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Doplnenie k dokumentu Usmernenie k obsahu záverečných prác zo 6.10.2010, 

zverejnený na stránke FMK.  

 

Bakalárska práca 

Bakalárska záverečná práca je podmienkou I. st. vysokoškolského vzdelávania a je prvou 

písomnou vedeckou prácou, ktorou študent preukazuje teoretickú orientáciu v svojom 

študijnom odbore a schopnosť aplikovať tieto poznatky vo vybranej problematike 

riešenia. V jej obsahu sa preto proporcionálne uplatňujú kvalitatívne nižšie vedecké 

požiadavky oproti prácam na vyššom stupni vzdelávania (diplomové, rigorózne, 

dizertačné, habilitačné). Praktický a empirický výskum spojený so zberom vlastných 

(primárnych) dát nie je nevyhnutnou podmienkou práce. Odporúča sa najmä práca so 

sekundárnymi dátami, výstupmi z databáz, výsledkami iných výskumov a prieskumov 

a pod.  

 

Diplomová práca 

Diplomová práca je záverečnou prácou, ktorou sa ukončuje druhý stupeň 

vysokoškolského vzdelania. Tento druh je typický kontextovým výkladovým 

kvalifikačným žánrom. Na diplomovú prácu sú kladené vyššie vedecké požiadavky s 

prihliadnutím na obsahové naplnenie  a metódy skúmania problému podľa jeho povahy.  

Výstupom diplomovej práce má byť predovšetkým vlastný, relatívne  komplexný 

návrh riešenia javu, ktorý prispeje k zlepšeniu doterajšej činnosti, jeho 

zhodnotenie a poukázanie na teoretický a praktický prínos riešenej problematiky. 

K jej spracovaniu sa majú využívať nielen logické metódy vedeckého skúmania, ale aj 

techniky zberu primárnych, či sekundárnych údajov, experimenty,  štatistické metódy , 

kvalitatívne, príp. také výskumné metódy, ktoré vyžaduje charakter problému. 

 

Diplomovou prácou študent preukazuje schopnosť systematicky a samostatne sa 

orientovať v príslušnej problémovej oblasti a aplikovať teoretické poznatky získané 

v priebehu celého štúdia na riešenie určitého konkrétneho problému s návrhom na jeho 
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komplexné riešenie. V diplomovej práci má študent možnosť   využiť a uplatniť 

nadobudnuté vedomosti zo štúdia, vysloviť vlastné názory a na základe konkrétnej 

analýzy skúmaného javu a preštudovanej literatúry, spracovať samostatne a tvorivo 

vybranú tému. Svojim charakterom, postupmi, zvolenými adekvátnymi metódami 

a výsledkami riešenia  je vedeckou prácou. Písaním diplomovej práce študent 

preukazuje aj schopnosť pracovať s literatúrou, t. j. vie sa v literatúre, vrátane 

zahraničnej, orientovať, poznatky z nej si vie osvojiť, integrovať ich a pridať aj vlastné 

názory. Jadrom  riešenia diplomovej práce je praktická časť smerujúca 

k spracovaniu vlastného komplexného návrhu na zlepšenie stavu riešeného 

problému s konkrétnym (napr. ekonomickým, ideovým atď.) vyhodnotením, príp. 

návrhom projektu, ktorý by bol aplikovaný na subjekt a dosiahol praktický 

prínos. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Kolégiom dekanky FMK dňa 11.2.2016 


