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Hlavnou náplňou seminárov bude prezentácia a osvojovanie si metodických noriem a pravidiel 

správneho písania výstupnej vedeckej, seminárnej, bakalárskej, diplomovej alebo inej kvalifikačnej 

práce. Ďalšími čiastkovými cieľmi sú nadobudnutie zručností práce s vedeckým textom a nácvik 

prezentovania a obhajoby záverečnej práce s využitím PowerPointu a iných prezentačných 

nástrojov. 

Ukončenie: ABS 

 

Podmienky na získanie kreditu: 

1. dochádzka – sú povolené maximálne 2 absencie bez udania dôvodu. Po vyčerpaní 
absencií je možné v nevyhnutnom prípade čerpať ešte jednu špeciálnu absenciu, avšak 
s ospravedlnenkou od lekára. 
V prípade splnenia tejto podmienky je bodový zisk za účasť nasledovný: 

- maximum - bez absencií: 10 bodov 

- 1 absencia: 8 bodov 

- 2 absencie: 6 bodov 

- 3 absencie: 2 body *(s ospravedlnenkou) 
Po prekročení povoleného počtu absencií sa automaticky vylučuje možnosť získať 
kredity za absolvovanie predmetu! 

 
2. prezentácia – študent absolvuje v priebehu semestra prezentáciu (PowerPoint alebo iný 

nástroj), kde preukáže nadobudnuté poznatky o zásadách správneho prezentovania 
vedeckých výsledkov. Hodnotí sa zvládnutie prezentačných techník. 

- maximum: 10 bodov 
 

3. seminárne práce – každý študent musí pred koncom semestra odovzdať vlastnú 
seminárnu prácu (na ľubovoľnú tému, ktorú odprezentoval), kde si odskúša a uplatní 
nadobudnuté vedomosti o forme, akú by mala práca mať. Seminárna práca musí byť 
v rozsahu minimálne 6 strán a musí rovnako obsahovať čo najviac potrebných náležitostí, 
ktorým sú venované jednotlivé semináre. Hodnotí sa hlavne forma! 
Každá práca bude bodovo ohodnotená: 

- maximum: 10 bodov (nutné minimum na uznanie práce: 4 body) 
Ak študent prácu neodovzdá alebo práca nedosiahne aspoň 4 body, študent stráca nárok 
na absolvovanie predmetu a kredity! 

 
 
Maximálny možný počet bodov za semester = 30 
Na splnenie podmienok je potrebné celkovo získať aspoň 18 bodov (60 %)!  
Ak je bodový zisk menší ako stanovené minimum, študentovi nebudú udelené kredity 
v dôsledku nesplnenia podmienok. 
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