
Organizácia Bakalárskej štátnice z fyziky a obhajoby bakalárskych prác.  

1. Bakalárske práce treba odovzdať do 16.5. 2017 na sekretariáte katedry jadrovej fyziky 

a biofyziky. Konkrétne treba odovzdať nasledovné veci: 

- 2 výtlačky bakalárskej práce v pevnej väzbe 

- návrh na oponenta bakalárskej práce podpísaný školiteľom 

- licenčné zmluvy na prácu a to licenčnú zmluvu pre UK v troch kópiách a licenčnú zmluvu 

pre SR v troch kópiách. 

- kópiu titulnej strany práce 

- protokol o kontrole originality z CRZP  

 

2. Termín písomnej časti bakalárskej skúšky je pondelok 26.6 2017 o 8.30 v posluchárni F1. 

Táto časť bude vyzerať takto: 

- skontrolujeme si Vašu totožnosť podľa OP a spolu s tým si vylosujete komisiu na ústnu časť 

skúšky a poradie na ústnu časť skúšky 

- rozdáme Vám zadanie príkladov, ktoré budete riešiť, spolu s konštantami, ktoré budete pri 

riešení potrebovať. 

- riešiť budete 15 príkladov v čase 2 hodiny. 

 

3. V stredu 28. 6. popoludní budú známe výsledky písomnej časti skúšky. Svoj výsledok 

môžete získať zaslaním e-mailu na adresu maswarik@fmph.uniba.sk. 

Aj v prípade, že by ste na písomnej skúška získali nevyhovujúce hodnotenie FX neznamená 

to, že štátnice ste už neurobili. Písomná skúška sa hodnotí spolu s ústnou jednou známkou.  

 

4. Ústna skúška bude 29.6.2017 o 8.30. Skúšať bude 5 alebo 6 komisií. Rozlosovanie do 

komisií a presné údaje o mieste dostanete pred ústnou skúškou ako je už napísané v bode 2. 

 

5. Predmety štátnej skúšky ako aj otázky, ktoré si budete losovať nájdete tu: 

https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-

studium/fyzika/. 

 

6. Priebeh ústnej časti skúšky je nasledovný: 

- O 8.30 začne prvý študent v poradí prezentáciu svojej práce. Na prezentáciu ma 10 minút. 

Potom je 10 minút na prečítanie podstatných vecí z posudku oponenta a školiteľa 

a zodpovedanie otázok oponenta. Nie je potrebné čítať celé posudky. Ďalších 10 minút je 

určených na otázky všetkých prítomných a ich zodpovedanie.  

- po tridsiatich minútach skončí obhajoba práce prvého študenta a ten si následne vylosuje 

otázky na ústnu časť skúšky z fyziky a začne prípravu. 

- druhý študent vtedy začne obhajovať svoju prácu. 

- po tridsiatich minútach druhý študent ukončí obhajobu a vytiahne si otázky na ústnu časť 

skúšky a študent prvý v poradí začne svoju ústnu skúšku 

- takto sa bude postupovať v poradí s ďalšími študentmi, tak aby každý mal 30 minút na 

prípravu na ústnu skúšku a 30 minút na prezentáciu a obhajobu práce.   

 

7. Ukončenie štátnej skúšky 

- po obhájení všetkých prác a vykonaní všetkých ústnych skúšok komisia na neverejnom 

zasadnutí (na ktorom môžu byť prítomní školitelia a oponenti) ohodnotí baklársku prácu 

príslušnou známkou a takisto ohodnotí skúšku z fyziky, spolu písomnú a ústnu časť, jednou 

známkou . 

- komisia vytlačí a podpíše príslušne protokoly z AISu 
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- predseda komisie oznámi výsledky študentom. 

 

8. Opravná skúška  

- študenti, ktorí neobája prácu alebo neprospejú na skúške z fyziky môžu požiadať o opravný 

termín štátnej skúšky 

- garant stanoví termín a zloženie komisie pre opravnú skúšku 

- opravná skúška sa koná spravidla v poslednom týždni augusta.  

 

         Jozef Masarik 

               garant 

 


