PRAKTICKÉ P O K Y N Y
na obhajobu práce
Študent vo svojej prezentácii, ktorá nemá trvať dlhšie ako 8-10 minút, má:
a) zdôvodniť význam a cieľ svojej práce,
b) objasniť metodiku a metódy, ktoré použil vo svojej práci v závislosti od riešenej
problematiky,
c) uviesť, kde (v ktorej inštitúcii, podniku, pracovisku) pracoval na riešení
problému, príp. kde uskutočňoval empirickú časť práce a odkiaľ čerpal
podklady,
d) poukázať najmä na dosiahnuté výsledky, k akým záverom dospel, aké návrhy
podáva pre teóriu a prax a aký je ich význam (táto časť prezentácie má byť jej
jadrom).
Odporúčame PowerPoint prezentáciu.
 Školiteľ a oponent (alebo člen komisie) prednesú posudky a otázky do rozpravy.
 Predseda štátnicovej komisie dá možnosť študentovi zaujať stanovisko k pripomienkam
oponenta a študent zodpovie na jeho otázky.
 Predseda komisie potom otvorí diskusiu o záverečnej práci, v ktorej môžu klásť účastníci
obhajoby študentovi otázky, na ktoré má povinnosť vyčerpávajúco odpovedať. Otázky
majú byť zamerané na problémy záverečnej práce, na otázky súvisiace s riešením
problému, na ich metodiku, obsah, použité pramene a pod.
 Diskusiou sa overuje, ako študent ovláda odborné problémy svojej záverečnej práce, ako
pohotovo odpovedá na otázky i námietky, ako obhajuje svoje názory a závery.
 Odporúčame dodržiavať zásady PowerPoint prezentácie, t.j. najmä prehľadnosť,
výstižnosť, veľkosť písma: málo textu (len heslovito v bodoch – nedefinovať základné
pojmy, delenie, 1 „slide“ z nosnej kapitoly teoretickej časti, primárne sa zamerať na
prieskumnú časť, t.j. cieľ, hypotézy/prieskumné otázky, metódy prieskumu, prieskumná
vzorka, výsledky, odporúčania pre prax – konkretizovať), veľkosť písma 30, názvy aj 40,
typ písma nie je určený – musí byť dobre čitateľný (nedávať písaný typ, zrkadlový,
ozdobné písmo), pozadie – svetlé, písmo – tmavé (alebo opačne), vyhýbať sa kombináciám
farby pozadia a písma: modrá žltá, modrá červená, zelená žltá a pod., ako pozadie nedávať
obrázok a ten len na posledný „slide“ (ak vôbec).
Pred začatím obhajoby prezentáciu otvoriť na celú plochu obrazovky – F5!

 Text by sa nemal zhodovať s tým, čo študent rozpráva, premietaná prezentácia je osnovou
jeho vystúpenia. Rovnako odporúčame urobiť si písomnú prípravu na obhajobu s textom,
ktorý bude študent komunikovať na obhajobe a rovnako písomné odpovede na otázky
oponenta pritom nezabudnúť na oslovenie predsedu komisie a členov komisie,
prítomných a na konci poďakovať za pozornosť. Rovnako pracovať s hlasom, aby reč
neznela monotónne, využívať svoju schopnosť zosilňovať, zvyšovať, či znižovať hlas,
zmeniť jeho farbu, zrýchľovať či spomaľovať tempo reči.

