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Potreba digitalizácie výučby a zavedenie projektového riadenia 

v kontexte meniaceho sa edukačného procesu  
 

Predkladaná Koncepcia digitalizácie výučby a projektového riadenia vychádza z výstupov 

projektu KEGA, Digitalizácia a inovatívne formy vo výučbe Finančného práva, č. 077UK-

4/2019 (ďalej len „Projekt KEGA“) a je postavená na skúsenostiach s výučbou Finančného 

práva na Katedre finančného práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Koncepcia digitalizácie výučby a projektového riadenia (ďalej len „Koncepcia“) vyplýva 

z výstupov Projektu KEGA a zahŕňa potrebnú modifikáciu digitalizácie právnického 

vzdelávania vzhľadom na jeho špecifiká. Ambíciou Koncepcie je vytvoriť podklad pre 

zavedenie komplexnej reformy metód výučby a jej hodnotenia v právnych vedách. V úvode je 

potrebné poznamenať, že hlavný cieľ riešenia Projektu KEGA predstihol dobu z pohľadu 

významu jeho výstupov po vypuknutí pandémie COVID-19, ktorá jednoznačne akcelerovala 

jeho realizáciu, čo je potrebné zohľadniť aj v rámci spracovania predkladanej Koncepcie. 

Koncepcia je založená na analýze priebehu realizácie Projektu KEGA a jeho výstupov. 

V tomto smere je potrebné pre komplexné pochopenie problematiky priblížiť základné ciele 

Projektu KEGA.  

Projekt KEGA je zameraný na inováciu a digitalizáciu výučby finančného práva s ambíciou 

poskytnúť absolventom právnickej fakulty komplexnú vedomostnú základňu, na základe ktorej 

sa dokážu adekvátne orientovať v prostredí meniacej sa národnej ako aj európskej legislatívy, 

zaujať kritický postoj, aplikovať získané vedomosti v rovine aplikačnej praxe, ako aj 

porozumieť vývojovým tendenciám v oblasti finančného práva v medzinárodnom meradle. 

Inovácia výučby v zmysle Projektu KEGA prebiehala v dvoch na seba nadväzujúcich rovinách  

(i) digitálne testovanie vedomostí, ktoré nadväzuje na digitalizáciu obsahu výučby 

finančného práva, a  

(ii) digitálne projektové riadenie pri komplexnejších a časovo náročnejších 

(dlhodobých) zadaniach (napr. záverečné práce).  
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Realizácia, ako aj výstupy projektu, majú zároveň slúžiť ako základ pre komplexnú reformu 

metód výučby a jej hodnotenia v právnych vedách (prípadne v humanitných vedách vo 

všeobecnosti).  

Potreba digitalizácie výučby a zavedenia projektového riadenia a samotná myšlienka potreby 

riešenia Projektu KEGA vyplynula z aktuálnych výziev, ktorým čelí vzdelávací proces 

v oblasti právnického vzdelávania,  s dôrazom (vzhľadom na vymedzenie cieľa Projektu 

KEGA) na právnické vzdelávanie v oblasti finančného práva. Medzi tieto výzvy môžeme 

zaradiť: 

- snaha o dosiahnutie excelentnej úrovne tak z pohľadu prípravy čerstvých absolventov 

pre spoločenskú prax, ako aj z pohľadu integrácie do medzinárodnej vedeckej 

komunity, 

- spôsob zabezpečenia  výučby finančného práva, ktorá by reflektovala jeho široký 

rozsah (daňové, colné, menové, devízové, poplatkové právo, právo finančného trhu), 

vysokú odbornú náročnosť spôsobenú komplexnosťou a zložitosťou jednotlivých 

pododvetví, ako aj zohľadnenie európskych aspektov a neustále meniacej sa legislatívy, 

- snaha o digitalizáciu právnického vzdelávania, ktorá síce nie je na takej úrovni ako pri 

ostatných vedných odboroch, ale  najmodernejšie trendy právnického vzdelávania v 

čoraz väčšej miere reflektujú využívanie online seminárov, projektového riadenia či 

online prezentácii 

- nástup štvrtej  priemyselnej revolúcie-Industry 4.0 spojenej s nárastom dostupnosti 

zdrojov prostredníctvom komunikačných a informačných technológii a s tým spojený 

tlak na informačnú gramotnosť.  S informačnou gramotnosťou úzko súvisí aj otázka 

neetického akademického správania sa a plagiátorstva, resp. etiky pri písaní.  

Plagiátorstvo a neetické akademické správanie má negatívny vplyv aj na základnú 

úlohu a edukačné ciele akademického prostredia a teda priamo ovplyvňuje úroveň 

dosiahnutého vzdelania. Výskumy spracované v rôznych štúdiách, ktorých vznik 

podnietil dramatický nárast plagiátov, dokazujú, že plagiátorstvo má za následok nielen 

znižovanie kvality a originality odborných prác. Negatívne tiež ovplyvňuje výkony 

a výstupy vysokoškolských študentov, rozvoj ich kognitívnych schopností, 

rozširovanie vedomostnej bázy a odborných kompetencií, akademických zručností 
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tvorby a písania odborných prác a pod., čo sa ukazuje vo vzdelávacom prostredí ako 

mimoriadne kontraproduktívne a nežiaduce. (Lichnerová, L., Hrdináková, Lˇ.: Ako 

dodržať akademickú etiku pri písaní vedeckých a odborných textov? Dostupné na 

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/ako-

dodrzat-akademicku-etiku-pri-pisani-vedeckych-a-odbornych-textov/) Tento jav bol 

pozorovaný aj v právne-aplikačnej praxi. (Kačaljak, M.: Verejná správa a plagiátorstvo 

ako jej charakteristická črta. In: Comenius. Odborný blog. Dostupné na  

https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/2020/08/10/verejna-sprava-a-plagiatorstvo-ako-

jej-charakteristicka-crta/) 

Význam vyššie uvedených aspektov na úroveň vzdelávania a potreba vyrovnania sa s nimi 

v edukačnom procese je podporená aj rozsiahlym súborom vedeckých prác zameraných na 

vplyv digitalizácie vo výučbe. (Napríklad bližšie aj : Tyner, K.: Literacy in a digital world - 

Teaching and learning in a digital world. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers. 

ISBN: 978-1-135-69085-4, Hill,J. R., Hannafin, M.J.: Teaching and learning in digital 

environments: The resurgence of resource-based learning. Kluwer Academic Publishers. 

Online ISIN: 1556-6501, Dede,CH., Richards, J.: Digital teaching platforms: customizing 

classroom learning for each student. Teachers College Press, New York. ISBN: 978-0-8077-

5317-0, Meyer, A., Rose, D.: Teaching Every Student in the Digital Age: Universal Design for 

Learning. Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, VA. ISBN: 

0-87120-599-8, Bates, A.W.: Teaching in a digital age. Guidelines for designing teaching and 

learning. ISBN:978-0-9952692-0-0, Levy, J. B.: Teaching the Digital Caveman: Rethinking 

the Use of Classroom Technology in Law School. Chapman Law Review 241 (2015). 

Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2604350, Kostrub, D., Severini, E., Rehúš, M.: 

Proces výučby a digitálne technológie. 1. vyd. Bratislava/Martin : Alfa print, s. r. o.,ISBN 978- 

80-971081-6-8, Warren, W., Binford H.: Envisioning a Twenty-First Century Legal Education. 

In: Journal of Law & Policy. Vol. 43:157) 

Problematike etiky pri písaní a plagiátorstva sa venuje súbor vedeckých prác (Napríklad 

bližšie aj: (Knecht, P.,Dvořák, D.: Etika vědecké práce a publikování pro mírně 

pokročilé. Pedagogická orientace,2013, 23(4), 554–578. 

DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554; Prucha, J.: Etické principy v pedagogickém 

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/ako-dodrzat-akademicku-etiku-pri-pisani-vedeckych-a-odbornych-textov/
https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/spravodajsky-portal/article/ako-dodrzat-akademicku-etiku-pri-pisani-vedeckych-a-odbornych-textov/
http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554
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výzkumu. In SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty 

učitelství. Praha : Portál, 2011, s. 23-44. ISBN 9788073677787; Višnovský, Ľ.,Brincková,J., 

Zolyomiová,P. :Pedagogická metodológia a jej využitie pri tvorbe záverečných prác. Banská 

Bystrica : Belianum, 2013. 198 s. ISBN 9788055705330; Hopkins,J.: Academic ethics 

(students) , Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health,2019. Dostupné 

na: https://www.jhsph.edu/offices-and-services/office-of-academic-affairs/_docs/academic-

ethics-students.pdf; [White Paper] Defining Plagiarism: The Plagiarism 

Spectrum. turnitin [online], 2015; Turnitin. Dostupné po registrácii. Dostupné 

na: http://go.turnitin.com/paper/plagiarism-spectrum; Informačná a mediálna 

gramotnosť [online], 2015.  Filozofická fakulta UK, Akademická knižnica UK. Dostupné 

na: https://midas.uniba.sk/, ISON; David C.: Does the Online Environment Promote 

Plagiarism? A Comparative Study of Dissertations from Brick-and-Mortar versus Online 

Institutions. In: MERLOT Journal of Online Learning and Teaching [online].  June 2014, vol. 

10, no. 2, [cit. 2020-08-13].Dostupné 

na: https://www.researchgate.net/publication/263618522_Does_the_Online_Environment_Pr

omote_Plagiarism_A_Comparative_Study_of_Dissertations_from_Brick-and-

Mortar_versus_Online_Institutions; Martila: The Epigram of Martial. London: George Bell 

and Sons, odstavec LII.MC COMBES, S., 2018. Common knowledge: to cite or not to cite?. 

In: Scribbr [online]. November 20 . Dostupné 

na:  https://www.scribbr.com/plagiarism/common-knowledge/, Neville,C.: The complete 

guide to referencing and avoiding plagiarism Maidenhead, New York: Open University Press. 

978-0335241033; Plagiátorstvo – Ako sa vyhnúť plagiátorstvu?.  Informačná a mediálna 

gramotnosť [online], 2015.  Filozofická fakulta UK, Akademická knižnica UK, 2015. 

Dostupné na: https://midas.uniba.sk/?page_id=194; Plagiátorstvo – Typológia. Informačná 

a mediálna gramotnosť [online], 2015.  Filozofická fakulta UK, Akademická knižnica UK. 

Dostupné na: https://midas.uniba.sk/?page_id=752; Roig,M.: Avoiding plagiarism, self-

plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing [online]. New 

York: St. John’s University, Department of Psychology,2006 Dostupné 

na: http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Index.html; Sibomana, E., Ndayambaje, I.  

Uwambayinema,E.: Plagiarism in higher education environment: causes and solutions. 

In: Rwandan Journal of Education [online].  Vol.  4, no. 2.2018 Dostupné 

https://www.jhsph.edu/offices-and-services/office-of-academic-affairs/_docs/academic-ethics-students.pdf
https://www.jhsph.edu/offices-and-services/office-of-academic-affairs/_docs/academic-ethics-students.pdf
http://go.turnitin.com/paper/plagiarism-spectrum
https://midas.uniba.sk/
https://www.researchgate.net/publication/263618522_Does_the_Online_Environment_Promote_Plagiarism_A_Comparative_Study_of_Dissertations_from_Brick-and-Mortar_versus_Online_Institutions
https://www.researchgate.net/publication/263618522_Does_the_Online_Environment_Promote_Plagiarism_A_Comparative_Study_of_Dissertations_from_Brick-and-Mortar_versus_Online_Institutions
https://www.researchgate.net/publication/263618522_Does_the_Online_Environment_Promote_Plagiarism_A_Comparative_Study_of_Dissertations_from_Brick-and-Mortar_versus_Online_Institutions
https://www.scribbr.com/plagiarism/common-knowledge/
https://davidson.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991024751555505716&context=L&vid=01DCOLL_INST:01DCOLL&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,The%20Complete%20Guide%20to%20Referencing%20and%20Avoiding%20Plagiarism&offset=0
https://davidson.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991024751555505716&context=L&vid=01DCOLL_INST:01DCOLL&lang=en&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,The%20Complete%20Guide%20to%20Referencing%20and%20Avoiding%20Plagiarism&offset=0
https://midas.uniba.sk/?page_id=194
https://midas.uniba.sk/?page_id=752
http://facpub.stjohns.edu/~roigm/plagiarism/Index.html
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na: https://www.ajol.info/index.php/rje/article/view/175119, Steps to Avoiding 

Plagiarism [online]; Ashford University, ©2019. Dostupné 

na: https://writingcenter.ashford.edu/steps-avoiding-plagiarism; Streefkerk R.:The best 

plagiarism checkers of 2019 (in-depth comparison). In: Scribbr [online]. Dostupné 

na: https://www.scribbr.com/plagiarism/best-plagiarism-checker/; What Doesn't Need to Be 

Cited? SJSU [online], [bez dátumu].Dostupné na: https://libguides.sjsu.edu/plagiarism/what-

does-not-need-to-be-cited, What you don't need to cite. Emory Libraries & Information 

Technology [online], Emory University. Dostupné 

na: https://guides.libraries.emory.edu/c.php?g=49955&p=323973; When you don't need to 

cite. E.H. Little Library [online],. Davidson College Library. Dostupné 

na: https://davidson.libguides.com/c.php?g=349327&p=2361764#1082536). 

Už pred zahájením realizácie Projektu KEGA v rámci výučby denných aj externých študentov 

finančného práva prebehla čiastočná digitalizácia výučby, a to prostredníctvom online 

vzdelávania cez vzdelávacie prostredie tzv. Learning Management System – Moodle (ďalej len 

„Moodle“). Moodle je jednou z najpoužívanejších vzdelávacích platforiem, umožňujúcich 

rýchly a relatívne bezproblémový prístup študentov k prednáškam, videám ako aj ďalším 

materiálom.  Toto rozhranie bolo využívané len v obmedzenom rozsahu a záviselo skôr od 

individuálnej iniciatívy jednotlivých pracovísk, či dokonca vyučujúcich, než od komplexnej 

stratégie na úrovni fakulty. Katedra finančného práva pristúpila k využívaniu systému Moodle 

na zverejňovanie učebných podkladov, v rámci ktorých boli zverejňované prezentácie z 

prednášok, to- do listy, praktické prípady, ktoré budú obsahovou náplňou seminárov, ako aj 

právne aktuality a otázky z aplikačnej praxe. (Bližšie k výsledkom z jedného obmedzeného 

pilotného projektu elektronického overovania vedomostí prostredníctvom systému Moodle 

pozri aj Kačaljak, M.: Elektronické testovanie vedomostí študentov z finančného práva – 

prípadová štúdia. Zborník príspevkov zo spoločného stretnutia katedier finančného práva 

Právnických fakúlt univerzít Slovenskej republiky a Českej republiky, Bratislava, 21. - 

22.04.2016). 

V tomto kontexte je potrebné poznamenať, že  Právnická fakulta UK v Bratislave už v období 

začatia riešenia Projektu KEGA zahájila vzdelávanie a preverovanie vedomostí za použitia 

nekomentovaných právnych predpisov. V rámci vzdelávacieho procesu sa dôraz začal 

https://www.ajol.info/index.php/rje/article/view/175119
https://writingcenter.ashford.edu/steps-avoiding-plagiarism
https://libguides.sjsu.edu/plagiarism/what-does-not-need-to-be-cited
https://libguides.sjsu.edu/plagiarism/what-does-not-need-to-be-cited
https://guides.libraries.emory.edu/c.php?g=49955&p=323973
https://davidson.libguides.com/c.php?g=349327&p=2361764#10825369
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klásť na riešenia prípadových štúdií a praktických prípadov vo výučbe. Študenti majú 

právo využívať nekomentované právne predpisy, nahliadať do nich a narábať s nimi počas 

skúšania i v čase určenom na prípravu.  

V oblasti finančného práva, vzhľadom na jeho charakter, vystúpili do popredia nasledovné 

problematické aspekty: 

- Problematické bolo jednak samotné zabezpečenie prístupu k právnym predpisom pre 

študentov v priebehu skúšania vzhľadom na vysoký počet a rozsiahlosť právnych 

predpisov v oblasti finančného práva. Z dôvodu zamedzenia nadmerného zaťaženia 

študentov ako aj životného prostredia sa nevyžadovalo, aby si ich študenti na skúšku z 

finančného práva doniesli v písomnej forme, ale v elektronickej forme na PC, alebo 

tablete, nakoľko Právnická fakulta nedisponovala dostatočným prístrojovým 

vybavením kancelárií tak, aby zabezpečila prístup na PC pedagógom aj študentom 

počas hodnotenia. 

- Pri vlastných elektronických zdrojoch, ktoré si so sebou prinesie študent hrozilo riziko, 

že pedagóg nebude schopný odsledovať, či študent nečerpá aj z iných zdrojov ako 

nekomentovaných právnych predpisov (osobitnou otázkou je, či v takom prípade nie je 

vhodnejšie prejsť na plný open-book princíp pri skúšaní). 

- Ako problematický aspekt sa tiež javil prístup študentov k tomuto druhu skúšania. Časť 

študentov stále inklinovala k znižovaniu času prípravy na termín hodnotenia 

spoliehajúc sa práve na výhradné využívanie právnych predpisov počas skúšky.  

Na základe vyššie identifikovaných faktorov je možné dospieť k názoru, právnické 

vzdelávanie musí stavať na využívaní nekomentovaných právnych predpisov a riešení 

simulovaných praktických prípadov, ak chce ponúknuť konkurencieschopných absolventov, 

ktorí sa dokážu uplatniť v praxi nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Vzhľadom na 

vyššie uvedené aspekty máme za to, že vhodným riešením je inovácia a digitalizácia 

hodnotenia s presunom ťažiska na priebežné hodnotenie, čo zároveň podnieti a zabezpečí 

inováciu samotnej výučby finančného práva, respektíve právnického vzdelávania ako celku, 

ako aj má reálny potenciál zvýšiť záujem študentov o pribežnú prípravu na jednotlivé semináre, 
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čo môže konzekventne viesť k skvalitňovaniu diskusií a kritického prístupu k riešeniu 

praktických prípadov v priebehu seminárov. 

Akcelerácia zmien výučby v dôsledku nástupu pandémie COVID 19 

Napriek snahám o zefektívnenie právnického vzdelávania na Právnickej fakulte UK 

v Bratislave zavedením používania nekomentovaných právnych predpisov a presunom ťažiska 

na riešenie simulovaných praktických prípadov je možné vo všeobecnosti konštatovať, že 

v období pred pandémiou Covid-19 bolo online vzdelávanie vo všeobecnosti považované iba 

za alternatívu alebo doplnok k tradičnej forme vzdelávania.1 Pandémia Covid-19 prinútila 

pedagógov prehodnotiť klasickú formu výučby a hľadať nový spôsob výučby s použitím 

digitálnych technológií. Pandémia Covid-19 tak predstavovala a predstavuje obrovskú výzvu 

pre zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu v podmienkach nastávajúcej digitalizácie.  

Použitie digitálnych technológií predefinovalo úlohu pedagóga, a tým zmenilo aj pojem 

digitalizácia výučby od samotných základov, ktorý tým nadobudol úplne novú úroveň. 

Digitalizácia už neznamená iba zmenu „papierovej“ formy na formu „digitálnu,“ ale v tomto 

prípade môžeme hovoriť o zmene celého vzdelávacieho konceptu. Vzdelávanie počas 

pandémie Covid-19, najmä v jej začiatkoch, predstavovalo proces rýchleho sa prispôsobenia 

novovzniknutým a nečakaným podmienkam, v rámci ktorých bolo nevyhnutné zabezpečiť 

nepretržitý a kvalitný vyučovací proces. Významnú úlohu, ktorá pomohla v transformácií 

vzdelávacieho procesu z prezenčnej na online výučbu v krátkom časovom úseku, o ktorom je 

možné tvrdiť, že historicky nemá obdobu, bolo využívanie systému Moodle, ktoré bolo už 

etablované na Právnickej fakulte UK v Bratislave.  V dôsledku pandémie COVID – 19 sa 

vzdelávací proces preniesol z prostredia učební do digitálneho priestoru. Vďaka tomu došlo 

k úplnej digitalizácie výučby, a to aj prostredníctvom online vzdelávania s použitím systému 

Moodle. 

V tomto období v rámci výučby finančného práva už prebiehala realizácia Projektu KEGA 

a v rámci výučby sa využívali už nadizajnované kurzy v Moodle. Jednotlivé semináre 

                                                 
1 AL-KARAKI, J. N., ABABNEH, N., HAMID, Y., & GAWANMEH, A.: Evaluating the Effectiveness of 

Distance Learning in Higher Education during COVID-19 Global Crisis: UAE Educators’ Perspectives. In: 

Contemporary Educational Technology, 2021, Vol. 13, Issue 3, p. 2. 
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v systéme Moodle poskytovali učebné podklady, na ktoré nadväzovali semináre.  Táto 

skutočnosť predstavovala pri prechode na online výučbu nespornú výhodu. Napriek tomu, 

tento prechod predstavoval významný akcelerátor pre digitalizáciu výučby, nakoľko sa všetky 

aktivity museli premietnuť do online priestoru. 

Zmeny z pohľadu zabezpečenia prednášok v období pandémie COVID 19 

- Pokračovalo sa v nahrávaní prednášok s použitím systému Stream a následným 

vkladaním webových odkazov do Moodle. Za nevýhodu používania Stream 

považujeme z pohľadu pedagógov absenciu možnosti zastaviť nahrávanie a následne 

neskôr pokračovať v nahrávaní prednášky. 

- Využívanie aplikácie PowerPoint, v ktorej vyučujúci vytvárajú prednášky s následným 

nahraním hlasu vyučujúceho vysvetľujúceho prednášanú matériu. 

Zmeny z pohľadu zabezpečenia seminárov v období pandémie COVID 19 

- Semináre a konzultačné sústredenia prebiehali/prebiehajú online formou podľa 

harmonogramu štúdia v rámci akademického roka a podľa rozvrhu prostredníctvom 

aplikácie Microsoft Teams; v prípade, ak vyučujúci zadávajú študentom úlohy, vo 

vzťahu ku ktorým je potrebné zo strany študenta prezentovať výstup aj inak, ako 

prostredníctvom online seminára, takéto úlohy je potrebné zadávať prostredníctvom 

systému Moodle alebo prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Z pohľadu 

samotnej realizácie pripojenia študenta na Microsoft Teams je povinnosťou katedier 

a ústavov na webovej stránke danej katedry alebo ústavu zverejniť vo vzťahu ku 

všetkým predmetom zabezpečovaným danou katedrou alebo ústavom informácie, 

akým spôsobom budú študenti na účely výučby zaradení a pripojení do jednotlivých 

tímov, kanálov, akcií alebo hovorov v rámci aplikácie MS Teams.  

Študenti sú do jednotlivých tímov a schôdze zaraďovaní: 

a. prostredníctvom samoprihlásenia na základe kódu vygenerovaného pre daný tím, 

pričom tento kód  

i. je zaslaný študentom zapísaným na danú rozvrhovú akciu prostredníctvom 

elektronickej pošty alebo prostredníctvom AIS2; 
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ii. je zverejnený na webovej stránke príslušnej katedry v rámci informácií  

iii. je sprístupnený v AIS2 v rámci jednotlivých rozvrhových akcií v časti „poznámka“; 

b. iným vhodným spôsobom určeným príslušným zástupcom vedúceho katedry alebo 

riaditeľa ústavu. 

Pri zabezpečovaní vzdelávania prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams je študent 

povinný mať v čase všetkých povinných vzdelávacích činností (prednáška, seminár, 

cvičenie, praktické cvičenie, konzultačné sústredenie) zapnutý mikrofón alebo zapnutú 

kameru alebo zapnutý mikrofón aj kameru v čase, v ktorom to študentovi uloží 

vyučujúci, pričom vyučujúci môže určiť, či má mať študent zapnutý iba mikrofón alebo 

iba kameru alebo aj mikrofón aj kameru. Nesplnenie tejto povinnosti sa posudzuje tak, 

ako by sa študent na danej vzdelávacej činnosti nezúčastnil.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 5/2021 týkajúce sa harmonogramu 
výučbovej časti a skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2020/2021 a organizácie 
vzdelávacej činnosti, vykonávania skúšok, štátnych skúšok, rigorózneho konania a habilitačných konaní a konaní 
na vymenovanie profesorov v období letného semestra 2020/2021 
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Aktuálny stav digitalizácie výučby  a projektového riadenia na KFP 

Aktuálny stav výučby 

Na úvod je potrebné poskytnúť prehľad predmetov, ktoré sú realizované na Katedre finančného 

práva. Zároveň je potrebné upozorniť na skutočnosť, že stav digitalizácie výučby 

a vzdelávacieho procesu na Katedre finančného práva v období spracovania tejto Koncepcie 

bol stále ovplyvnený online vzdelávaním spôsobeným pandémiou COVID 19. Táto 

skutočnosť významne ovplyvňuje aj výzvy, ktorým bude vzdelávanie čeliť po prechode na 

prezenčné vzdelávanie pri zachovaní výhod digitalizácie výučby. 

 

Základným stavebným prvkom vzdelávacieho procesu sú samostatné kurzy v e-learningovom 

rozhraní Moodle pokrývajúce všetky povinné predmety a podstatnú časť nepovinných 

predmetov zabezpečovaných na Katedre finančného práva. 

 

Konkrétne ide o kurzy: 

1. Finančné právo 1 (pre dennú aj externú formu štúdia) 

2. Finančné právo 2 (Daňové právo) (pre dennú aj externú formu štúdia) 

3. Právo finančného trhu (pre dennú aj externú formu štúdia) 

4. Finančné právo 1 (Právo a ekonómia) (denná forma štúdia, externé štúdium v programe 

Právo a ekonómia neprebieha) 

5. Daňové právo a politika (denná forma štúdia, externé štúdium v programe Právo 

a ekonómia neprebieha) 

6. Budgetary Law (bez rozlíšenia formy štúdia) 

7. International Taxation (bez rozlíšenia formy štúdia) 

8. Záverečná bakalárska práca (bez rozlíšenia formy štúdia) 

9. Záverečná diplomová práca (bez rozlíšenia formy štúdia) 

 

Koncepcia delenia kurzov na prednášku a seminár zostáva zachovaná z pohľadu ich 

obsahového zamerania a náplne. 

 

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=563
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=551
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2080
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2075
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2079
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=564
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1616
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=546
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1299
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1614
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Nahratá forma prednášky je prístupná študentom bez časového obmedzenia (prednáška má 

byť sprístupnená najneskôr v deň, kedy sa mala daná prednáška uskutočniť podľa rozvrhu) s 

použitím systému Stream a následným vkladaním webových odkazov do Moodle, prípadne 

využitím aplikácie PowerPoint, v ktorej vyučujúci vytvárajú prednášky s následným nahraním 

hlasu vyučujúceho vysvetľujúceho prednášanú matériu. Novinku predstavujú podcasty na 

streamingových službách (Spotify, Anchor) – spolu 11 podcastov (Finančné právo 2). 

Podcasty boli vytvorené v nadväznosti na spätnú väzbu získanú od študentov, že pri cestovaní 

by uvítali dátovo menej náročnú formu sprístupnenia prednášok ako powerpoint, resp. MS 

Stream (ako štandardnú platformu, kde sú všetky online prednášky sprístupnené). 

Pri seminároch je koncepčne ustálený systém využívania Moodle (samotná realizácia 

seminárov sa uskutočňovala prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams). V rámci 

jednotlivých seminárov bol však zvolený mierne odlišný prístup z pohľadu foriem 

priebežného a záverečného hodnotenia. Tieto odchýlky slúžia ako vhodný determinant 

možností na zlepšenie vzdelávacieho procesu, nakoľko umožňujú identifikovať silné a 

slabé stránky v rámci digitalizácie výučby.  Za dva základné moduly, ktoré reprezentujú 

mierne odlišný prístup  je možné považovať  

- kurz Finančné právo 2 (Daňové právo) a 

- kurz Právo finančného trhu. 

Význam voľby odlišného nastavenia práve týchto kurzov spočíva  

i) v skutočnosti, že ide o povinné predmety, pri ktorých je istá maximálna účasť 

študentov, 

ii) v skutočnosti, že tieto predmety na seba nadväzujú a teda študent vie na konci štúdia 

Finančného práva komplexne vyhodnotiť pozitíva a negatíva zvolených prístupov 

v oboch predmetoch. Tu sa otvára priestor pre komplexnú spätnú väzbu študentov, 

ktorá momentálne síce ešte nie je k dispozícií (posun v jej plánovanom vyhodnotení 

bol zapríčinený aj presunom výučby do online priestoru a teda pre získanie 

hodnoverných ukazovateľov je potrebné počkať s vypracovaním spätnej väzy od 
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rovnakej skupiny študentov, ktorí absolvovali oba kurzy v rovnakých 

podmienkach).   

Pri povinných kurzoch Finančné právo 2 (Daňové právo) (export štruktúry kurzu Finančné 

právo 2 (Daňové právo) je v pdf prílohe pre ilustráciu)  je ich štruktúra stavaná tak, aby 

zohľadňovala nasledujúcu filozofiu: 

1) každý tematický celok (zodpovedajúci jednému týždňu výučby) obsahuje odkazy na 

prezentáciu spolu s audiokomentárom, prípadné doplňujúce materiály a aspoň jednu aktivitu 

na domáce precvičovanie matérie; 

2) aktivity sú delené na 

a. testy zamerané na nadobúdanie rutinných zručností (pochopenie princípov, zorientovanie 

sa v systematike právneho predpisu) – kde majú študenti nekonečný počet pokusov na 

absolvovanie (so stanoveným povinným rozstupom medzi pokusmi), ale po absolvovaní testu 

sa dozvedia len výsledný počet bodov; pri získaní maximálneho počtu bodov získa študent 

presne minimum bodov z priebežného hodnotenia na to, aby sa mohol zúčastniť záverečného 

hodnotenia; a 

b. workshopy zamerané na kreatívnu prácu (eseje, praktické zadania) – ktoré sa konajú len 

niekoľkokrát (dva, tri) za semester vo vopred určenom čase a študenti majú v nich možnosť 

získať dodatočné body do priebežného hodnotenia; v rámci rozvíjania schopností kriticky 

hodnotiť aj cudzí text patrí do režimu workshop aj vzájomné hodnotenie prác na princípe 

dvojito zaslepeného hodnotenia (hodnotiteľ ani hodnotený vzájomne nepoznajú svoju identitu) 

s paralelnou kontrolou zo strany vyučujúceho; 

3) všetky samostatné výstupy sú automaticky zasielané systémom moodle do 

antiplagiátorského systému Unicheck; 

4) v priebehu kurzu je študentom umožnené dať spätnú väzbu cez samostatný modul; a 

5) záverečné hodnotenie prebieha s využitím písomnej prípravy v systéme moodle 

(kombinácia testov a otvorených otázok). 

 

Vyššie uvedený ekosystém vytvára priestor pre samostatné opakovanie matérie študentom a 

tiež kontrolu jeho pripravenosti a uvoľňuje čas a priestor v rámci kontaktnej výučby na vedenie 

seminára v diskusnom duchu bez nutnosti sústrediť pozornosť na hodnotenie prípravy 
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študentov. Do budúcnosti sa predpokladá, že každý tematický celok bude doplnený aj 

výpočtom základných kompetencií, ktoré sú predmetom daného tematického celku, čím bude 

posilňovaná transparentnosť pri skúšaní (skúšajúci bude môcť študenta priamo odkázať na 

kompetenciu, ktorú podľa priebehu skúšky nezvládol). 

 

Ako doplnkové audiovizuálne materiály boli spracované 

1) interaktívne aktivity v rozhraní Kahoot prekrývajúce sa s tematickými celkami povinných 

predmetov Finančné právo 1 (3 aktivity) a Finančné právo 2 (10 aktivít); a 

2) podcasty na streamingových službách (Spotify, Anchor) – spolu 11 podcastov (Finančné 

právo 2). 

 

Doplnkové materiály boli vytvorené v reakcii na pandemickú situáciu, v dôsledku ktorej sa 

celá výučba presunula do virtuálneho priestoru a hľadali sme spôsob, ako udržať zapojenie 

študenta aj na diaľku bez nutnosti nepretržite vyvolávať. Kahoot aktivity umožňujú uvoľniť 

obvykle stresujúcu situáciu online hodiny cez prvok jednoduchej súťaže a potenciálne budú 

využiteľné aj pri prezenčnej výučbe. 

 

Pri povinných kurzoch Právo finančného trhu sa rovnako uplatnila základná filozofia, 

podľa tematickej nadväznosti jednotlivých celkov. Každý tematický celok (zodpovedajúci 

jednému týždňu výučby) obsahuje odkazy na prezentáciu spolu s audiokomentárom a zároveň 

doplňujúce materiály.  

 

V úvode kurzu sú zverejnené kritéria hodnotenia a podrobnosti priebežného hodnotenia 

predmetu ako aj harmonogram prednášok. Na tieto úvodné časti nadväzuje Test-Pochopenie 

kritérií hodnotenia predmetu. Tento test je prvou aktivitou, ktorú musia študenti absolvovať, 

aby mohli úspešne absolvovať predmet Právo finančného trhu. Test sa zameriava na testovanie  

pochopenia kritérií priebežného, ako aj záverečného hodnotenia predmetu, za účelom 

predchádzania nezrovnalostí zo strany študentov počas výučbovej ako aj skúškovej časti 

semestra. Z daného dôvodu musia študenti test zvládnuť na 100 %, v opačnom prípade nie je 

možné v kurze pokračovať. Na druhej strane však môžu študenti test opakovať koľko len budú 

potrebovať, aby dosiahli nevyhnutné hodnotenie 100 %. Test sa nezarátava do priebežného 
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hodnotenia, slúži len ako „vstupná brána“ k zvyšným častiam zverejneným na Moodle. Tento 

prístup bol zvolený z dôvodu odbúrania záťaže na strane pedagógov pri študentoch 

nerešpektujúcich pravidlá na základe skúseností z praxe, kedy sa stávalo, že študenti pri 

záverečnom hodnotení deklarovali, že nemali vedomosť o povinnosti plniť priebežné 

hodnotenie, prípadne nemali informáciu o podobe priebežného hodnotenia. 

 

Kurz je delený podľa jednotlivých týždňov výučby a tematických okruhov (rovnako ako v 

prípade Finančné právo 2- Daňové právo). 

 

V rámci jednotlivých tematických okruhov sú zverejnené: 

- Základné kompetencie študenta v rámci témy (Kompetencie, ktorými musí študent 

disponovať pre úspešné absolvovanie predmetu, slúžia ako jednotiace kritérium pri 

skúšaní rôznymi pedagógmi z dôvodu širokého rozsahu preberaných tém. Zároveň 

vymedzenie týchto kompetencií pomáha aj pri záverečnej  skúške, kedy napriek forme 

skúšania vyriešením prípadových štúdií za použitia nekomentovaných právnych 

predpisov takéto vymedzenie kompetencií verifikuje vedomosti študenta, bez ktorých 

by nemal úspešne absolvovať predmet.) 

- Link na online prednášku 

- Prezentácie na danú tému 

- Doplňujúce materiály v závislosti od témy  

- Zadanie prípadových štúdií, ktoré sa budú na seminári rozoberať. V rámci výuky 

predmetu práva finančného trhu bolo vytvorených vyše cca 60 prípadov, ktoré 

nadväzujú na odprednášanú tému, simulujú konkrétne situácie a problémy s tým 

spojené, ktoré by študent mal byť schopný vyriešiť za použitia nekomentovaných 

právnych predpisov. Prípady sú sprístupňované študentom každý týždeň v systéme 

Moodle. Študenti sa môžu vopred oboznámiť s predloženými prípadmi a následne sa 

analyzujú postupy riešenia priamo na seminári. Pre uľahčenie orientácie študenta 

v problematike sa uvádza aj právny stav, obsah ktorého tvoria súvisiace právne 

predpisy.  
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Aktivity tvoriace priebežné hodnotenia spočívajú najmä vo vypracovaní jednotlivých testov.  

Testy obsahujú rôzne formy testových otázok – uzavreté, otvorené alebo aj doplňovacie. 

Frekvencia testov je nastavená na týždennej báze, test sa otvára vždy následne po odprednášaní 

témy a absolvovaní seminára. Po absolvovaní testu systém Moodle, na základe vopred 

zadaných kritérií, automaticky vyhodnotí počet správnych odpovedí s priradením počtu 

získaných bodov. Následne je výsledok testu sprístupnený študentovi na nahliadnutie.  Systém 

Moodle zabezpečuje náhodné generovanie otázok. Vďaka tomu obdržia študenti rôzne otázky, 

čo v konečnom dôsledku zníži možnosť podvádzania (odpisovania, respektíve zisťovania 

správnych odpovedí na otázky) zo strany študentov. Podmienkou dosiahnutia tohto stavu je 

vytvorenie dostatočného základu banky otázok. Test má možnosť študent absolvovať v rozpätí 

niekoľkých dní, na vypracovanie testu má však len jeden pokus a obmedzený časový limit. 

Záverečné hodnotenie  je postavené na riešení prípadovej štúdie (v závislosti od akreditácie 

a IL aj s/bez teoretickej otázky) za použitia nekomentovaných právnych predpisov. Prípadové 

štúdie z dôvodu rozsiahlosti a komplexnosti tém z oblasti práva finančného trhu sledujú hlavné 

inštitúty a  smerovanie prípadových štúdií, riešených počas semestra na seminárov. Počas 

samotnej záverečnej skúšky (online formou) študent počas prípravy zdieľa obrazovku. Na 

základe odpovede študenta prebieha diskusia, na zabezpečenie overenia skutočných vedomostí 

študenta sa kladú doplňujúce otázky/ modifikuje sa situácia uvedená v prípadovej štúdií. Za 

základné pozitíva tohto prístupu môžeme považovať: 

- eliminácia stresu ak študent z časových dôvodov nevie nájsť konkrétne 

riešenie/paragrafové znenie, ale vie sa orientovať v právnych predpisoch, používa 

správnu logickú štruktúru ich aplikácie, pedagóg môže verifikovať jeho skutočné 

vedomosti a študent úspešne absolvuje skúšku 

- eliminácia situácii, kedy sa študentovi za pomoci právneho predpisu podarí vyriešiť 

konkrétny prípad, ale nemá ani základné vedomosti (na ich verifikáciu a 

transparentnosť slúži aj vymedzenie základných kompetencií spomínaných vyššie). 
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Pri externej forme výučby zostáva zachovaná konštrukcia jednotlivých kurzov podľa dennej 

formy výučby. Rozdiel spočíva v delení výučby na bloky, ktoré kopíruje ideu harmonogramu 

výučby spred pandémie COVID – 19. 

 

Prieskum spätnej väzby študentov 

Z pohľadu správneho nastavenia digitalizácie výučby považujeme za mimoriadne dôležité 

hodnotenie spätnej väzby zo strany študentov. Na získavanie priebežnej spätnej väzby od 

študentov k jednotlivým aktivitám slúži niekoľko rôznych nástrojov, napr. fórum a tiež modul 

spätná väzba. 

 

Na ilustráciu postojov študentov k digitalizácií výučby na Katedre finančného práva uvádzame 

vyhodnotenie spätnej väzby k výučbe predmetu Finančné právo 1 a Finančné právo 2, ktoré na 

seba časovo aj vecne nadväzujú. Spätná väzba sa týka obdobia pred vypuknutím pandémie 

COVID 19 ako aj počas presunu výučby do online prostredia. 

 

Predmet Finančné právo 1 je zaradený v bakalárskom stupni štúdia v letnom semestri 

druhého ročníka ako povinný predmet. To zabezpečuje, že elektronickému kurzu je vystavená 

najširšia možná vzorka študentov v ročníku (všetci) a teda vzorka nie je skreslená výberom. 

Predmet Finančné právo 2 je zaradený v bakalárskom stupni štúdia v zimnom semestri 

tretieho ročníka ako povinný predmet. Zaradenie tohto predmetu do prieskumu zabezpečuje, 

že je možné získavať spätnú väzbu od tej istej kohorty a vyhodnotiť aj posun v postojoch. 

V rámci oboch elektronických kurzov mali študenti sprístupnený modul spätná väzba 

a mali možnosť anonymne zodpovedať na sériu otázok. 

Otázky: 

1. Aký pocit vo Vás vyvoláva predmet Finančné právo 1 (resp. Finančné právo 2)? – 

otvorená otázka 

2. Považujete výučbu s využitím moodle za prínosnú? - áno/nie 

3. Motivuje vás písanie krátkych testov a iných zadaní k priebežnej príprave? – áno/nie 
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4. Čo by sme ešte mohli vylepšiť? – otvorená otázka 

5. Čo sa Vám páči na prednáškach? – otvorená otázka 

6. Čo sa Vám nepáči na prednáškach? – otvorená otázka 

7. Ešte niečo? – otvorená otázka 

8. Čo je pre vás najfrustrujúcejšie na moodle? – testy / workshopy / celý systém 

 

Študent mal možnosť na otázku aj neodpovedať, v dôsledku čoho počet odoslaných 

dotazníkov nemusí vždy zodpovedať počtu získaných odpovedí na konkrétnu otázku. 

Otázky boli volené tak, aby sme získavali spätnú väzbu aj o výučbe samotného predmetu, 

aj o výučbe prostredníctvom systému moodle. Získané odpovede sme následne vytriedili podľa 

rovnakého kľúča (všeobecné / súvisiace s moodle). Ak nám študent aj v rámci všeobecnej 

spätnej väzby dal odpoveď k systému moodle, zatriedili sme odpoveď ako súvisiacu s moodle. 

Prieskum sa realizoval opakovane na niekoľkých ročníkoch a teda správa o spätnej väzbe 

pracuje s viacerými kohortami študentov. Skupine študentov študujúcich predmet Finančné 

právo 1 v akademickom roku 2018/2019 sme priradili označenie "prvá kohorta". Táto prvá 

kohorta v akademickom roku 2019/2020 absolvovala kurz Finančné právo 2 a teda opäť 

realizovala prieskum. 

Vo vzťahu k zisťovaným postojom z prvej kohorty je však nutné zohľadniť limitáciu 

zistení spočívajúcich v tom, že nie je možné identifikovať aká vzorka študentov sa zúčastnila 

prieskumu v každom kurze. Túto limitáciu pri ďalšom prieskume budeme čiastočne moderovať 

cez doplnenie otázky do kurzu Finančné právo 2 v znení: "Zúčastnili ste sa takéhoto prieskumu 

aj v kurze Finančné právo 1". 

Skupine študentov študujúcich predmet Finančné právo 1 v akademickom roku 

2019/2020 sme priradili označenie "druhá kohorta". 
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 Vyhodnotenie spätnej väzby a diskusia 

 Prvá kohorta 

V rámci spätnej väzby sme získali 110 odpovedí. 

Odpovede na otázky s uzavretým počtom možností vykazujú vo všeobecnosti pozitívny 

postoj študentov v prvej kohorte vo vzťahu k využívaniu systému moodle. 

 Na otázku „Považujete výučbu s využitím moodle za prínosnú?“ odpovedalo kladne (áno) 

spolu 88% študentov (95) a záporne (nie) 12% (13). 

Pomer kladných a záporných odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Vyššie uvedený pomer indikuje pomerne výraznú prevahu pozitívnych postojov v prvej 

kohorte k využívaniu systému moodle. 

Nárast pomeru odpovedí áno pri prvej kohorte v porovnaní s prieskumom realizovaným 

v kurze Finančné právo 1 môže naznačovať aj zlepšenie postojov. Tu však opakujeme limitáciu 

spočívajúcu v tom, že vzorky sa úplne dokonale neprekrývajú. 

Obsah odpovedí na otvorené otázky naznačuje, že študenti z prvej kohorty už si systém 

výučby cez modle osvojili a viacerí mali problém identifikovať priestor pre zlepšenie. Vyššie 

áno
88%

nie
12%

Považujete výučbu s využitím moodle za 
prínosnú?
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uvedené tak interpretujeme tak, že nasadenie systému moodle do výučby (po starostlivom 

nastavení obsahu) bolo úspešné a študenti jednoznačne vidia jeho prínos.  

Do budúcnosti bude nutné pracovať s cielenejšími otázkami na získanie ďalšej užitočnej 

spätnej väzby. 

Z hľadiska negatívnych postojov k systému moodle sme zachytili veľmi konkrétne 

vyjadrenia týkajúce sa špecifických aktivít, prípadne poskytujúcich podnety na ďalšie 

sprehľadnenie. 

 Na otázku „Motivuje vás písanie krátkych testov a iných zadaní k priebežnej príprave?“ 

odpovedalo kladne (áno) spolu 63% študentov (67) a záporne (nie) 37% (40). 

Pomer kladných a záporných odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Vyššie uvedené výsledky je možné interpretovať tak, že časť študentov, ktorá vníma 

pravidelné aktivity ako pomoc pri ich priebežnej príprave na štúdium (i) narástla, alebo (ii) 

ostala prakticky nezmenená. Táto nejednoznačnosť vyplýva z toho, že síce pomer študentov s 

pozitívnym postojom narástol, v absolútnej hodnote počet kladných odpovedí poklesol. Nie je 

teda úplne vylúčené, že študenti svoje postoje nezmenili a časť študentov s negatívnym 

postojom jednoducho anketu neabsolvovala. 

áno
63%

nie
37%

Motivuje vás písanie krátkych testov a 
iných zadaní k priebežnej príprave?
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Na moderovanie vyššie uvedeného problému pravdepodobne bude nutné zaviesť 

dotazník v kurze Finančné právo 2 ako povinnú aktivitu. 

Prekvapivou odpoveďou v rámci otvorených otázok v tomto kontexte bola požiadavka 

na viac workshopov a menej testov a to v dôsledku označenia workshopov ako 

najfrustrujúcejšej časti kurzu pri prvom zisťovaní spätnej väzby u študentov. To môže 

potvrdzovať hypotézu, že samotný formát workshopu spôsoboval frustráciu iba v dôsledku 

"prvotného šoku" a pri vhodnom nastavení parametrov aj samotní študenti môžu vnímať jeho 

prínos napriek zvýšenej záťaži. 

 Na otázku „Čo je pre vás najfrustrujúcejšie na moodle?“ odpovedalo najviac študentov 

„workshopy“ (80%, 79) a následne takmer v rovnakom pomere nasledovali odpovede 

„testy“ (11%, 11) a „samotný systém je hrozne neprehľadný“ (9%, 9). 

Podiel odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Z odpovedí je teda zrejmé, že najvýznamnejším problémom naďalej boli workshopy ako 

špecifický druh aktivity. Tieto výsledky len podporujú už vyššie uvedené zistenia, že hoci 

študenti považujú výučbu s použitím systému moodle za prínosnú, negatívne vnímajú 

dodatočnú záťaž s tým spojenú. 

11%

80%

9%

Čo je pre vás najfrustrujúcejšie na 
moodle?

testy (0) workshopy (0) samotný systém je hrozne neprehľadný (0)
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Naopak, ako pozitívny signál je možné vnímať to, že v poradí priority bola 

neprehľadnosť samotného systému až na konci. 

3.1 Druhá kohorta 

V rámci spätnej väzby sme získali 141 odpovedí. 

Odpovede na otázky s uzavretým počtom možností vykazujú vo všeobecnosti pozitívny 

postoj študentov v prvej kohorte vo vzťahu k využívaniu systému moodle. 

 Na otázku „Považujete výučbu s využitím moodle za prínosnú?“ odpovedalo kladne (áno) 

spolu 94% študentov (131) a záporne (nie) 6% (9). 

Pomer kladných a záporných odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Vyššie uvedený pomer indikuje pomerne výraznú prevahu pozitívnych postojov v prvej 

kohorte k využívaniu systému moodle. 

V porovnaní s prvou kohortou je viditeľná výrazná prevaha pozitívnych odpovedí. 

Tento rozdiel v postojoch je do istej miery možné vysvetliť zmenami do systému moodle, 

zároveň sa domnievame, že nezanedbateľný vplyv mali opatrenia súvisiace s pandémiou 

áno
94%

nie
6%

Považujete výučbu s využitím moodle 
za prínosnú?
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COVID-19. Jej dôsledkom boli obmedzenia pohybu a presmerovanie všetkej výučby na 

Právnickej fakulte UK do online priestoru. 

Dôsledkom tak bolo, že študenti neporovnávali režim v systéme moodle s režimom 

prezenčnej výučby (ktorý je už pomerne zažitým systémom a miera záťaže podstatne závisí od 

miery benevolencie učiteľa a spôsobu, akým tento overuje priebežnú prípravu študenta), ale už 

s režimom dištančnej výučby (ktorá najmä v prvých týždňoch nebola veľmi koordinovaná a 

niektoré pracoviská ešte len objavovali možnosti pôsobenia v online priestore). 

Aj obsah odpovedí na otvorené otázky naznačuje, že študenti z druhej kohorty jasne 

vnímajú pozitíva systému výučby cez moodle. 

Aj pri tejto kohorte tak do budúcnosti bude nutné pracovať s cielenejšími otázkami na 

získanie ďalšej užitočnej spätnej väzby. 

Z hľadiska negatívnych postojov k systému moodle sme tentokrát zachytili menej 

negatívnej spätnej väzby k modulom workshop (hoci stále boli prítomné) a skôr boli opäť 

prítomné veľmi konkrétne vyjadrenia týkajúce sa špecifických aktivít, prípadne poskytujúcich 

podnety na ďalšie sprehľadnenie. 

 Na otázku „Motivuje vás písanie krátkych testov a iných zadaní k priebežnej príprave?“ 

odpovedalo kladne (áno) spolu 81% študentov (113) a záporne (nie) 19% (26). 
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Pomer kladných a záporných odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Vyššie uvedené výsledky sú v súlade s našou hypotézou o vplyve opatrení súvisiacich s 

COVID-19. Niektoré odpovede na otvorené otázky naznačovali, že záťaž spojená s 

komunikáciou v online priestore významne narástla a používanie viacerých platforiem rôznymi 

katedrami prispievalo k frustrácii. 

Pri odpovediach na otvorené otázky sa tiež opakuje (hoci už nie v prevažnej miere) 

vnímanie formátu workshopu ako zaťažujúceho.  

Užitočnou spätnou väzbou bola požiadavka na zjednotenie celej komunikácie v rámci 

moodle, t.j. aby vyučujúci na zasielanie zadaní, prípadne iných materiálov nevyužívali iné 

kanály. 

Napokon, študenti vnímali pozitívne doplnenie výučby o systém Kahoot, ktorý sa zdá 

byť vhodnou platformou na moderovanie diskusií v režime online seminárov. Na základe tohto 

vyhodnotenia sa systém Kahoot vo väčšej miere včlenil do vyučovacieho procesu. 

 Na otázku „Čo je pre vás najfrustrujúcejšie na moodle?“ odpovedalo najviac študentov 

„workshopy“ (61%, 73) a nasledovala odpoveď „samotný systém je hrozne neprehľadný“ 

(25%, 30) a napokon odpoveď „testy“ (13%, 16). 

áno
81%

nie
19%

Motivuje vás písanie krátkych testov a 
iných zadaní k priebežnej príprave?
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Podiel odpovedí je viditeľný na grafe nižšie: 

 

Z odpovedí je teda zrejmé, že aj pri druhej kohorte boli najvýznamnejším problémom 

workshopy ako špecifický druh aktivity. V porovnaní s prvou kohortou však odpoveď 

"workshopy" nemala takú výraznú prevahu, čo môže naznačovať, že snaha o lepšie vysvetlenie 

ich účelu sa odrazila v lepšom pochopení študentov pre tento druh aktivity. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

61%

25%

Čo je pre vás najfrustrujúcejšie na 
moodle?

testy workshopy samotný systém je hrozne neprehľadný
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Závery plynúce z aktuálneho stavu výučby a návrhy na zlepšenie  

Na základe skúseností nadobudnutých pri digitalizácií výučby finančného práva, ktorá bola 

urýchlená  prechodom na online výučbu z dôvodu pandémie COVID-19 je možné formulovať 

z pohľadu vyhodnotenia spätnej väzby študentov nasledovné závery: 

- Zo získanej spätnej väzby vyplýva, že postoje študentov k využívaniu elektronických 

foriem výučby prostredníctvom systému Moodle sú vo všeobecnosti kladné. 

- Testové aktivity vo všeobecnosti nevyvolávajú negatívne postoje, s ohľadom na ich 

charakter a možnosti podvádzania sa zdá vhodné testy využívať viac ako doplnkové 

aktivity na precvičenie základných prvkov predmetu (terminológia, základné 

koncepty). Primerane tomu by potom váha hodnotenia testov v celom kurze mala 

zodpovedať ekvivalentu aktívnej účasti. 

- Workshopy vyvolávajú najviac negatívne postoje. Nateraz sa však zdá, že negatívne 

postoje nevyvoláva technické prevedenie / užívateľské rozhranie, ale skôr zvýšená 

záťaž vo všeobecnosti spojená s aktivitou písania kratších alebo dlhších textov a s 

rešeršnou činnosťou. S ohľadom na to, že charakterovo workshopy viac zodpovedajú 

obsahu výstupov v právnických profesiách neuvažujeme o úplnom opustení tohto 

formátu. Na moderovanie negatívnych postojov je však vhodné venovať pozornosť 

vysvetleniu účelu aktivity a jej významu pre kompetencie nadobudnuté v predmete, 

poskytnutiu detailných inštrukcií a tiež kompenzačným mechanizmom na moderovanie 

niektorých nežiadúcich prejavov (príliš benevolentné hodnotenie; zlomyseľné 

hodnotenie). 

Na základe uvedených konštatovaní, máme za to, že doterajšie využívania systému 

Moodle sa javí ako vhodné a zo strany študentov plnohodnotné doplnenie štúdia. Do 

budúcna je možné uvažovať o doplnení foriem priebežného hodnotenia. Medzi možné 

modifikácie priebežného hodnotenia do budúcnosti je možné zaradiť aj nasledovné modely: 
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- Práca v skupinách na zadaní, ktoré by pokrývalo komplexnejšie a zložitejšie riešenia. 

Hodnotenie by bolo udelené celej skupine (v rámci skupiny si členovia prerozdelili 

body, aby sa zabezpečilo adekvátne ohodnotenie všetkých členov). 

- Väčšia integrácia riešenia prípadových štúdií na seminári, kde by študenti pracovali 

v skupinách, čo by mohlo viesť k zvýšeniu motivácie k diskusií a aktivite na hodine.  

- Čiastočný presun priebežného hodnotenia/záverečného hodnotenia pri komplexnejších 

a zložitejších prípadoch na „open acess book“ v plnom rozsahu, ktorý by zahŕňal aj  

možnosť využívať internet. Z dôvodu existencie viacerých výhrad je reálne smerovanie 

v súčasnosti skôr  k výberovým predmetom (možnosť profilácie na užšie stanovené 

otázky, možnosť riešenia náročnejších zadaní). 

V dôsledku pandémie COVID 19 a presunu výučby do online priestoru sa nateraz javí ako 

najväčšia výzva spôsob zabezpečenia plynulého prechodu na prezenčnú výučbu pri zachovaní 

výhod využívania online technológií (napr. zdieľanie dokumentov a obrazovky pri výklade 

jednotlivých ustanovení právnych predpisov, ako aj vlastných materiálov pedagóga napr. 

elektronických formulárov pri daňových priznaniach a to za kontinuálneho výkladu pedagóga, 

zdieľanie dokumentov zo strany študentov).  

Máme za to, že digitalizácia výučby akcelerovaná presunom do online priestoru so sebou 

priniesla relatívne veľa výhod, ktoré je potrebné zachovať a udržať aj v prostredí 

prezenčnej výučby. Tieto výhody je možné zabezpečiť dostatočným technickým vybavením 

učební, ktoré pomôže kontinuálne udržať návyky a zručnosti nadobudnuté študentmi aj 

pedagógmi počas online výučby.  Zároveň je potrebné poznamenať, že aj keď pri prezenčnej 

výučbe odpadnú problémy spojené s online výučbou ako napr. existencia “mŕtvych“ duší, ktoré 

kladú väčšie nároky na pedagóga sledovať aktivitu študentov, resp. ich reálnu prítomnosť,  

vyššie nároky na vyvolanie a udržanie diskusie, oslabenie sociálneho kontaktu, vyhodnotenie 

atmosféry na seminári a spätnej väzby študentov je vhodné naďalej ponechať spôsoby, ktoré 

pomáhali prelomiť tieto problémy v rámci online výučby naďalej aj v prezenčnej výučbe                  

(napr. interaktívne aktivity v rozhraní Kahoot, delenie študentov do skupín a stimulovanie 

diskusie a pod.). 
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Je možné konštatovať, že digitalizácia výučby so sebou priniesla nesporné výhody pre 

vyučovací proces. Tieto výhody vedia byť plne využité a znásobené aj v prezenčnej forme 

výučby.  
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Príloha – Manuál projektového riadenia  

Manuál projektového riadenia, tak ako aj samotná Koncepcia digitalizácie výučby 

a projektového riadenia, stavia na realizácií projektu KEGA, Digitalizácia a inovatívne 

formy vo výučbe Finančného práva, č. 077UK-4/2019 (ďalej len „Projekt KEGA“) 

a vyplýva zo skúseností s výučbou Finančného práva na Katedre finančného práva. Pri 

realizácií Projektu KEGA sa ukázalo ako najefektívnejšie uplatniť princípy a metódy 

projektového riadenia na proces prípravy záverečných prác.  

Potreba aplikácie projektového riadenia na oblasť prípravy záverečných prác bola 

zapríčinená: 

- rýchlym nástupom pandémie COVID 19, ktorá spôsobila náhly presun výučby do online 

prostredia, čo vo veľkej miere zdôraznilo význam projektového riadenia pri príprave 

záverečných prác aj z dôvodu absencie klasických konzultácií, 

- dlhodobým problémom spočívajúcim v nízkej úrovni odovzdávaných záverečných prác 

(najmä bakalárskych prác), 

- neschopnosťou študentov osvojiť si základné myšlienkové postupy písania záverečnej 

ešte pred zahájením prípravy záverečnej práce, 

- významom etiky pri písaní, kedy má študent v reálnom čase dostupný veľký korpus 

zdrojov, čo sa prejavuje v metóde písania pri ktorej študent priamo preberá časti textu do svojej 

práce, keďže ide o technicky jednoduchší postup. Existuje potreba zapojenia nových nástrojov 

a metód, ktoré budú túto prirodzenú tendenciu študentov danú súčasnými technológiami 

vyvažovať. 

- posun k interaktívnym metódam výučby v ostatnej dobe tiež neúmyselne viedol k ústupu 

zadaní v podobe referátov a semestrálnych prác v prospech diskusií a prípadových štúdií. 

U časti študentov, ktorí sa nezapájajú do študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) je 

tak prvým reálnym písomným výstupom študenta bakalárska práca. 
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Následkom týchto skutočností je ambíciou zavedenia projektového riadenia do procesu 

prípravy záverečných prác eliminovať situácie, kedy sa študent musí v relatívne krátkom čase 

v rámci prípravy záverečnej práce vysporiadať s požiadavkami na prácu s literatúrou, 

formálnymi požiadavkami, štýlom písania, metodikou pri písaní, spôsobom citovania  

a parafrázovania, či správnou štylizáciou myšlienok a prácou s hypotézou. V už vyššie 

spomínanom kontexte okamžitej dostupnosti množstva zdrojov v digitálnej podobe je 

tak  tendencia skĺznuť do plagiátorstva či kompilátu bez hlbšej výpovednej hodnoty zo strany 

študenta vyššia.3  

Markantný problém nastáva v situácií, kedy sa študent snaží vysporiadať s týmito problémami 

naraz, už v procese písania samotnej záverečnej práce, pri nedodržaní logickej nadväznosti 

jednotlivých krokov v procese samotnej prípravy. Práca tak hodnotovo stráca na svojom 

význame. Navyše vyučujúci stoja pri hodnotení (aj školení) bakalárskej/diplomovej práce pred 

dilemou, či tlačiť na vysokú úroveň písania a publikačnej etiky (ktorá však v danom okamihu 

môže výrazne presahovať úroveň schopností študenta bez realistického predpokladu skorej 

nápravy) alebo robiť kompromisy vo vzťahu ku kvalitatívnym (ale aj etickým) nárokom. Nízka 

úroveň bakalárskej práce potom negatívne pôsobí na motiváciu študenta ďalej zdokonaľovať 

písomný prejav a spôsobuje dezorientáciu študenta v skúmanej problematike a aj v spôsobe, 

akým by mal využívať informačné zdroje a negatívne vplýva na jeho informačnú gramotnosť. 

Tento efekt sa znásobuje ďalej pri príprave diplomovej práce.  Rovnako je v tomto kontexte 

potrebné poznamenať, že študenti nastupujú na vysokoškolské štúdium s rôznym penzom 

skúseností a zručností, ktoré sa týkajú písomného prejavu a často sa stáva, že nemajú žiadne 

predchádzajúce skúsenosti. 

Existencia systémov zameraných na elimináciu plagiátorstva rovnako môže pôsobiť pri 

nesprávne nastavenom procese prípravy záverečnej práce na študenta kontraproduktívne. 

Význam systémov, ktoré slúžia na overenie originality už odovzdaných prác ako Theses, 

Centrálny register záverečných prác je nespochybniteľný a pre študentov do veľkej miery 

motivačný, medzi problémy, ktoré však pretrvávajú z pohľadu etiky pri písaní môžeme zaradiť 

                                                 
3 Kadlubeková, D.: Etika publikovania v záverečných prácach – niekoľko rád pre vysokoškolských študentov.2018. 
Dostupné na https://www.prohuman.sk/pedagogika/etika-publikovania-v-zaverecnych-pracach-niekolko-rad-
pre-vysokoskolskych-studentov 

https://www.prohuman.sk/pedagogika/etika-publikovania-v-zaverecnych-pracach-niekolko-rad-pre-vysokoskolskych-studentov
https://www.prohuman.sk/pedagogika/etika-publikovania-v-zaverecnych-pracach-niekolko-rad-pre-vysokoskolskych-studentov
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skutočnosť, že študent sa dozvedá výsledok vyhodnotenia originality až po odovzdaní práce. 

U študentov tak pretrváva obava z dosiahnutia vysokej zhody, čo v súvislosti s faktom, že 

bakalárska práca je často prvým rozsiahlejším písomným prejavom a absenciou priebežného 

monitorovania možnosti „plagiátorstva“ zo strany študenta spôsobuje, že študenti 

prispôsobujú písanie práce dosiahnutiu nízkej zhody no bez hlbšieho pochopenia 

využívania dostupných informačných zdrojov. Paradoxným dôsledkom uplatnenia 

antiplagiátorských systémov tak je rozšírený mýtus, že miera zhody nedosahujúca určité 

percento automaticky znamená, že určitá práca nie je plagiátom. Tento negatívny jav priamo 

ovplyvňuje informačnú gramotnosť študentov aj z dlhodobého hľadiska.  

Z daných dôvodov bola v rámci realizácie Projektu KEGA ako oblasť, kde je možné 

najefektívnejšie aplikovať projektové riadenie, identifikovaná oblasť prípravy 

záverečných prác.  

Výber tejto oblasti podporuje aj synergický efekt, nakoľko správne aplikované projektové 

riadenie pri písaní bakalárskych prác zakladá predpoklad vyššej úrovne diplomových prác 

a nadobudnuté zručnosti študentov majú pozitívny vplyv na  základnú úlohu a edukačné ciele 

celého akademického prostredia a teda priamo ovplyvňujú úroveň dosiahnutého vzdelania. 

Navyše adekvátne zručnosti, využitie logickej následnosti jednotlivých krokov je pri príprave 

písomného prejavu kľúčové pre budúcich právnikov  aj v aplikačnej praxi.  

Realizácia zavedenia projektového riadenia v oblasti prípravy záverečných prác 

Samotná realizácia zavedenia projektového riadenia bola zabezpečená v súlade s hlavnými 

cieľmi Projektu KEGA a v súlade s myšlienkou Koncepcie digitalizácie výučby a uskutočnila 

sa prostredníctvom výstavby dvoch samostatných kurzov v systéme Moodle a to konkrétne: 

- Kurz záverečná bakalárska práca 

- Kurz záverečná diplomová práca (ďalej aj len „kurzy“) 

Nastavené kurzy na seba plnohodnotne nadväzujú a umožňujú komplexne pokryť 

problematiku prípravy záverečných prác. Pri dodržaní kontinuálneho využívania študentami sa 

predpokladá výrazný posun v kvalite práce študenta už na začiatku prípravy diplomovej práce 
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(študent by už v tomto momente  mal disponovať zručnosťami získanými po absolvovaní kurzu 

zameraného na bakalársku prácu) a dáva predpoklad na dlhodobé zvyšovanie úrovne práce 

študenta. 

Systém Moodle bol zvolený z dôvodu zachovania koncepčnosti vzdelávania (v dôsledku 

aplikácie digitalizácie výučby, v rámci ktorej sa základ kládol najmä na využívanie systému 

Moodle), ako aj z dôvodu zachovania princípu efektívnosti, nakoľko študenti už disponovali 

zručnosťami získanými pri využívaní systému Moodle pri iných kurzoch. Zároveň systém 

Moodle svojimi užívateľskými nastaveniami poskytuje dostatočný priestor pre nadizajnovanie 

jednotlivých krokov a procesov projektového riadenia. 

Kurzy sú rozdelené do dvoch základných častí: 

- Prvá časť stanovuje základné pravidlá, s ktorými sa študent musí oboznámiť, aby 

mohol prikročiť k samotnému procesu prípravy záverečnej práce (bez ohľadu na to, či 

ide o prácu diplomovú alebo bakalársku), 

- Druhá časť predstavuje samotné stanovenie plánu prác/jednotlivých krokov, ktoré 

musí študent absolvovať v rámci prípravy záverečnej práce. 

Prvá časť Kurzu záverečnej práce sa skladá z nasledovných okruhov: 

- Základné zdroje, ktorých samoštúdium je zo strany študenta nevyhnutným 

predpokladom pre úspešnú realizáciu procesu písania záverečnej práce.  Medzi tieto 

zdroje patrí Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných 

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich 

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako 

podporný materiál na zdôraznenie významu etiky pri písaní z právneho hľadiska slúži 

zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 

- Vzorový vedecký výstup- publikovaný vedecký výstup, ktorý slúži na zhmotnenie 

a dosiahnutie reálneho obrazu u študentov o zručnostiach, ktorými by mali (aspoň 

čiastočne v závislosti od úrovne záverečnej práce) disponovať. 

- Skriptum  
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i) Ako napísať a úspešne obhájiť bakalársku prácu (na Katedre finančného práva 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty),  

ii) Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú (na Katedre finančného práva 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty). Skriptum je dostupné 

v elektronickej verzii samostatne pre bakalársku prác a samostatne pre 

diplomovú prácu.  

Pre ilustráciu uvádzame obsahové vymedzenie Skripta Ako napísať a úspešne obhájiť 

bakalársku prácu (na Katedre finančného práva Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty) (ďalej len „Skriptum“) 

Úvod  

1. Základné otázky na zodpovedanie 

1.1. Načo je komu bakalárska práca? 

1.2. O čom môže byť bakalárska práca? 

1.3. Ako má vyzerať bakalárska práca?  

1.4. Načo je komu citovanie?  

1.5. Načo je komu školiteľ?  

1.6. Načo je komu oponent?  

1.7. Načo je komu obhajoba?  

2. Proces prípravy bakalárskej práce  

2.1. Hľadanie témy  

2.2. Prehľad literatúry  

2.3. Výber metód  

2.4. Rešerš (výskum)  

2.5. Formulovanie záverov  

2.6. Samotná príprava textu práce  

3. Štruktúra bakalárskej práce  

3.1. Úvodná časť bakalárskej práce  

3.2. Hlavná časť bakalárskej práce  

3.2.1. Úvod 

3.2.2. Jadro  

3.2.3. Záver  

3.2.4. Zoznam použitej literatúry  

3.3. Nepovinné časti bakalárskej práce  

3.4. Citácie a bibliografické odkazy  

4. Obhajoba záverečnej práce  

4.1. Školiteľský posudok  

4.2. Zhodnotenie originality  

4.3. Oponentský posudok  

4.4. Priebeh obhajoby  

5. Zoznam použitých zdrojov  
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Príloha 1- Checklist  

Príloha 2- Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác  

Skriptum sprevádza študenta všetkými teoreticko-praktickými otázkami, s ktorými sa bude 

musieť vysporiadať v procese prípravy záverečnej práce a poskytuje mu hodnotný základ, na 

základe ktorého môže získať potrebné zručnosti. Skriptum pokrýva celý proces prípravy, 

procesu písania záverečnej práce až po jej obhajobu, vrátane. Tento prístup bol zvolený 

z dôvodu absencie obdobnej príručky, ktorá by zahŕňala celý proces prípravy záverečnej práce 

až po jej obhajobu. 

Zároveň tento prístup odbúrava potrebu opakovaného vysvetľovania základných  princípov 

a postupov (aj formálnych náležitostí) záverečnej práce zo strany pedagóga a vytvára 

dostatočný priestor na konzultáciu podstaty skúmanej a spracovávanej matérie. 

Druhá časť Kurzu záverečnej práce predstavuje samotný proces prípravy záverečnej práce.  

Druhá časť kurzu je nadizajnovaná tak, aby jeho štruktúra zohľadňovala  filozofiu logickej 

postupnosti jednotlivých krokov, ktoré je v procese prípravy záverečnej práce potrebné 

absolvovať a to s dôrazom na logickú a časovú následnosť uvedených krokov. Tento prístup 

je zabezpečený funkciou “označenia za vybavené“ pri každom kroku, respektíve odovzdaním 

stanoveného zadania, bez ktorého študentovi nie je sprístupnené pokračovanie kurzu. 

Ambíciou tohto prístupu je eliminovať situácie, kedy študent až v rámci samotného písania 

záverečnej práce začína s formulovaním hypotézy, alebo reálnym rešeršom literatúry, čím sa 

študent a pedagóg dostáva do kruhu pripomienkovania a neustáleho prerábania práce bez 

reálneho hlbšieho pochopenia skúmanej matérie zo strany študenta. Významnú úlohu zohráva 

aj časový stres, ktorý pri nedodržaní postupnosti krokov pri príprave zo strany študenta zvyšuje 

riziko nedostatočnej úrovne výslednej záverečnej práce. 

Proces prípravy záverečnej práce zahŕňa niekoľko základných krokov, ktoré predstavujú 

súvislý proces, ktorý je  podstatou prípravy záverečnej práce. Význam projektového riadenia 

v oblasti prípravy záverečnej práce spočíva aj v skutočnosti, že takto osvojený proces je možné 

voľne replikovať pri riešení akejkoľvek praktickej úlohy v ďalšom profesijnom živote 

študenta. Nezáleží, či výstupom bude formalizovaný text ako je bakalárska/diplomová práca, 
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alebo právne stanovisko, rozsudok, iné rozhodnutie, či dokonca návrh zákona. Podstatou 

každej profesijnej výzvy je schopnosť identifikovať problém, zistiť aký je súčasný stav 

poznania vo vzťahu k tomuto problému, návrh spôsobu riešenia, verifikácia navrhnutého 

spôsobu a formulovanie záverov. Všetky tieto prvky sú zhutnené v procese prípravy záverečnej 

práce. 

Popis špecifických krokov v jednotlivých fázach projektu/projektového riadenia pri 

príprave záverečnej práce (každý krok sprevádza potreba študenta vytvoriť zadanie na 

odovzdanie): 

- Cieľ/výskumná otázka/hypotéza 

V tomto kroku je zo strany študenta potrebné vytvoriť zadanie na odovzdanie, v ktorom 

je potrebné, aby študent sformuloval výskumnú otázku, prípadne hypotézu. 

Zároveň je potrebné aby študent odovzdal aj sprievodný text pokrývajúci nasledovné: 

1) Čím prispejem odpoveďou na výskumnú otázku / verifikáciou (zamietnutím) 

hypotézy k existujúcemu poznaniu v odbore. Je však úplne neprípustné formulovať 

cieľ ako "priblíženie čitateľovi základných....".  

2) Prvý návrh toho, či a ako sa k odpovedi na moju otázku / hypotézu chcem 

dopracovať.  Návrh má disponovať iba v základoch popísanou metodológiu. Ako 

bližšie popisuje Skriptum študent potrebuje vedieť konkrétne akú metódu chce 

použiť a čo konkrétne tou metódou chcete docieliť. Tento text študenti využijú aj 

v samotnej práci. 

- Rešerš literatúry (Zadanie  pozostáva z dvoch častí) 

1) (teoretická časť) jednoduchý text. V tomto zadaní študenti musia vypracovať zoznam 

zdrojov, s ktorými budú pracovať.  Zadanie má byť vo forme jednoduchého textu 

pozostávajúceho zo zoznamu bibliografických odkazov (všetkých pripravených v 

súlade s ISO normou) s vymedzením kľúčových slov, podľa ktorých študenti 

vyhľadávali v dostupných registroch potrebnú literatúru (napr. daň, DPH, daňový 

podvod + cudzojazyčné ekvivalenty ak pracujete so zahraničnou literatúrou). 

Odovzdaním študenti vyhlasujú, že ste sa prešli všetkými dostupnými zdrojmi 

(minimálne: crzp, scholar.google.com, individuálne stránky katedier, knižnica PFUK). 
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2) Rešerš v podobe pdf dokumentu V druhej časti zadania majú študenti vložiť  

dokument vo formáte pdf, kde budú vyššie uvedené zdroje zhrnuté v troch textových 

častiach nasledovne:  

(a) základná učebnicová literatúra,  

(b) vedecké zdroje bezprostredne pokrývajúce tému,  

(c) aspoň marginálne relevantné vedecké diela k skúmanej téme. 

 

Tieto časti by už mali obsahovať vždy stručnú diskusiu ku konkrétnemu dielu, skupine 

diel s uvedením akú oblasť dané dielo pokrýva a čím je dôležité pre záverečnú prácu. 

Tu je aj čas sa voči uvedeným dielam vymedziť (pomenovať teda tzv. knowledge gap, 

t.j. medzeru v poznaní) a uviesť akú otázku zatiaľ nepokryli (a doplniť, že to je 

ambíciou záverečnej práce). V kontexte napr. bakalárskej práce nie je problém, ak 

ambíciou študenta bude len sumarizovať poznatky, čo už sú vo vedeckých a odborných 

článkoch, ale ešte nie sú v učebniciach. Aj to je úplne legitímny cieľ osožný pre vedu. 

 

- Výskum (empirická časť)- Metódy výskumu 

V tomto zadaní je potrebné aby študenti popísali metódy výskumu. Ako je uvedené aj 

v Skripte,  študent si musí byť vedomý akú metódu chce použiť a čo konkrétne tou 

metódou chcete docieliť. Z predchádzajúcich častí je totiž zjavné, že v prvom kole 

prebieha identifikácia medzery v poznaní (knowledge gap), inak povedané, problém 

ktorý v literatúre ešte nebol riešený (prípadne iba okrajovo alebo nedostatočne) a teda 

študent  naň nevie poskytnúť odpoveď jednoduchým zacitovaním zdroja. Keď chce túto 

medzeru v poznaní vyplniť, musí si vopred stanoviť ako sa k tomu dopracuje, t.j. vybrať 

si metódu (prípadne aj viac). V práve sú  typické metódy analýzy a syntézy (spravidla 

právnych noriem, ale tiež aj napr. rozhodnutí súdov) a prípadne aj komparácie. Na 

niektorých miestach sa dá pracovať aj so štatistikami.  
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- Výskum (empirická časť)-Prehľad rozsahu prác  

V zadaní musia študenti zosumarizovať koľko tzv. "data points" potrebujú prejsť, aby 

sa vedeli dopracovať ku kvalifikovanému záveru. (Pod data points je potrebné 

predstaviť si rôzne variácie od počtu noriem, ktoré treba skomparovať a zanalyzovať, 

cez počet rozhodnutí, ktoré treba prejsť, po počet spoločností, ktoré potrebujete 

preskúmať vo finstate.) 

 

- Sumarizácie výsledkov a diskusia- stručné závery 

V zadaní musia študenti  formulovať hlavné závery, t.j. čo vyplynulo z výskumu. V 

rámci aktivity teda v bulletpoints študent sformulujete hlavné závery.  

 

- Sumarizácie výsledkov – diskusia výsledkov 

V zadaní majú študenti už  detailne popisovať, čo našli v data points. (takže ak v 

metodológii (minimálne v čase jej dizajnu) a hrubom odhade prác ešte len študenti 

predpokladajú, čo budú robiť, v diskusii už detailne popisujú, čo a ako urobili. Čo a kde 

našli (s extenzívnym využitím citácií) a snažia sa o zovšeobecnenie ich zistení.) 

Dôležitou časťou napokon sú aj tzv. obmedzenia výskumu.  

 

- Závery 

Vypracovanie tohto zadania predstavuje jednu z najdôležitejších častí, pretože túto časť 

študent priamo prezentuje primárne aj na obhajobe. Predmetom zadania teda už je 

sformulovanie záverov vo forme požadovanej univerzitnými predpismi, v adekvátnom 

jazyku a bez nadbytočných konštatovaní. Chronologicky by závery mali jeden 

nadväzovať na druhý a každý musí byť ukotvený v jadre práce (viď nasledujúce 

zadanie, aj de lege ferenda úvahy musia byť tiež podrobne rozmyslené v časti diskusia 

a v záveroch sú len sumarizované). Maximálne je potrebné obmedziť sa na identifikáciu 

priestoru pre ďalší výskum. 
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- Hrubý návrh záverečnej práce spolu so závermi 

Vypracovanie tohto zadania priamo nadväzuje na predchádzajúce zadanie. Zadanie 

obsahuje hrubý návrh záverečnej práce bez finálnych formálnych úprav. V tomto 

zadaní je podstatné, aby v závere práce s pomocou krížových odkazov (najlepšie asi v 

poznámkach pod čiarou, ak však bude mať študent diskusiu dobre členenú, tak vie 

odkazovať aj priamo na podnadpisy cez cross-reference funkciu vo worde) študent 

odkazoval na časti jadra práce, z ktorej daný záver vyplynul. Táto referencia je potrebná 

na úrovni konkrétneho odstavca (max troch), nie vágnym odkazom "viď vyššie". Tento 

text nie je až tak potrebný pre samotnú prácu je však mimoriadne dôležitý pre orientáciu 

študenta v práci. Umožňuje študentovi adekvátne a pohotovo reagovať na otázky 

komisie na obhajobe. 

 

- Kompletizácia, proofread a antiplagiátorská kontrola 

V tomto kroku už študent ako zadanie odovzdáva kompletnú prácu, ktorá prechádza 

systémom na kontrolu antiplagiátorstva a získava kompletný protokol originality zo 

služby Unicheck (antiplagiátorský systém zakúpený z prostriedkov projektu KEGA). 

V tomto kroku ešte prebieha finálny workshop, v ktorom študent odovzdá finálnu 

verziu záverečnej práce, ktorá prebehne kontrolou formálnych náležitostí druhým 

študentom (posilňujú sa tak zručnosti na oboch stranách, minimalizuje sa riziko 

formálnych chýb.)  V rámci daného workshopu vykoná finálnu kontrolu práce školiteľ 

práce a po odsúhlasí, tak môže byť odovzdaná do systému. 

 

Podstatným znakom tejto druhej časti kurzu je priebežné odovzdávanie zadaní, podľa 

jednotlivých krokov nastavených v systéme Moodle, ktoré zabezpečuje ich logickú a správnu 

časovú následnosť. Zároveň prostredníctvom spustenia funkcie, ktorá podmieňuje ďalšie 

pokračovanie študenta v kurze odovzdaním požadovaného zadania, sa eliminujú problémy 

popísané v úvode Manuálu projektového riadenia. 
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Úvodný týždeň

Vážení študenti,

hlavným cieľom a účelom úvodného týždňa je osvojiť si organizáciu výučby predmetu Finančné právo 2 a pochopiť kritéria a

systém priebežného hodnotenia v rozhraní systému Moodle, ako aj záverečného hodnotenia.

Veríme, že pre Vás bude problematika preberaná na prednáškach a seminároch zaujímavá a absolvovanie predmetu

obohacujúce.

Tešíme sa na spoluprácu!

Kolektív vyučujúcich predmetu Finančné právo 2

Course management

Fórum noviniek

Všeobecné správy a oznamy

Aktivita

Test (Pochopenie kritérií priebežného hodnotenia)

Získať známku Získať známku

Tento test je prvou aktivitou, ktorú musíte absolvovať, aby ste mohli úspešne absolvovať predmet Finančné právo 2.

Otestuje Vás z pochopenia kritérií priebežného, ako aj záverečného hodnotenia predmetu, bez správneho pochopenia ktorých ani nemá zmysel v

kurze pokračovať.

Viac ...

 Administratíva kurzu

 Upraviť nastavenia

 Absolvovanie kurzu

 Používatelia

 Odstrániť ma z kurzu 21/22 FP2_PFT

 Filtre

 Záznamy

 Nastavenie hodnotenia

 Odznaky

 Zálohovanie

 Obnoviť zo zálohy

 Import

 Kopírovať kurz

 Reset

 Banka otázok

Administratíva
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Právo �nančného trhu (všeobecný úvod)

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Čo je to �nančný trh, motivácia vstupu subjektov na �nančný trh

-       Vysvetliť magický trojuholník investora

-       Dôvod existencie �nančného sprostredkovania

-       Predmet a metóda regulácie práva �nančného trhu, zásady v tomto odvetví

Test preto musíte zvládnuť na 100 %, v opačnom prípade nie je možné v kurze pokračovať. Na druhej strane však môžete test opakovať koľko len

budete potrebovať, aby ste dosiahli nevyhnutné hodnotenie 100 %.

Kritéria hodnotenia a podrobnosti priebežného hodnotenia

Kritéria hodnotenia

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Podrobnosti priebežného hodnotenia

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Harmonogram prednášok

Harmonogram prednášok

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

Test �nančnej gramotnosti

V rámci úvodného týždňa sa pokúste otestovať, ako ste na tom s �nančnou gramotnosťou. Finančná gramotnosť je nutne spojená aj s

kompetenciou zvládnuť základné �nančné výpočty, tak sa toho nezľaknite.

Ako je teda na tom Vaša �nančná gramotnosť? Ste so svojím výsledkom spokojný?

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška

Link na online prednášku

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Aktivita

Test 1

Tematický okruh otázok: Právo �nančného trhu - všeobecný úvod

Termín vypracovania: od 29. 9. 2021 (streda) od 7:00 hod. do 3. 10. 2021 (nedeľa) do 23:59 hod.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ
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Komerčné bankovníctvo

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Bankový systém a jeho modely

-       Funkcie centrálnej banky v dvojstupňovom bankovom systéme

-       Druhy špecializácie komerčných bánk

-       Vymedzenie komerčnej banky (funkčné a inštitucionálne hľadisko)

-       Bankové riziká, význam manažmentu riadenia rizika

-       Regulatórne požiadavky na podnikanie bánk, výstavbové piliere podľa Basel

Komerčné poisťovníctvo

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Pokyny: 1 pokus, 8 otázok (vždy jedna správna odpoveď z 3 možností), 15 minút na vypracovanie po spustení testu

Bonusy

Vplyv pandémie COVID - 19 na �nančné trhy

Nižšie nájdete vybrané štúdie analyzujúce vplyv pandémie COVID - 19 na �nančné trhy resp. všeobecný vzťah interakcie dôsledkov pandémie

COVID - 19 a �nančných trhov. 

V rámci diskusie na seminári si, prosím, pripravte svoje vlastné stanovisko k otázke vplyvu pandémie COVID - 19 na �nančné trhy.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška

Link na online prednášku

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška z témy Komerčné bankovníctvo a komerčné poisťovníctvo.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Banky_prezentácia 2021

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia - Banky

Bonusy

Banky_prípadové štúdie

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ



Domov Tutoriály Informácie pre používateľov Ako funguje Moodle? Pomoc Archív Moodle

Moje kurzy (11) Sk

C
ou

rs
e 

m
an

ag
em

en
t

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/page/view.php?id=76950
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=45993
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=76986
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33598
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=76987
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk


30/01/2022, 16:24 Kurz: 2021/2022 Finančné právo 2 - 2. ročník - magisterské štúdium - denní - Právo finančného trhu

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078 5/12

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Regulatórne požiadavky na podnikanie poisťovní a zaisťovní

-       Rozdiel medzi poistením a zaistením

-       Subjekty v poistenom vzťahu

-       Rozdiel medzi druhmi a formami poistenia

Dôchodkové sporenie (2. a 3. pilier)

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Dôvody zavedenia viacpilierového dôchodkového zabezpečenia

-       Čo je to privatizácia dôchodkového zabezpečenia, aká je motivácia vstupu do 2. a 3. piliera

-       Rozdiel medzi prvým a druhým pilierom, DSS, DDS

-       Kategorizácia fondov  

Prezentácia

Prezentácia - Poisťovne

Aktivita

Test 2

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

Prípadové štúdie - Poisťovne

Online prednáška

Link na online prednášku

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška z témy Dôchodkové sporenie (2. a 3. pilier).

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Aktivita

Test 3

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

Prípady_2. a 3. pilier (starobné sporenie)

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ 

Domov Tutoriály Informácie pre používateľov Ako funguje Moodle? Pomoc Archív Moodle

Moje kurzy (11) Sk

C
ou

rs
e 

m
an

ag
em

en
t

https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33603
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=47284
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33607
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=48222
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=49449
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=78149
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk


30/01/2022, 16:24 Kurz: 2021/2022 Finančné právo 2 - 2. ročník - magisterské štúdium - denní - Právo finančného trhu

https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078 6/12

Finančné sprostredkovanie a �nančné poradenstvo

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Dôvody zavádzania regulácie pre distribúciu �nančných produktov

-       Rozdiely medzi �nančným sprostredkovaním a �nančným poradenstvom

-       Dôvod odlišnej regulácie �nančného sprostredkovania pre vybrané sektory

-       Princípy dohľadu podriadených vs. nadriadených �nančných agentov

Obchodníci s cennými papiermi a právna úprava obchodovania na kapitálovom trhu

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencia študenta v rámci témy:

-       Obchodné miesta – rozdiely medzi regulovaným trhom (burza) a MTF/OTF

-       Regulácia vstupu na trh – spôsoby umiestňovania emisie (privátna vs. verejná ponuka)

-       Regulácia trhového správania:

              pravidlá správania sa obchodníka s CP

              dealer vs. broker

              investičné bankovníctvo – činnosti, poskytovatelia

              zneužívanie trhu (trhová manipulácia, insider dealing)

Online prednáška

Link na online prednášku

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Finančné sprostredkovanie a poradenstvo

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Aktivita

Test 4

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

Prípady_�n. sprostredkovanie a poradenstvo

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ
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-       Regulácia výstupu z trhu

Finančné nástroje

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencia študenta v rámci témy:

-       Nástroj �nančného trhu vs. �nančný nástroj vs. cenný papier

-       Právny režim cenného papiera, podoba a forma  

-       Rozdiely medzi nástrojmi peňažného trhu a nástrojmi kapitálového trhu

-       Druhy cenných papierov

-       Druhy �nančných derivátov

Online prednáška

Link na online prednášku - Obchodníci s cennými papiermi

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Link na online prednášku - Právna úprava obchodovania na kapitálovom trhu

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Obchodníci s CP_aktualizácia prezentácie (jeseň 2021)

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Pravidlá obchodovania na trhu_aktualizácia prezentácie_jeseň 2021

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prednáška OCP, CP, FN

Skryté pred študentmi

Aktivita

Bonusy

Prípady obchodníci s CP a trhové správanie

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška
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Subjekty kolektívneho investovania

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Podstata kolektívneho investovania vs. individuálny portfólio manažment

-       Spôsoby realizácie kolektívneho investovania

-       Klasi�kácia podielových fondov

-       Pozitíva a negatíva kolektívneho investovania

Link na online prednášku - Finančné nástroje

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Prednáška OCP, CP, FN

Aktivita

Test 5

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

Finančné nástroje-prípady

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška

Link na online prednášku

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Prednáška kolektívne investovanie

Aktivita

Test 6

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

prípady_kolektívne investovanie

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ
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https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=49456
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=76440
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=49453
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=80528
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=49457
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33625
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=49458
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=81056
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk
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Dohľad nad �nančným trhom

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Dôvody existencie regulácie a dohľadu (mikroobozretnostný vs. makroobozretnostný dohľad a dohľad na individuálnom

základe vs. konsolidovaný a doplňujúci dohľad)

-       Cieľ a zásady výkonu dohľadu

-       Výhody a nevýhody jednotlivých modelov inštitucionálneho usporiadania dohľadu

-       Rozdiel medzi on-site a off-site dohľadom

-       Konanie vo veciach dohľadu (sankčné konanie vs. povoľovacie konanie)

Ochrana �nančného spotrebiteľa

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Základné kompetencie študenta v rámci témy:

-       Dôvody ochrany spotrebiteľa na �nančnom trhu vs. predmet dohľadu

-       Spotrebiteľ vs. �nančný spotrebiteľ

-       Štádiá ochrany spotrebiteľa (ex ante, ex post)

-       Verejnoprávny dohľad v oblasti ochrany �nančného spotrebiteľa - procesné špeci�ká dohľadu nad obchodným konaním

dohliadaných subjektov (sankčné konania, sankčné oprávnenia, sankcie, vybavovanie podaní, mystery shopping)

-       Princípy cezhraničného poskytovania �nančných služieb v EHP (európsky pas)

Online prednáška

Link na online prednášku - Dohľad nad �nančným trhom

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Prezentácia

Aktivita

Bonusy

prípady_dohľad nad �nančným trhom

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška

Link na online prednášku - Ochrana �nančného spotrebiteľa

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ
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https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=55944
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=81683
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=55945
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk
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Colné právo, menové právo a devízové právo

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Prezentácia

Aktivita

Test 7

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Bonusy

prípady_�nančný spotrebiteľ

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Online prednáška

Colné právo

Online prednáška z témy Colné právo (slovný komentár k jednotlivým snímkam prezentácie je nahratý priamo v prezentácii).

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Link na online prednášku - Menové právo

Tu je prepojenie na aplikáciu Stream, kde je nahratá online prednáška.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Devízové právo

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Aktivita

Bonusy

Konvergenčná správa ECB (máj 2018)

Prípadové štúdie - Colné právo

Skryté pred študentmi

Prípadové štúdie - Menové právo

Skryté pred študentmi

Prípadové štúdie - Devízové právo

Skryté pred študentmi

Prezentácia

Bonusova prednaska
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https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=55946
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=82349
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=55755
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=53230
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=56110
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33639
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33635
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33640
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33645
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33641
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk
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Záverečná skúška - Zoznam otázok a odporúčaných právnych predpisov

Vážení študenti,

v tejto sekcii nájdete Zoznam otázok a Odporúčané právne predpisy na semestrálnu skúšku z predmetu Finančné právo 2. Tieto

dokumenty nájdete zverejnené aj na webových stránkach Katedry �nančného práva.

Kolektív vyučujúcich predmetu Finančné právo 2

Opravné priebežné hodnotenie

Obmedzený  Prístup je obmedzený nasledujúcim spôsobom - nie je dostupné, kým nie je splnené: Aktivita Test (Pochopenie

kritérií priebežného hodnotenia) je označená ako dokončená

Vážení študenti,

tým z Vás, ktorým sa nepodarilo úspešne absolvovať priebežné hodnotenie kurzu Finančné právo 2 organizované formou testov

v systéme Moodle počas semestra na minimálny počet bodov v súčte za všetky testy priebežného hodnotenia (t. j. nezískali ste

aspoň 30/50 bodov resp. 60 %), ako aj tým, ktorí by si potenciálne mali záujem svoj výsledok priebežného hodnotenia opraviť,

bude umožnené absolvovať opravné priebežné hodnotenie v podobe komplexného testu v systéme Moodle, obsahovou náplňou

ktorého budú všetky tematické okruhy, ktoré boli predmetom 7 testov priebežného hodnotenia počas semestra, pričom test bude

obsahovať celkovo 50 otázok k vypracovaniu v časovom limite 60 minút.

Opravné priebežné hodnotenie bude možné absolvovať od 4. 1. 2022 od 7:00 hod. do 11. 1. 2022 do 23:59 hod. V prípade, ak by

niekto ani v rámci opravného priebežného hodnotenia nedosiahol minimálny požadovaný počet bodov k absolvovaniu

semestrálnej skúšky, prosím osobitne kontaktujte Dr. Katkovčina, ktorý má v gescii organizáciu priebežného hodnotenia k

tomuto predmetu (maros.katkovcin@uniba.sk).

S pozdravom,

Kolektív vyučujúcich predmetu Finančné právo 2

Colné právo 1

Colné právo 2

Menové právo

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Zoznam odporúčaných právnych predpisov

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Zoznam otázok

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Opravné priebežné hodnotenie

Opravné priebežné hodnotenie

Obsahová náplň: obsahová náplň testov 1 - 7 počas výučbovej časti semestra 

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ
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https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=33592
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33631
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=33632
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=57554
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=57019
https://moodle.uniba.sk/mod/resource/view.php?id=57020
https://moodle.uniba.sk/mod/quiz/view.php?id=58569
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk
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Počet otázok: 50

Časový limit na vypracovanie testu: 60 minút po spustení testu

Absolvovaním opravného priebežného hodnotenia sa automaticky nahrádza bodový zisk z priebežného hodnotenia dosiahnutého počas

semestra (t. j. aj v prípade, ak bude nižší ako dosiahnutý výsledok z priebežného hodnotenia počas semestra).

Pokročilé vyhľadávanie 

Prehľadať fóra

Hľadať

Pridať novú tému...

(Zatiaľ neboli vložené žiadne oznámenia)

Posledné oznámenia

Ísť do kalendára...

Nadchádzajúce udalosti

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne nadchádzajúce udalosti

Aktivita od Piatok, 28 január 2022, 16:25

Kompletná správa o Vašej aktuálnej činnosti

Žiadna nedávna aktivita

Aktuálne aktivity

Copyright © Comenius University, 2019. All rights reserved.

Ste prihlásený ako Matej Kačaljak (Odhlásiť sa) Znovu spustiť sprievodcu používateľa Nápoveda a dokumentácia (anglicky)

Súhrn uchovávaných údajov Stiahnite si mobilnú aplikáciu
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https://moodle.uniba.sk/mod/forum/search.php?id=2078
https://moodle.uniba.sk/mod/forum/post.php?forum=2579
https://moodle.uniba.sk/calendar/view.php?view=upcoming&course=2078
https://moodle.uniba.sk/course/recent.php?id=2078
https://moodle.uniba.sk/user/profile.php?id=5376
https://moodle.uniba.sk/login/logout.php?sesskey=v3kzWql4Yi
https://docs.moodle.org/311/sk/course/view/topics
https://moodle.uniba.sk/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2021051701.01&lang=sk&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078&lang=sk
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2021/2022 Záverečná bakalárska práca

Nástenka  Moje kurzy  21/22 ZBP

 Nástenka

 Domovská stránka

 Stránky portálu

 Moje kurzy

 21/22 BL

 21/22 DPaP

 21/22 FP1 - EXT

 21/22 FP1 (PaE)

 21/22 FP2_PFT

 21/22 FP2_DP

 21/22 FP2 - EX(Bc.)

 21/22 PFT - EXT (Bc.)

 21/22 Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťah...

 21/22 ZBP

 Účastníci

 Odznaky

 Kompetencie

 Známky

 Všeobecné

 Základné pravidlá

 Stanovovanie plánu prác

 Rešerš (teoretická časť)

 Výskum (empirická časť)

 Sumarizácia výsledkov a diskusia

 Závery

 Kompletácia, proofread a antiplagiátorská kontrola

Viac ...

Navigácia

 Administratíva kurzu

Administratíva

  KACALJAK1@UNIBA.SK A A A 

https://moodle.uniba.sk/
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ucitelia_zamestnanci_studenti
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=ako_funguje_elearning_cez_moodle
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=kde_hladat_aku_pomoc
https://moodle.uniba.sk/local/staticpage/view.php?page=archiv
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1615&lang=sk
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/my/
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/my/
https://moodle.uniba.sk/?redirect=0
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=546
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1616
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=551
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=564
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2078
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2080
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2075
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2079
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2619
https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/user/index.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/badges/view.php?type=2&id=1615
https://moodle.uniba.sk/admin/tool/lp/coursecompetencies.php?courseid=1615
https://moodle.uniba.sk/grade/report/index.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/my/
https://moodle.uniba.sk/
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Základné pravidlá

Course management

Q&A

Toto fórum slúži na riešenie technických otázok týkajúcich sa spracovania práce. Detailné otázky konkrétnej témy budeme riešiť individuálne,

ale ak máte otázku k tomu, ako by mala práca vyzerať, položte ju radšej sem. Odpoveď totiž môže byť užitočná aj pre ostatných študentov.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Úvod do písania bakalárskej práce

Prezrieť obsah

Tento materiál slúži na objasnenie základných konceptov potrebných pre vypracovanie bakalárskej práce.

Oboznámenie sa s nimi predstavuje nutnú podmienku ďalšieho postupu.

Základné zdroje

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Povinné čítanie.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Autorský zákon

Pozrite si hlavne časť citácia. Pri debate o plagiátoch totiž v podstate pracujeme s autorskoprávnymi konceptmi. Ten druhý rozmer je potom

akademická a publikačná etika.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Vzorový vedecký výstup

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

 Upraviť nastavenia

 Absolvovanie kurzu

 Používatelia

 Odstrániť ma z kurzu 21/22 ZBP

 Filtre

 Záznamy

 Nastavenie hodnotenia

 Odznaky

 Zálohovanie

 Obnoviť zo zálohy

 Import

 Kopírovať kurz

 Reset

 Banka otázok



https://moodle.uniba.sk/mod/forum/view.php?id=78810
https://moodle.uniba.sk/mod/book/view.php?id=47963
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=48150
https://moodle.uniba.sk/mod/url/view.php?id=48151
https://moodle.uniba.sk/course/edit.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/course/completion.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/enrol/manual/unenrolself.php?enrolid=4593
https://moodle.uniba.sk/filter/manage.php?contextid=46806
https://moodle.uniba.sk/report/view.php?courseid=1615
https://moodle.uniba.sk/grade/edit/tree/index.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/backup/backup.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/backup/restorefile.php?contextid=46806
https://moodle.uniba.sk/backup/import.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/backup/copy.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/course/reset.php?id=1615
https://moodle.uniba.sk/question/edit.php?courseid=1615
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Stanovovanie plánu prác

Rešerš (teoretická časť)

Justicna Revue Clanok

Takto vyzerá vedecký článok spracovaný členmi Katedry �nančného práva. Tento obsahuje všetky potrebné náležitost, ktoré by sa mali bežne

vyskytovať aj v bakalárskej práci - doktrína, analýza stavu de lege lata, práca s judikatúrou a to vrátane popisu metodológie.

Všimnite si, že je to písané hutným a vecným štýlom.

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Cieľ / výskumná otázka / hypotéza

Vytvoriť zadanie na odovzdanie

V tomto zadaní potrebujeme, aby ste sformulovali výskumnú otázku, prípadne hypotézu.

Zároveň potrebujeme k tomu mať odovzdaný aj sprievodný text pokrývajúci nasledovné:

1) Čím prispejem odpoveďou na výskumnú otázku / veri�káciou (zamietnutím) hypotézy k existujúcemu poznaniu v odbore. POZOR, je úplne

neprípustné formulovať cieľ ako "priblíženie čitateľovi základných blablabla". Na to sú učebnice a skriptá, bakalárka už je takmer vedecká práca.

2) Prvý návrh toho, či a ako sa k odpovedi na moju otázku / hypotézu chcem dopracovať. Metodológii sa budeme podrobnejšie venovať neskôr, tu

potrebujeme vidieť, že si viete uvedomiť, že Vaša bakalárka nespasí svet a ani sa tak nesmie tváriť. V skutočnosti bakalárka by nemala ani mať

ambície priniesť veľmi inovatívne metódy. Jej podstatou je pochopenie, že veda postupuje po maličkých krokoch nadväzujúcich na tie, čo už

urobil niekto predo mnou.

T.j. potrebujeme mať v základoch popísanú metodológiu. Ako uvádzame aj v príručke, potrebujeme vedieť konkrétne akú metódu chcete použiť a

čo konkrétne tou metódou chcete docieliť. 

Tento text samozrejme budete vedieť použiť (a použijete) aj v práci.

Rešerš literatúry AKA súčasný stav skúmanej problematiky - 1) jednoduchý text

Vytvoriť zadanie na odovzdanie

V tomto zadaní potrebujeme, aby ste zostavili zoznam zdrojov, s ktorými budete pracovať. Uvedomte si, že bakalárka musí pracovať s výberom tej

najpodstatnejšej odbornej literatúry.

Zadanie bude pozostávať z dvoch častí. 

V tejto prvej vložíte jednoduchý text pozostávajúci zo zoznamu bibliogra�ckých odkazov (všetkých pripravených v súlade s ISO normou). Pred

týmto textom bude uvedená vetička, na základe akých kľúčových slov ste vyhľadávali v dostupných registroch potrebnú literatúru (napr. daň,

DPH, daňový podvod + cudzojazyčné ekvivalenty ak pracujete so zahraničnou literatúrou).

Odovzdaním vyhlásujete, že ste sa prehrabali všetkými dostupnými zdrojmi (minimálne: crzp, scholar.google.com, individuálne stránky katedier,

knižnica PFUK).

V tej druhej vložíte dokument vo formáte pdf, kde budú vyššie uvedené zdroje zhrnuté v troch textových častiach nasledovne: 

(a) základná učebnicová literatúra, 

(b) vedecké zdroje bezprostredne pokrývajúce tému, 

(c) aspoň marginálne relevantné vedecké diela k skúmanej téme.

Tieto časti by už mali obsahovať vždy stručnú diskusiu ku konkrétnemu dielu, skupine diel s uvedením akú oblasť dané dielo pokrýva a čím je

dôležité pre Vašu bakalárku.

Tu je aj čas sa voči uvedeným dielam vymedziť (pomenovať teda tzv. knowledge gap, t.j. medzeru v poznaní) a uviesť akú otázku zatiaľ nepokryli

(a doplniť, že to je ambíciou Vašej bakalárky). V kontexte bakalárky vôbec nie je problém, ak Vašou ambíciou bude len sumarizovať poznatky, čo už

sú vo vedeckých a odborných článkoch, ale ešte nie sú v učebniciach. Aj to je úplne legitímny cieľ osožný pre vedu.

Rada na záver, ak nemáte ešte zriadené konto na scholar.google.com, urobte tak najneskôr teraz. O.i. to rozhranie dokáže samo generovať

bibliogra�cké odkazy.
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Výskum (empirická časť)

Sumarizácia výsledkov a diskusia

Rešerš literatúry AKA súčasný stav skúmanej problematiky - 2) súvislý pdf dokument

Vytvoriť zadanie na odovzdanie

Sem vložíte dokument vo formáte pdf, kde budú vyššie uvedené zdroje zhrnuté v troch textových častiach nasledovne: 

(a) základná učebnicová literatúra, 

(b) vedecké zdroje bezprostredne pokrývajúce tému, 

(c) aspoň marginálne relevantné vedecké diela k skúmanej téme.

Tieto časti by už mali obsahovať vždy stručnú diskusiu ku konkrétnemu dielu, skupine diel s uvedením akú oblasť dané dielo pokrýva a čím je

dôležité pre Vašu bakalárku.

Rada na záver, ak nemáte ešte zriadené konto na scholar.google.com, urobte tak najneskôr teraz. O.i. to rozhranie dokáže samo generovať

bibliogra�cké odkazy.

Metódy výskumu

Vytvoriť zadanie na odovzdanie

V tomto zadaní potrebujeme, aby ste popísali metódy výskumu. Ako uvádzame aj v príručke, potrebujeme vedieť konkrétne akú metódu chcete

použiť a čo konkrétne tou metódou chcete docieliť.

Z predchádzajúcich častí je totiž zjavné, že v prvom kole identi�kujem medzeru v poznaní (knowledge gap), inak povedané, narazím na problém

ktorý v literatúre ešte nebol riešený (prípadne iba okrajovo alebo nedostatočne) a teda neviem naň poskytnúť odpoveď jednoduchým zacitovaním

zdroja.

Keď chcem túto medzeru v poznaní vyplniť, musím si vopred stanoviť ako sa k tomu dopracujem, t.j. vybrať si metódu (prípadne aj viac). V práve

máme radi typické metódy analýzy a syntézy (spravidla právnych noriem, ale tiež aj napr. rozhodnutí súdov) a prípadne aj komparácie. 

Niekde sa dá pracovať aj so štatistikami. Ak však zo štatistík budete chcieť vydolovať aj viac,  ako základnú deskripciu (napr. pracovať s

koreláciami, či nebodaj dokonca vyvodzovať kauzalitu) už by sme odporúčali pracovať s nejakou dobre popísanou  metodikou, než si vymýšľať

vlastnú.

Väčšina starých záverečncýh prác PraF UK pracuje s tým, že metodológiu výslovne nepopíše, napriek tomu v tých lepších prácach ju je zreteľne

vidieť.

My sa však vyberieme cestou výslovného popísania, keďže chceme vidieť, že naozaj rozumiete tomu, s čím pracujete.

Prehľad rozsahu prác

Prezrieť obsah Vytvoriť zadanie na odovzdanie

Toto je veľmi dôležité zadanie, z ktorého bohužiaľ nebude veľa textu v bakalárke.

Potrebujeme, aby ste vo forme online textu napísali, koľko tzv. "data points" potrebujete prejsť, aby ste sa vedeli dopracovať ku kvali�kovanému

záveru. Pod data points si predstavte čokoľvek od počtu noriem, ktoré treba skomparovať a zanalyzovať, cez počet rozhodnutí, ktoré treba prejsť,

po počet spoločností, ktoré potrebujete preskúmať vo �nstate.

Potom dajte svoj hrubý odhad toho, koľko času Vám to zaberie.

Už asi chápete prečo je to dôležité. Tento čas "lopatovania" sa totiž nedá skrátiť, nedá sa ani lacno kúpiť od externej spoločnosti špecializujúcej sa

na písanie bakaláriek. Preto je dobré čím skôr vedieť minimálne koľko hodín budem sedieť nad rešeršou (a to stále bez toho, aby som mal nejakú

podstatnú časť bakalárky napísanú).

Stručné závery

Prezrieť obsah Vytvoriť zadanie na odovzdanie

V tejto aktivite už sme takmer na konci.
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Závery

Kompletácia, proofread a antiplagiátorská kontrola

Budete tu formulovať hlavné závery, t.j. čo Vám vyplynulo z výskumu. Vôbec nič sa nestane, ak Vašim záverom bude "na nič prevratné som

neprišiel a zdá sa, že skúmaná téma nie je až tak kontroverzná ako som spočiatku očakával/a". Aj takéto práce musia byť, aby niekto neskúšal

donekonečna hľadať problém tam, kde žiadny problém nie je.

V rámci aktivity teda v bulletpoints sformulujete hlavné závery. Nič viac, ale ani nič menej.

Rozhodne neodporúčame závery vypĺňať banálnymi konštatovaniami ako napr. "táto oblasť je veľmi dôležitá", "práca na bakalárke ma veľmi

bavila", "treba neustále zlepšovať právnu úpravu". Tieto konštatovania sú prakticky nadbytočné a ak ich nenavrhne odstrániť školiteľ, veľmi

pravdepodobne na ne zareaguje oponent v podobe návrhu zníženého hodnotenia.

Diskusia výsledkov

Prezrieť obsah Vytvoriť zadanie na odovzdanie

Túto časť už opäť (hádam) použijete celú v bakalárke. 

Ide o časť, kde budete detailne popisovať, čo ste našli vo Vašich data points. Takže ak v metodológii (minimálne v čase jej dizajnu) a hrubom

odhade prác ešte len predpokladáte, čo budete robiť, v diskusii už detailne popisujete, čo a ako ste urobili. Čo a kde ste našli (s extenzívnym

využitím citácií) a snažte sa už zovšeobecňovať Vaše zistenia.

Dôležitou časťou napokon sú aj tzv. obmedzenia výskumu. Otvorene priznajte, čo ste nesthli preskúmať, kde by bolo fajn sa ešte pozrieť, k akým

dátam ste sa nedostali vôbec. Kde máte pocit, že Vaše závery sú trochu špekulatívne a bodlo by ich ešte porozvíjať. Vždy je to lepšie, keď to

transparentne priznáte Vy ako keď to vytkne oponent.  

Závery (�nal)

Prezrieť obsah Vytvoriť zadanie na odovzdanie

Túto časť už opäť použijete v bakalárke.

Pôjde o najdôležitejšiu časť, lebo túto budete prezentovať primárne aj na obhajobe. Nikto sa už teraz nevyhne otázke "k čomu ste teda dospeli

kolega / kolegyňa" ? (a pochopiteľne nikto neočakáva, že si vypočuje "objav" z učebnice)

Predmetom zadania teda už je sformulovanie záverov vo forme požadovanej univerzitnými predpismi, v peknom jazyku a bez nadbytočných

konštatovaní.

Chronologicky by závery mali jeden nadväzovať na druhý a každý bude musieť byť ukotvený v jadre práce (k tomu ešte druhé zadanie).

POZOR, v závere už neotváram žiadne nové úvahy (aj de lege ferenda úvahy musia byť tiež podrobne rozmyslené v časti diskusia a v záveroch sú

len sumarizované). Maximálne sa obmedzím na identi�káciu priestoru pre ďalší výskum.

Hrubý návrh bakalárky spolu so závermi

Prezrieť obsah Vytvoriť zadanie na odovzdanie

Toto cvičenie nadväzuje na predchádzajúce. Chápeme, že v tomto okamihu budete bakalárku ešte stále vylaďovať.

ALE, ako sme spomínali, závery sú kľúčové. Preto pre Vaše vlastné overenie, či ste si ich napísali dobre odovzdáte celú bakalárku  (v podobe jej

hrubého návrhu) spolu so záverom. Časti ako obsah, zoznam použitej literatúry a obdobné pravidelné časti tam ešte nepotrebujeme vidieť (t.j.

vlastne postačí len jadro a záver).

V závere však tentokrát s pomocou krížových odkazov (najlepšie asi v poznámkach pod čiarou, ak však budete mať diskusiu dobre členenú, tak

viete odkazovať aj priamo na podnadpisy cez cross-reference funkciu vo worde) budete odkazovať na časti jadra práce, z ktorej daný záver

vyplynul. Túto referenciu potrebujeme vidieť na úrovni konkrétneho odstavca (max troch), nie vágnym odkazom "viď vyššie".

Zlá správa je, že tento text nie je až tak potrebný pre samotnú prácu (a ak sa Vám veľmi nebude páčiť, tak ho nepoužijete). Je však mimoriadne

dôležitý pre Vašu orientáciu v práci. Keď sa Vás na obhajobe opýtajú na ktorýkoľvek záver, budete vedieť okamžite skočiť na príslušnú časť a

vysvetliť tam tvrdenia, na ktoré sa komisia pýta.
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Finále

Tu sa odovzdá �nálna práca a získate kompletný protokol originality zo služby Unicheck (ten zatiaľ porovnáva len internet, ale aj to vie byť

užitočné).

OZNAČIŤ  AKO VYBAVENÉ

Cieľová rovinka

Získať známku

Skryté pred študentmi

V tomto workshope už urobíte poslednú vec.

Odovzdáte s�nalizovanú diplmovku a pozriete sa na diplmovku Vášho kolegu, či tá jeho práca obsahuje všetky povinné náležitosti.

V tomto kole už by ste pri hodnotení mali dostať aj výstup z antiplagiátorského systému, takže budete mať poslednú šancu si vyčistiť prípadné

problémy (veríme, že vzniknuté iba nedopatrením).

V rámci tohto workshopu Vám prácu ako �nal prekontroluje aj Váš vedúci a keď ju odsúhlasí, tak môže byť odovzdaná do systému.
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