
Dokedy majú učitelia čas vypísať témy záverečných prác? 

Do 20. novembra 2020, po tomto termíne musia byť zverejnené všetky ponúkané témy BP a DP 

na všetkých katedrách, na aktuálny akademický rok. Niektorí školitelia ešte čakajú na návrhy 

tém od študentov a následne sfinalizujú ponuku tém. Aktuálne zverejnené témy (k 9.11.) nie sú 

poväčšine témy pre tento akademický rok. 

 

Aký je termín na výber záverečnej práce? 

Tému záverečnej práce by ste si mali zvoliť do 18.12.2020. 

 

Môžem si vybrať externého školiteľa záverečnej práce? 

Školiteľom môže byť len interný vysokoškolský učiteľ z FEM, prípadne FEŠRR za 

predpokladu, že by išlo o tému súvisiacu so študijným odborom ekonómia a manažment 

(napríklad právne aspekty súvisiace s ekonomikou a podnikaním, Katedra práva), ale musí  

s tým súhlasiť aj dekan príslušnej fakulty). 

 

Ak študujem v študijnom programe Účtovníctvo musím mať tému záverečnej práce na 

katedre účtovníctva? 

Katedra účtovníctva má dostatočnú kapacitu prijať všetkých študentov tohto študijného 

programu. Odporúčame riešiť záverečnú prácu na katedre účtovníctva, nakoľko táto by sa mala 

týkať aj samotného účtovania. Alternatívou však môže byť napríklad téma týkajúca sa finančnej 

analýzy podniku na Katedre financií, pričom pri obhajobe bakalárskej práce môže byť položená 

otázka týkajúca sa účtovania vo vybranom podniku, aj keď to nie je predmetom záverečnej 

práce. 

 

Je možná zmena/úprava zadania záverečnej práce? 

Áno. Všetky zmeny je potrebné vždy najskôr prediskutovať so školiteľom. Ten následne môže 

zadanie upraviť. Avšak je dôležité pri všetkých zmenách pamätať na to, aby nová téma 

korešpondovala so študijným odborom ekonómia a manažment a Vašim študijným 

programom.  

 

Môžem mať tému týkajúcu sa konkurencieschopnosti poisťovne, keď študujem ŠP 

Agrárny obchod a marketing? 

Ak sa pre takúto tému práce rozhodnete, odporúčame Vám, zahrnúť do vlastnej práce 

teoretické, ale aj praktické príklady prípadne case study týkajúcu sa poistenia 

poľnohospodárskych podnikov, poistenia poľnohospodárskych plodín a podobne. Téma musí 

súvisieť s Vašim študijným program.  

 

Môže byť školiteľom záverečnej práce pedagóg z Katedry jazykov za predpokladu, že by 

som mala školiteľa z profilovej katedry? 

Nie, tento školský rok to nie je možné. Pedagógovia z Katedry jazykov nebudú školiteľmi 

záverečných prác. Môžu byť iba ako konzultanti. 

 

 



Dobrý deň som študentkou II. stupňa v odbore Kvantitatívne metódy v ekonómii 

a učitelia z Katedry štatistiky a operačného výskumu majú viac-menej témy obsadené. Na 

akej inej katedre by som mohla mať záverečnú prácu? 

Nepredpokladáme, že na Katedre štatistiky a operačného výskumu by došlo k takejto situácii, 

že by už všetci pedagógovia mali všetky ponúkané témy obsadené. Vzhľadom k počtu 

študentov študijného programu Kvantitatívne metódy v ekonómii (bc. - ing.). Pedagógovia 

môžu školiť 10 záverečných prác za akademický rok. Na KŠOV si môžu zvoliť témy záverečnej 

práca aj študenti iných študijných programov vo vzťahu k zameraniu svojho študijného 

programu. 

 

Z akej katedry mám osloviť školiteľa, ak študujem v ŠP Obchodné podnikanie? 

Tento študijný program garantuje Katedra marketingu a obchodu. V prípade vyčerpanie 

kapacity na tejto katedre je možné  si vybrať školiteľa aj z inej katedry. Napríklad tému reklamy 

môžete poňať aj z hľadiska etiky podnikania a riešiť ju na Katedre spoločenských vied. 

V súčasnosti rezonuje téma sociálnych sietí, to je opäť z iný pohľad v Centre informačných 

technológií, Katedre informatiky a podobne. Podnikanie taktiež musí mať vždy aj svoj 

manažment, spočítanú ekonomickú stránku, podnikateľ musí rozumieť financiám, takže 

priestor pre výber témy tu je široký a Váš výber môže byť aj mimo KMO. 

 

Kde nájdem informácie k rozsahu a úprave záverečnej práce? 

Všetci školitelia si organizujú stretnutia so študentami, ktorí si vybrali u nich tému záverečnej 

práce. Na týchto stretnutiach by Vám mali dať konkrétne pokyny, čo by ste mali v BP alebo 

DP riešiť, čo by malo byť cieľom, v akom rozsahu, s využitím konkrétnych metód atď. 

Všetky záverečné práce musia byť vypracované podľa Smernice SPU a predpísanej šablóny. 

Smernica a šablóna k záverečným prácam je dostupná na https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-

prace-333/ 

 

Ako mám postupovať, ak si chcem navrhnúť vlastnú tému, ale nepoznám vhodného 

školiteľa? 

Odporúčame kontaktovať vedúceho príslušnej katedry, ktorý následne osloví pedagóga, ktorý 

sa danej problematike venuje, alebo bol by ochotný Vás školiť. 

 

Keď si vyberiem tému, musím si následne vybrať aj školiteľa? 

Každá téma je vždy viazaná na meno konkrétneho školiteľa, ktorý ju vypísal. Veľa krát sa stane, 

že danou problematikou sa zaoberá viacero pedagógov, z tohoto dôvodu môžu vypisovať veľmi 

podobné témy záverečných prác a Vy si môžete vybrať školiteľa. 

 

Vyberajú si študenti externého štúdia končiaci v akademickom roku 2022/23 už  tento 

rok? 

Odporúčame Vám vybrať si tému záverečnej práce tento rok. Je dostatočný počet školiteľov 

pre všetkých študentov. 

 

Je možná zmena témy práce a školiteľa, aj ak som už zapísaná na tému záverečnej práce 

a zistím, že by mi viac vyhovovala iná téma u iného školiteľa? 
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Áno, je to možné. Nesmiete však zabudnúť informovať aj pôvodného školiteľa, že ste si vybrali 

inú tému, aby nečakal na Vaše prihlásenie. A Vaši spolužiaci možno čakajú na tému, o ktorú 

Vy už nemáte záujem. 

Je vhodné si vybrať tému záverečnej práce na Katedre matematiky, ak študujem v ŠP 

účtovníctvo? 

Nepovažujeme tento výber za vhodný. Študentom študijného programu Účtovníctvo 

odporúčame ako už bolo povedané, výber témy primárne na Katedre účtovníctva, prípadne 

Katedre financií. Vzhľadom na zameranie študijného programu. Na Katedre matematiky si 

môžu zvoliť témy skôr študenti študijných programov ekonomika podniku, manažment 

podniku a pod. 

 

Aký je termín vypracovania záverečnej práce? 

Bakalárska práca sa odovzdáva vždy v 3. ročníku bakalárskeho denného štúdia (4. roč. externé 

štúdium) obvykle v máji, to znamená Vy budete odovzdávať v roku 2022.  

Diplomová práca sa odovzdáva v 2. ročníku inžinierskeho denného štúdia (3. roč. externé 

štúdium) v priebehu apríla, to znamená Vy budete odovzdávať v roku 2022. Harmonogram 

štúdia na akademický rok 2021/2022 s presnými dátumami zatiaľ zostavený nebol. 

 

Môžem si vybrať tému bakalárskej práce “Zhodnotenie finančnej situácie vybranej 

účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovnej závierky”, aj keď takú tému už niekto 

bude mať, len bude písať o inom podniku? 

Áno, je to možné. Školitelia môžu zobrať na vypísanú tému aj 2 študentov. Vždy pri vypisovaní 

témy stanovia, pre koľkých študentov je téma určená.  

 

 

 

 


