
Inštrukcie pre absolvovanie Seminára k diplomovej práci v zimnom semestri 2020/2021 

 

Pretože sa ukazuje, že by sme sa na seminári vídali často v inom zložení (pedagogické 

praxe, karanténa, starostlivosť o dieťa a pod.), urobíme si tento predmet na diaľku. Od 1. 10. 

nemusíte chodiť na hodiny, a tu sú inštrukcie, ako predmet absolvovať. 

Zmyslom predmetu nie je nahradiť Vašich školiteľov, ale rozprávať sa o zmysle 

diplomovej práce a hlavne o metódach, ktoré v prácach budete využívať. Pôvodne som chcel 

všetko urobiť na hodinách, ale pretože by bolo v podstate potrebné neustále začínať znova, 

posielam Vám podklady na rozmýšľanie o tom, o čom by sme rozmýšľali na hodinách + 

požiadavku na ukončenie predmetu. 

Na tomto linku www.erichmistrik.sk/down/seminarDP.zip nájde zbalené tieto súbory: 

1. Čo je cieľom mojej diplomovej práce. Tabuľka, ktorú si asi nebudete vypĺňať (chcel 

som to urobiť na hodine), ale minimálne sa zamyslite nad troma bodmi, ktoré v nej sú. 

Sú kľúčové pre dobré rozvrhnutie DP – všetko sa začína jasnou predstavou o cieli 

práce. 

2. Hľadanie cieľa diplomovej práce. Dobrý cieľ práce nevznikne náhodne, ani geniálnou 

intuíciou, ale po systematickej úvahe. Tu máte súbor otázok a inštrukcií, ako sa dostať 

k dobrej formulácii cieľa. Nezabudnite, že v práci by mali byť ciele jasne 

pomenované. 

3. Čo je dobré si ujasňovať. Tieto otázky majte počas celého štúdia literatúry, počas 

zberu dát aj počas písania na pamäti. Pomôžu vám neuhýbať z cesty, ktorú ste si 

zvolili. Pomôžu k tomu, aby bola diplomová práca koncízna a zmysluplná. Opakovane 

sa k nim vracajte. 

4. Typy diplomových prác. Sú tu základné typy, ktoré sa bežne na našej fakulte 

používajú. Ak sa tam nájdete, budete jasnejšie vedieť, kam chcete svoju prácu doviesť, 

ako chcete postupovať a čo budete ku všetkému potrebovať. Je možné, že vaša práca 

bude zmiešaným typom – nebojte sa, je to normálne. 

5. Metódy diplomových prác. Sú tu najčastejšie využívané metódy, s ktorými študenti 

našej fakulty zvyknú pracovať. Dôležité je uvedomiť si, či budete postupovať 

induktívne (od faktov, pozorovania, experimentu k zovšeobecneniam), alebo 

deduktívne a nebudete zbierať empirický materiál
1
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1
 Toto je veľmi zjednodušený obraz induktívneho a deduktívneho postupu, v skutočnosti sa skoro vždy 

vyskytujú spolu a vymieňajú si miesta. Je možné, že tak budete postupovať aj vy. 

http://www.erichmistrik.sk/down/seminarDP.zip


6. Chybná argumentácia. Ponúkam vám výber z chybne postavených argumentov. Máte 

tam zároveň link na knižku, ktorá tieto aj iné zlé argumenty veľmi jednoducho 

predstavuje a je na webe zadarmo na stiahnutie. Dôležité je, aby ste v práci 

argumentovali zmysluplne a vecne. 

7. Význam diplomovej práce pre fakultu. Prácu píšete preto, aby ste sa niečo naučili, aj 

preto, aby ste formálne uzavreli štúdium. Z pohľadu fakulty sú dôležité hlavne tie 

okruhy, ktoré uvádzam. 

 

Čo od vás budem chcieť na uzavretie predmetu. 

 Pri osobných stretnutiach by sme sa rozprávali hlavne o metódach, ktoré využijete vo 

svojich prácach. Preto mám túto požiadavku: 

Pozrite si pozorne schému Metódy diplomových prác. Nájdite si tam hlavnú metódu, 

ktorú budete v práci využívať. Pozrite si literatúru k nej, buď podľa môjho sylabu, alebo si 

nájdite inú literatúru a stručne chrakterizujte podstatu metódy, jej výhody a nevýhody. Bude 

fajn, ak to všetko konkretizujete na tému svojej diplomovej práce. 

V rozsahu do 3 normostrán mi text pošlite na mail do konca hodnotiaceho týždňa na 

záver semestra. Dostanete odo mňa individuálnu spätnú väzbu. 

28. 9. 2020 

       Erich Mistrík 


