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POSUDOK VEDÚCEHO ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Akademický rok:

Názov práce:

Autor práce:
Študijný program:
Vedúci práce:
Pracovisko
vedúceho práce:

Maximálny
počet bodov

Kritériá hodnotenia
8 – 10 bodov
splnenie cieľov v plnom rozsahu, výborné zvládnutie úloh
stanovených metodikou

Splnenie cieľov a úloh stanovených me4 – 7 bodov
todikou, pri tvorivých prácach invencia priemerné splnenie cieľov, dostatočné zvládnutie úloh
a zručnosť pri vlastnom návrhu
stanovených metodikou

10

0 – 3 body
podpriemerné splnenie cieľov, podpriemerné zvládnutie
úloh stanovených metodikou

16 – 20 bodov
na výbornej úrovni – podmienkou pre udelenie vyššie
uvedeného počtu bodov je, že autor formálne správne, prehľadne a precízne citoval viac ako 30 % relevantných a veľmi
kvalitných domácich a zahraničných zdrojov z obdobia
Spracovanie literatúry, aktuálnosť a adek- ostatných 5 alebo 10 rokov (časové vymedzenie závisí od
témy práce)
vátnosť literárnych zdrojov: prehľadnosť
11 – 15 bodov
a logické členenie, relevancia vo vzťahu k téme
a cieľu práce, správnosť a precíznosť citovania na veľmi dobrej úrovni – podmienkou pre udelenie vyššie
a uvedenia zoznamu bibliografických odkazov uvedeného počtu bodov je, že autor formálne správne
podľa platnej normy (STN ISO 690), proporcio- citoval viac ako 30  % primeraných domácich a zahraničných
nálnosť využitia zdrojov domácej a zahraničnej zdrojov z obdobia ostatných 5 alebo 10 rokov (časové vymevedeckej literatúry, časová aktuálnosť. Za veľmi dzenie závisí od témy práce)
kvalitné literárne zdroje sa považujú vedecké
6 – 10 bodov
práce publikované v karentovaných časopisoch
alebo práce registrované v databázach WOS na dobrej úrovni – autor citoval s menšími formálnymi chybami menej ako 30 % primeraných domácich a zahraniča Scopus
ných zdrojov z obdobia ostatných 5 alebo 10 rokov (časové
vymedzenie závisí od témy práce)

20

0 – 5 bodov
na podpriemernej úrovni – autor citoval nedostatočný počet
literárnych zdrojov s nízkou kvalitou

Metodika a materiál: schopnosť prepojenia
metodiky so stanovenými cieľmi, zručnosť pri
experimentálnych a tvorivých postupoch

8 – 10 bodov
na výbornej úrovni

4 – 7 bodov
na priemernej úrovni

0 – 3 body
na podpriemernej úrovni

10

Pridelený
počet bodov
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Maximálny
počet bodov

Kritériá hodnotenia

Výsledky práce a závery: formulácia, zrozumiteľnosť,
relevancia vo vzťahu k cieľom, prínosy a využiteľnosť pre
prax, resp. ďalší rozvoj poznania

Formálne spracovanie záverečnej práce: dodržanie
štruktúry práce, zhodnotenie proporcionality jednotlivých
častí práce, precíznosť spracovania práce, jazykové a technické spracovanie textu, správnosť odbornej terminológie,
vhodnosť spracovania číselných výsledkov do tabuliek a
grafov, úroveň grafického spracovania, celková úroveň
záverečnej práce po formálnej stránke

Pridelený
počet bodov

14 – 20 bodov
na výbornej úrovni

7 – 13 bodov
na priemernej úrovni

20

0 – 6 bodov
na podpriemernej úrovni
11 – 15 bodov
na výbornej úrovni
6 – 10 bodov
na priemernej úrovni

15

0 – 5 bodov
na podpriemernej úrovni
19 – 25 bodov
na výbornej úrovni

Prístup študenta k riešeniu záverečnej práce: aktivita
študenta, spolupráca s vedúcim práce, schopnosť samostatne pracovať, dodržiavanie pokynov vedúceho práce

13 – 18 bodov
na veľmi dobrej úrovni
7 – 12 bodov
na dobrej úrovni

25

0 – 6 bodov
na podpriemernej úrovni

Body spolu (maximálny počet je 100 bodov)
Klasifikácia
Výsledná klasifikácia: A (1) výborne (93 – 100 bodov), B (1,5) veľmi dobre (86 – 92 bodov), C (2) dobre (79 – 85 bodov),
D (2,5) uspokojivo (72 – 78 bodov), E (3) dostatočne (64 – 71 bodov), FX (4) nedostatočne ( ≤ 63 bodov)

Odporúčanie záverečnej práce k obhajobe pred komisiou pre štátne záverečné skúšky
Protokol o kontrole originality (percentuálny podiel textu, ktorý má prekryv s indexom prác korpusu CRZP)
Stanovisko k originalite záverečnej práce *

* – v prípade, že chcete podrobnejšie rozpísať svoje stanovisko k originalite práce a tento priestor Vám nepostačuje,
pokračujte na strane 4
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Vecné a formálne pripomienky k práci *

* – v prípade, že chcete podrobnejšie rozpísať svoje pripomienky k práci a tento priestor Vám nepostačuje,
pokračujte na nasledujúcej strane
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Doplňujúce vecné a formálne pripomienky k práci alebo k originalite záverečnej práce
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vytlačiť 

