
ROZDELENIE ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE SKÚŠKY: 18.1.2017 

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 9.00. 

Študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu upozorňujeme, že na štátnu skúšku si 
musia priniesť výsledok kontroly originality z AIS, inak nebudú pripustení k štátnej skúške. 

KOMU 1. Bc.+Mgr. 
JA 11 

1. Baluchova Zuzana  
2. Burianová Michaela 
3. Dobošová Tatiana 
4. Kováčiková Tatiana 
5. Radványiová Petra 
6. Susová Veronika 
7. Velická Dominika  
8. Líšková Mária 
9. Chovancová Paula 
10. Bc. Krajčír Branislav 
11. Bc. Keszan Mikuláš 
12. Bc. Michal Čuboň 

 

AMES, VZME 2. Bc. 
JA 12 

1. Haliaková Petra V  
2. Stanzelová Martina V 
3. Bulganová Diana A 
4. Froncová Michaela A 
5. Kira Matúš A 
6. Kubíková Ľubomíra A 
7. Drobňák Ján A 
8. Greňa Marek 

 
 
 
 
 

MARK 3. Bc. 
JA 13 

1. Bandová Adriena  
2. Behonová Bianka 
3. Beňo Patrik 
4. Hanesovská Adriana 
5. Jablonková Natália 
6. Kollár Martin 
7. Kosturková Martina 
8. Leštachová Denisa 
9. Urminský David 
 

 

MARK 4. Bc.+Mgr. 
JA 21 

1. Bc. Marčan Otto 
2. Bc. Mareček Róbert 
3. Čapkovičová Dominika 
4. Durbák Marko 
5. Línerová Iveta  
6. Medveďová Lenka 
7. Slimáková Martina 
8. Susová Nikola 
9. Svrbíková Silvia 

 
 

 

Pri obhajobe diplomových a bakalárskych prác sa riaďte usmernením, zásadami a pokynmi pre 
obhajobu záverečných prác zo dňa 14.7.2014 (nájdete na: http://fmk.sk/zaverecne-prace/) 

 

Obhajoba záverečnej práce 



Súčasťou štátnych bakalárskych a magisterských skúšok je obhajoba záverečnej práce s 
povinnou eletronickou prezentáciou. Pri obhajobe by ste mali mať zároveň pri sebe 
k dispozícii kompletnú verziu záverečnej práce (v hrebeňovej väzbe). 

Obhajoba záverečnej práce sa uskutočňuje pred komisiou pre štátne skúšky a jej súčasťou sú: 

• prezentácia záverečnej práce, 
• dva posudky (školiteľ, oponent), 
• protokol o kontrole originality, 
• reakcia študenta na pripomienky a otázky v posudkoch, 
• diskusia. 

Zásady prezentácií 

Prezentácia má slúžiť ako pomôcka k rýchlej, jasnej a komplexnej predstave o najväčších 
kvalitách vašej práce. Pritom je nutné dodržiavať tieto zásady: 

• nečítajte text na slajdoch - text by nemal kopírovať to, čo rozprávate; interpretujte, 
vysvetľujte, 

• text prezentácie musí byť prehľadný, zrozumiteľný a dobre čitateľný, 
• vyhnite sa definíciám základných pojmov, nepodstatným informáciám a 

superlatívom, 
• zamerajte na konkrétne výsledky práce (analytická časť, výskum, návrhy). 

Štruktúra a rozsah prezentácie 

Určený čas na prezentáciu záverečnej práce: 8 minút. 
Odporúčaný formát: PPT prezentácia, Prezi, ap. 

V prípade PPT prezentácií používajte schválenú šablónu dostupnú na stránke fakulty. 
V prípade použitia iného druhu prezentačného softvéru používajte logo a korporátne farby 
našej fakulty. 

1. Úvodná snímka: Názov práce, autor, vedúci/školiteľ, dátum. 
2. Popis riešeného problému: Popíšte, aký konkrétny problém ste riešili, prípadne 

dôvody vzniku riešeného problému. 
3. Ciele práce: Stručne uveďte ciele práce. Neprepisujte celé vety zo zadania, ciele 

uvádzajte heslovite, prerozprávajte ich vlastnými súvislými vetami. 
4. Metodika práce a metódy skúmania:  Metodika vyjadruje spôsob, akým ste 

postupovali pri riešení problému. Metódy sú teoretické prostriedky, ktoré ste použili 
pri riešení. 

5. Analýza súčasného stavu: Vysvetlite, ako a či už daný problém niekto riešil. Ak áno, 
vysvetlite jeho výsledky, prípadne v čom sú jeho nedostatky a prečo je potrebné 
v riešení pokračovať. Ak riešite problém, ktorý ešte nikto neriešil, 
zdôvodnite význam jeho riešenia. 

6. Výsledky práce: Uveďte, čo je výstupom/výsledkom vášho riešenia. V tejto časti 
môžete uviesť, ako ste svoje výsledky overili, vyhodnotili, ako bude práca využitá, 



aká je cieľová skupina, ktorá bude môcť využiť výsledky vašej práce. Zdôraznite 
originalitu a výnimočnosť vašej práce. 

7. Možné návrhy, odporúčania, prínos práce: Uveďte všetky vaše návrhy, ktoré máte 
k rozšíreniu, doplneniu, vylepšeniu výstupov vašej práce. 

8. Poďakovanie: Poďakovanie za pozornosť. 
9. Odpovede na otázky z posudkov: V závere obhajoby si pripravte odpovede na 

otázky vedúceho a oponenta. K pripomienkam, ktoré vám niečo vyčítajú a s ktorými 
sa stotožňujete, stručne uveďte, že s pripomienkami súhlasíte a uveďte, prečo 
nedostatok vznikol. Na pripomienky, s ktorými nesúhlasíte, si pripravte faktické 
argumenty, na otázky si pripravte kompetentné odpovede. 

Pokyny 

1. pred začatím štátnej skúšky uložíte svoju prezentáciu do počítača v miestnosti, kde 
sa budú štátne skúšky konať  - s vedomím tajomníka štátnicovej komisie, 

2. názov súboru s prezentáciou označte svojím menom, 
3. vyskúšajte funkčnosť prezetácie,  
4. na začiatku prezentácie oslovte predsedu, členov komisie, na konci poďakujte za 

pozornosť, 
5. oblečenie, make-up, doplnky, neprimeraná mimika či rušivé gestá nemajú upútať 

väčšiu pozornosť ako samotná prezentácia, 
6. hovorte primeranou rýchlosťou a zreteľne, pracujte s hlasom, komisiu nepoučujte. 

Upozornenie: V čase konania štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce nie je dovolené mať 
pri sebe mobilný telefón, ani iné komunikačné zariadenie. Porušenie tohto pokynu môže mať 
za následok vaše vylúčenie zo štátnej skúšky. 

Schválené vedením fakulty 14.7.2014. 

 


