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Anotácia:
Kurz zoznamuje študentov s požiadavkami kladenými na DP. Prezentuje praktické odporúčania
pre rôzne spôsoby spracovania DP, rozvíja metodologické zručnosti študentov, rozvíja doterajšie
skúsenosti s písomnými prácami a prehlbuje schopnosti korektnej práce s literatúrou.
Poznámka k priebehu výučby
Výučba denných študentov všetkých študijných programov v zimnom semestri AR 2018/19 sa bude
realizovať kombinovanou metódou.
Kombinovaná metóda výučby znamená striedanie prezenčnej a dištančnej metódy výučby. Prezenčná
metóda výučby bude realizovaná priamou účasťou študentov na výučbe podľa rozvrhu. Dištančná metóda
výučby bude realizovaná najmä na základe komunikácie vyučujúcich so študentmi elektronickou formou
(napr. prostredníctvom univerzitného e-learningového prostredia moodle na moodle.uniba.sk, e-mailovou
komunikáciou) a konzultáciami s vyučujúcimi v priestoroch, ktoré sú pridelené katedrám.
Absencia študentov počas prezenčnej výučby sa bude tolerovať len z vážnych zdravotných dôvodov,
ktoré študent musí dokladovať lekárskym potvrdením.
Ciele:
Rozvoj poznania:
Poznatky o možných prístupoch ku štruktúre DP.
Poznatky o hlavných metódach využívaných v DP.
Reflexia vlastného štýlu tvorby DP.
Rozvoj schopností a zručností:
Rozvoj schopnosti plánovať tvorbu a písanie DP.
Rozvoj schopnosti systematickej práce na DP.
Rozvoj schopnosti pracovať s najbežnejšími vedeckými metódami.
Témy:
1. Prečo píšem DP? (Zmysel DP.)
2. Kedy mám písať? (Fázy v tvorbe DP.)
3. Kto mi pomôže? (Úloha školiteľa.)
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4. Akú povahu má problém v mojej téme? (Zámena „riešenia problému“ za „písanie DP“.)
5. Aký charakter má moja DP? (Práce teoretické, historické, výskumné, experimentálne, metodické.
Kvalitatívny a kvantitatívny výskum.)
6. O ktorú vedeckú metódu sa mám oprieť? (Vedecké metódy.)
7. Odlišujem sa od iných? (Osobné štýly a zákonitosti vedeckého štýlu.)
Požiadavky na udelenie kreditu:
Účasť na prvej hodine a povinná konzultácia s učiteľom v priebehu semestra. Obsah konzultácie:
a) Charakter DP (viď 2. téma semestra).
b) Hlavná metóda mojej DP a jej aplikácia na konkrétnu tému (viď 6. téma semestra).
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