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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta: Filozofická fakulta

Kód predmetu:
KKULT/SKDPI/15

Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby ( v hodinách ):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie seminárnej práce písomného typu, ktorá má charakter odborného referátu z kritického
čítania troch vybratých ťažiskových odborných prác a textov (iných odborníkov) priamo súvisiacich
s témou a zameraním diplomovej práce študenta.

Výsledky vzdelávania:
Prehĺbenie odborných znalostí a spôsobilostí študenta v oblasti formálneho a obsahového
koncipovania odbornej absolventskej, diplomovej práce v odbore kulturológia, nastavenie
vhodných metodologických nástrojov výskumu, zosnovanie logickej (povahe predmetu výskumu
adekvátnej) štruktúry práce a v neposlednom rade definitívne nadobudnutie vhodných spôsobov
práce s odbornou literatúrou (primárnych i sekundárnych zdrojov).

Stručná osnova predmetu:
Účelom predmetu je osvojenie si odlišnosti špecifickej povahy vedeckej práce humanitných vied,
osobitne kulturológie, a osvojovanie experimentálnych, heuristických ako aj empirických, resp.
sociologických metód. Je zameraný na spôsoby koncipovanie práce, jej osnovy a kompozície,
vecné členenie predmetu výskumu, nachádzanie vnútorných vzťahov, kontextov a súvislostí v
danej problematike výskumu, stavanie otázok a rovnako sa venuje podstatnej stránke písomnej
štylizácie, formulácie problémov a ich riešenia. Predmet obsahuje aj časť venovanú práci s
odbornou primárnou i sekundárnou literatúrou (spôsoby citovania, parafráz, odkazov, komentárov,
poznámok a pod.). Je venovaný o. i. aj prípadnej tvorbe a vyhodnocovaniu terénnych dotazníkov
a všetkým podstatným formálnym aspektom diplomovej práce.

Odporúčaná literatúra:
FAJKUS, B.: Filozofia a metodolie vědy. Praha 2005.
FOUCUULT, M.: Diskurs, autor, genealogie. Praha 1994.
FILKORN, V.: Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava 1999.
HORÁČEK, J. - MÍKA, V.: Ako písať bakalársku a diplomovú prácu. Bratislava 2006.
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Martin 2007.
KATUŠČÁK, D.: Akademická príručka. Martin 2005.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABS N

96.3 3.7

Vyučujúci: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,

Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Schválil : prof. PhDr. Július Fuják, PhD. Dátum schválenia: 03.02.2020


