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Zadanie záverečnej práce  
akademický rok: 20../20.. 

 
1. Meno a priezvisko, 

tituly študenta  

2. Študijný odbor 
a študijný program 

učiteľstvo a pedagogické vedy; učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii 

3. Forma štúdia denná  

4. Typ záverečnej práce bakalárska / diplomová / záverečná*  

5. Jazyk práce anglický 

6. Názov práce 
v slovenskom jazyku  

7. Názov práce 
v anglickom jazyku  

8.
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 8.1. Motivácia Stručne popíšte okolnosti, ktoré Vás viedli k spracovaniu vybranej 
témy. 

8.2. Popis riešeného 
problému 

Popíšte jadro problému, ktorý má predložená záverečná práca 
riešiť. ZP musí byť zadávaná problémovo. 

8.3. Vymedzenie 
hlavného cieľa 
a čiastkových 
cieľov 

Definujte a opíšte ciele záverečnej práce.  

8.4. Metodológia 
práce 

Stručne opíšte metódy, ktoré v práci plánujete využiť pri napĺňaní 
stanovených cieľov.  

8.5. Predpokladané 
výsledky Popíšte prínos/výsledky, ktoré daná práca môže priniesť. 

8.6. Väzba na prax Popíšte/navrhnite praktické využitie výsledkov Vašej práce. 
8.7. Prepojenie na 

študijný program Špecifikujte ako práca koreluje so študijným programom. 

9. Meno, priezvisko, tituly 
školiteľa práce   

10. Pracovisko školiteľa 
práce (názov a adresa) 

Katedra anglického jazyka a literatúry 
Fakulta humanitných vied UNIZA 
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

11. Meno, priezvisko, tituly 
interného tútora (iba 
v prípade externého 
školiteľa) 

 

12. Meno, priezvisko, tituly 
a pracovisko 
konzultanta práce 
(nepovinné) 

 

13. Dátum odovzdania 
zadania xx.x.xxxx 
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14. Orientačný časový harmonogram jednotlivých krokov 

a) Informačný prieskum k danej téme   

b) Spracovanie výsledkov informačného prieskumu   

c) Spracovanie teoretickej časti práce, príprava zoznamu 
bibliografických odkazov, citácií, ilustrácií, tabuliek, príloh, 
sprievodných materiálov a pod. 

 

d) Vlastný výskum, experimenty, spracovanie výsledkov  

e) Príprava čistopisu  

f) Odovzdanie čistopisu školiteľovi pred odovzdaním ZP  

g) Odovzdanie práce   

15. Vyjadrenia zodpovedných osôb 

Vyjadrenie a podpis školiteľa práce 
schvaľujem / 
neschvaľujem*  

Meno, vyjadrenie a podpis vedúceho 
školiaceho pracoviska katedry 

schvaľujem / 
neschvaľujem*  

Meno, vyjadrenie a podpis relevantnej 
osoby nesúcej zodpovednosť za 
študijný program (resp. aprobáciu) 

schvaľujem / 
neschvaľujem*  

Dátum schválenia:   


