
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci II. 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 5 hodín semináru  prezenčnou formou / semester, 

           distančná príprava konceptu diplomovej práce, konzultácie (19 hodín) 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Ročníková práca 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Vypracovanie a prezentácia konceptu diplomovej práce na základe téz vyučujúceho. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať min. 91 % požadovaných formálnych náležitostí písomného prejavu študenta a úspešná 

prezentácia; B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 66-72 %; E: 65-61 %. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý pri 

prezentácii nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Študenti si osvoja podstatu a význam spracovania diplomovej práce pre odbor Sociálna práca. Preveria odborné 

schopnosti a vedomosti spracovania empirickej časti s prihliadnutím na realizáciu prieskumu podľa schválenej 

témy a výberu vhodnej prieskumnej metódy. Študenti sa zoznámia s vlastnou interpretáciou zistených faktov 

a navrhnú odporúčania pre odbornú verejnosť. 

Stručná osnova predmetu:  

 Úvod do problematiky a charakteristika diplomovej práce; 

 Teoretický opis skúmaného javu; 

 Empirická časť diplomovej práce; 

 Rozprava a odporúčania pre odbornú verejnosť; 

 Obhajoba diplomovej práce. 

Odporúčaná literatúra:  
ORENDÁČ, P. – VRANKOVÁ, E. 2013. Školské a záverečné práce – Ako na to? Bratislava: VŠ ZaSP sv. 

Alžbety, 2013. 108 s. ISBN 978-80-89535-11-8.  

Odborná literatúra podľa schválenej témy diplomovej práce. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: -  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.  

PhDr. František Radi, PhD. 

PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. 

PhDr. Kristína Pauerová, PhD.   

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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