len čiastkové poznatky v rámci odboru. 

 

Bakalárska práca má prevažne charakter opisný, syntetizujúci. V bakalárskej práci sa 

obvykle nevyžaduje prieskumná a analytická činnosť, pretože študent ešte nedisponuje 

dostatočnými teoretickými vedomosťami pre prieskum a analýzu. Bakalárska práca má byť 

prezentáciou práce študenta, ako vie využívať informačné zdroje a akú má schopnosť 

koncepčne pracovať, t. j. vnímať výklad určitého javu. V bakalárskej práci sa vyžaduje 20% 

vlastnej tvorivej práce študenta a zostávajúcich  80% práce by mala tvoriť práca s literatúrou 

a inými druhmi informačných zdrojov. Jedna strana bakalárskej práce by mala obsahovať  

minimálne 1-2 citácie rôznych informačných zdrojov. Celkový počet citácií v Zozname 

bibliografických odkazov by sa mal pohybovať v rozpätí od 15 a viac informačných zdrojov 

z riešenej problematiky.  

 

Rozsah bakalárskej práce by mal mať 30 – 40 normostrán t. j. 54 000 – 72 000 znakov, vrátane 

medzier. Najdôležitejším krokom pri začatí písania bakalárskej  práce je schválenie  jej projektu 

školiteľom práce. Projekt by mal obsahovať: 

• tému práce a otázku, na ktorú chce študent odpovedať, 

• stručnú charakteristiku, predbežnú štruktúru práce, 

• predpokladané metódy spracovania textu, 

• časový harmonogram, 

• východiskové informačné zdroje t. j. vypracovanie rešerše. 



Základom relevantne vypracovanej rešerše je správne zadanie kľúčových slov, ktoré je 

potrebné prekonzultovať so školiteľom  pri zostavovaní obsahu práce.  Rešerš si môže študent 

urobiť sám v uvedených knižniciach, alebo na objednávku. S vyhotovenou rešeršou je potrebné 

oboznámiť školiteľa, ktorý určí relevantnosť (obsahový a aktuálny význam) bibliografických 

záznamov (citácií) v rešerši, prípadne odporučí ešte ďalšiu literatúru. Rešerš by mala obsahovať 

aktuálne informačné zdroje, nie staršie ako maximálne 10 rokov.  

 

V prípade, že v záverečnej práci sa nachádzajú prehľadové časti, alebo práca má historický 

charakter, tak študent by sa mal poradiť so svojim školiteľom o aktuálnosti použitej literatúry. 

Komisia hodnotí obhajobu záverečnej práce podľa viacerých kritérií. Sú to základné náležitosti 

ako napr. metodológia spracovania informačných zdrojov, vymedzenie cieľa práce, dosiahnuté 

výsledky, závery, formálna úprava, využívanie zahraničnej a domácej  literatúry a pod.  Na tieto 

náležitosti by mal byť každý študent upozornený školiteľom pred, resp. počas písania 

záverečnej práce. Bakalársku prácu posudzuje školiteľ práce a tiež katedrou určený jeden 

oponent. Slovným, ale aj bodovým hodnotením sa v posudku školiteľ vyjadruje k schopnosti 

študenta orientovať sa v spracovávanej problematike, k schopnostiam formulovať ciele práce, 

k schopnosti pracovať s relevantnými literárnymi zdrojmi, ale hodnotí aj angažovanosť 

a aktivitu študenta počas konzultácií.  

 

Oponent slovne, ale aj bodovo hodnotí prácu z hľadiska prínosu témy a spracovania témy pre 

odbor a študijný program, tiež hodnotí formálne a obsahové náležitosti bakalárskej práce 

a prácu s literatúrou. Bakalárska práca je v posudkoch po sčítaní bodov hodnotená 

klasifikačným stupňom A – Fx.  

 

V prípade hodnotenia Fx v posudkoch, má študent právo zúčastniť sa obhajoby záverečnej 

práce. Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnych záverečných skúšok a výsledok 

obhajoby sa ohodnotí klasifikačným stupňom A – Fx. Hodnotenie komisie pre obhajoby sa 

opiera o posudky školiteľa a oponenta, o schopnosť študenta prácu prezentovať a obhájiť 

v rámci diskusie. Ak školiteľ záverečnej práce alebo oponent nie je členom skúšobnej komisie, 

môže byť na obhajobu práce prizvaný a pri jej hodnotení má len poradný hlas.  

 

O výsledku obhajoby práce rozhoduje komisia hlasovaním. Záverečná práca sa spracováva 

v slovenskom jazyku, a ak s tým súhlasí dekan, tak aj v inom, spravidla v anglickom jazyku. 

Za bakalársku prácu a jej obhajobu študent získava 10 kreditov. 



Študent riadne skončí štúdium splnením všetkých povinností stanovených v študijným 

programe. Základnou podmienkou ukončenia štúdia v bakalárskom študijnom programe je 

získanie 180 kreditov vrátane kreditov za vykonanie štátnej skúšky. Dňom riadneho ukončenia 

štúdia je deň, keď bola splnená posledná podmienka na riadne ukončenie štúdia daného 

študijného programu.  

 

Dokladom o riadnom ukončení štúdia je vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu 

a vysvedčenie o štátnej skúške. Štátna skúška v bakalárskom študijnom programu sa vykonáva 

kolokviálnou formou. 

 

Komisia hodnotí: 

• obhajobu záverečnej práce, (hodnotia sa aj prezentačné zručnosti a schopnosti) 

• teoretické východiská a metodológiu sociálnej práce  

• sociálno-politické a právne základy sociálnej práce 

 

Otázky z uvedených predmetov členovia komisie orientujú na tematizovanú problematiku 

záverečnej práce. 

 

Termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade s harmonogramom  akademického roka. 

 

Študent má právo na riadny a dva opravné termíny konania štátnych skúšok. 

 

Každá časť štátnej skúšky sa hodnotí samostatne a jej jednotlivé časti sa hodnotia 

klasifikačným stupňom A – Fx. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, z ktorej bol 

hodnotený klasifikačným stupňom Fx. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako 

priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky.  Z takto vypočítaného priemeru sa určí 

celkový výsledok štátnej skúšky takto: 

 

Priemer 1,00 – 1,25 – celkový výsledok štátnej skúšky A (výborne) 

Priemer 1,26 – 1,75 – celkový výsledok štátnej skúšky B (veľmi dobre) 

Priemer 1,76 – 2,25 – celkový výsledok štátnej skúšky C (dobre) 

Priemer 2,26 – 2,75 – celkový výsledok štátnej skúšky D (uspokojivo) 

Priemer 2,76 – 3,00 – celkový výsledok štátnej skúšky E (dostatočne) 



Ak študent opakuje niektorú časť štátnej skúšky, nemôže získať ocenenie za vynikajúce 

študijné výsledky.  

 

Celkový výsledok úspešného absolvovania štúdia sa hodnotí dvomi stupňami: 

- prospel s vyznamenaním 

- prospel. 

 

Diplomová práca dokumentuje u absolventa teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Mala 

byť mať analyticko-syntetický charakter, čo znamená, že študent preukáže, ako vie získané 

vedomosti analyzovať, urobiť komparácie a súčasne syntetizovať podľa vlastného úsudku. Vie 

určiť, čo je podstatou danej problematiky, ktorú následne v práci zmysluplne a faktograficky 

rozvinie napr. pri skúmaní hlavnej vývojovej línie.  

 

Poslaním diplomovej práce je priniesť nový pohľad a vytvoriť ucelené a logicky prepojené 

dielo, v ktorom musí byť zrejmý vlastný prínos diplomanta pri riešení danej úlohy, t. j.  nesmie 

byť len kompilátom. Pri diplomovej práci sa odporúča, aby vlastný preukázaný prínos pri 

riešení danej úlohy bol minimálne 40% a 60% by mala tvoriť práca s odbornou literatúrou 

a ostatnými zdrojmi. Celkový počet citácií v Zozname bibliografických odkazov by sa mal 

pohybovať v rozpätí od 25 a viac informačných zdrojov. Rozsah diplomovej práce by mal byť 

od 50 až 65 strán (90 000 až 126 000 znakov) vrátane medzier.  

 

Diplomové práce majú obvykle charakter : 

- teoretický 

- analytický 

- empirický 

- kombinovaný 

 

Z uvedených typov prác sa následne odvodzujú aj metódy spracovania záverečnej práce. 

 

Ak vedúci diplomovej práce alebo oponent nie je členom skúšobnej komisie, môže byť 

prizvaný na obhajobu práce a pri jej hodnotení má poradný hlas. O výsledku obhajoby 

diplomovej práce rozhoduje komisia hlasovaním. 



Diplomová práca sa vypracúva v slovenskom jazyku, a ak s tým súhlasí dekan, tak aj 

v inom, spravidla v anglickom jazyku. V študijných programoch zameraných na cudzie 

jazyky môže byť diplomová práca vypracovaná aj v jazykoch týchto študijných programov. 

Za diplomovú prácu s jej obhajobu študent získava 12 kreditov. 


