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INFORMÁCIE OHĽADOM VÝBERU TÉMY ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

A VYPRACOVANIA ZADANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE PRE 

ŠTUDENTOV EXTERNÉHOŠTÚDIA SP, 1.ROČ. MGR. STUPŇA 

Aktualizované 11.9.2017 

 

Termín doručenia zadania: do 30.9.2017 30.novembra 2017 

 

Školiteľ: 

- buď si vyberiete školiteľa zo zoznamu tém na webe;je potrebné si vybrať školiteľa zo 

zoznamu tém na webe 

- alebo – pokiaľ chcete mať vlastného školiteľa, je potrebné aby mal tretí stupeň VŠ 

vzdelania (= PhD./CSc.), alebo bol odborníkom z praxe (vtedy stačí, ak má druhý 

stupeň VŠ vzdelania);zrušené, študent môže mať už len interného školiteľa – viď 

aktualizovaný zoznam tém na webe 

- odporúčame však preferovať pedagógov z našej školy; 

- za kvalitu záverečnej práce zodpovedá študent, preto je nutné, aby so školiteľom 

dostatočne komunikoval. 

Témy: 

- buď si tému vyberiete zo zoznamu tém na webe; 

- alebo ak chcete mať vlastnú tému, na ktorej sa so školiteľom dohodnete, zašlite ju 

najskôr Mgr. Tadialovej mailom (jt.alzbeta@gmail.com). Tému zašlem na schválenie, 

vyjadrenie vám zašlem, zadanie si vypracujete až potom. 

Zadanie: 

- dodávate ich v počte 4 kusy, originály podpísané školiteľom (= nie scany). 

Odporúčam nepokrčiť, keďže ich budete zväzovať do prác. 

- v porovnaní s bc. stupňom je zmena – zadania mgr. prác podpisuje prof. MUDr. Eva 

Grey, PhD., vedúca Ústavu sociálnej práce; 

- zadania dodávate do 30.9.201730. novembra 2017; nie je nutné priniesť ich osobne, 

stačí ich nechať v mojej schránke (ľavá strana, druhá odspodu); 

- termín som nastavila tak, aby som vám mohla zadania odovzdať na prvých 

prednáškach. Budeme však akceptovať aj neskoršie prinesenie zadania, najneskôr však 

do 31.10.2017.na prvých prednáškach odovzdám len tie zadania, ktoré budú 

mailto:jt.alzbeta@gmail.com


Témy + zadania, na ak. rok 2017/18 

2 

 

v poriadku (=s internými školiteľmi).  O odovzdaní ostatných dám info po 30. 

novembri 2017. 

- podpísané zadania vám odovzdám začiatkom budúceho akademického roka; 

- zadanie je naformátované = nepreformátovávajte ho; 

- anotácia by nemala presiahnuť 6 riadkov. Čo sa týka formálnej úpravy - písmo Times 

New Roman, veľkosť 12, obyčajné (= nie bold), zarovnanie do bloku, riadkovanie 1,5. 

Celé zadanie vám musí vyjsť na jednu stranu A4 (=zadanie nemôže byť na 

dvoch/viacerých stranách).   


