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Priebeh obhajoby záverečnej práce a záverečné skúšky 
Informácia pre končiace ročníky Bc. a Mgr. 

 

Predseda komisie pre záverečné skúšky (ZS) na začiatku privíta všetkých uchádzačov a stručne 

naznačí priebeh obhajob a skúšok počas dňa. 

 

Začína sa obhajobou záverečnej práce (ZP) – obhajujú všetci študenti. 

Pri magisterských programoch sa po obhajobách pokračuje záverečnými skúškami. 

 

Obhajoba ZP 
Obhajoby a záverečné skúšky na Katedre anglistiky a amerikanistiky sa spravidla konajú v anglickom 

jazyku.  

1. Poradie študentov je zverejnené na dverách miestnosti, kde sa konajú obhajoby a záverečné skúšky.   

2. Študenti obhajujú ZP pred skúšobnou komisiou, ktorej súčasťou sú spravidla  školiteľ, oponent ZP, 

alebo obaja.  

3. Predseda komisie vyzve študenta, aby stručne predstavil svoju prácu. Tu sa odporúča pripraviť si 

krátku power-pointovú prezentáciu, 5 – 6 snímok (slides). Ak ZP obsahuje informatívne grafy či 

tabuľky, napr. zhrnutie výsledkov analýzy,  je dobré ich zaradiť a skomentovať).     

4. Predstavenie práce spravidla znamená: stručne objasniť hlavné ciele ZP, uviesť hypotézy 

a výskumné otázky, uviesť základné teoretické východiská a vysvetliť použitú metódu výskumu, 

zosumarizovať získané zistenia a skomentovať ako potvrdili alebo vyvrátili hypotézy, resp. či priniesli 

odpoveď na výskumné otázky. Text na snímkach má byť stručný, študent má ústne podať konkrétne 

vysvetlenie resp. komentár k textu (nečítať mechanicky text na snímkach!). Toto predstavenie prace 

by nemalo presiahnuť 10 minút. 

5. Na obhajobe sa od študenta očakáva, že je dobre oboznámený s posudkami svojej ZP, je pripravený 

reagovať na všetky pripomienky a vie odpovedať na otázky uvedené v posudkoch. Odpovede na 

otázky môžu tvoriť posledný slide power-pointovej prezentácie. 

6. Celkovo sa očakáva, že študent dôkladne pozná svoju prácu a na požiadanie vie nájsť tú časť práce, 

o ktorej sa hovorí. 

7. Obhajoba ZP je hodnotená samostatnou známkou, v princípe nezávislou od známok v posudkoch, 

preto je dôležité, aby bol študent dobre pripravený.  Ústna obhajoba ZP ponúka študentovi možnosť 

doplniť chýbajúce prvky resp. vysvetliť problematické miesta uvedené v posudkoch. 

8. Obhajoba ZP je súčasťou ZS. 

9. Po obhajobe študent opustí miestnosť, komisia sa poradí, a vyhlási výsledok obhajoby. 

 

Záverečné skúšky 
Po ukončení obhajob ZP pristupuje komisia pre záverečné skúšky k samotným skúškam.  

Do skúšobnej miestnosti prichádzajú študenti podľa zverejneného zoznamu na dverách, zmeny v 

poradí medzi študentmi sú možné. 

Študent si ťahá otázky pred členmi komisie. Počet otázok je daný študijným programom (pozri 

zverejnené tézy). Študent prečíta nahlas číslo a znenie otázky, komisia si to poznačí.  Študent má na  

prípravu spravidla 10 - 15 minút.  

http://www.kaa.ff.ukf.sk/
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Študent odpovedá pred komisiou a po ukončení odpovede opustí miestnosť. Všetci študenti čakajú na 

záverečné vyhlásenie výsledkov, ktoré oznámi predseda skúšobnej komisie za prítomnosti všetkých 

členov komisie buď individuálne, alebo za prítomnosti všetkých študentov. 

Po ukončení oficiálnej časti záverečných skúšok môže nasledovať neformálny rozhovor pedagógov so 

študentmi. 

 

Úspešný priebeh obhajoby a skúšok praje kolektív pedagógov KAA FF UKF! 

 

http://www.kaa.ff.ukf.sk/

