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DIPLOMOVÝ SEMINÁR – POLOŽKA V ROZVRHU ALEBO 

ZMYSLUPLNE STRÁVENÝ ČAS? 

 

DIPLOMA SEMINAR – USEFULY OR UNUSEFULY SPENT TIME? 
 

DÁVID BOSÝ 

 

Abstrakt: Diplomová práca je jednou z najdôležitejších súčastí pregraduálnej prípravy 

študentov a študentiek vysokých škôl. Aj preto je jej vypracovaniu venovaná veľká pozornosť. 

Špecializovaný predmet – Diplomový seminár – je súčasťou kurikula väčšiny študijných 

programov. Príspevok sa na základe skúseností z vyučovania zaoberá možnosťami, ako využiť 

tento predmet na rozvoj zručností, ktoré potrebujú študentky a študenti sociálnej práce na 

úspešné vypracovanie diplomovej práce a ukončenie štúdia. 

 

Kľúčové slová: diplomový seminár, diplomová práca, kurikulum, tvorba textu. 

 

Abstract: The diploma thesis is one of the most important parts of the undergraduate 

university studies. The writing o fit has to be done with attention. Specialized subject - 

Diploma seminar - is part of the curriculum of most study programs. The text deals with  the 

experience of teaching diploma seminar and the the possibilities to use this subject as a tool 

to develop skills that students of social work need to succesfully finish their thesis. 

 

Keywords: diploma seminar, diploma thesis, curriculum, writing skills. 

 

 

ÚVOD – ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ VÝUČBY DIPLOMOVÉHO SEMINÁRA 

 

Súčasťou väčšiny spoločenskovedných a humanitných odborov vysokoškolského štúdia 

je vyučovací predmet „Diplomový seminár“. Zaradenie tohto predmetu sa zdá samozrejmé, 

pokiaľ uvážime, že diplomová práca tvorí záver vysokoškolského štúdia. Odrážajú sa v nej 

schopnosti a vedomosti diplomantov a diplomantiek nadobudnuté počas štúdia, ale hovorí aj 

o schopnostiach pracoviska pripraviť študentky a študentov pre potreby praxe. Jednotlivé 

pracoviská – katedry sociálnej práce, ale aj ostatných odborov, pristupujú k samotnej 

organizácii vyučovacieho predmetu rôzne – veľmi časté sú individuálne konzultácie 

diplomanta, diplomantky s vedúcim či vedúcouou (školiteľkou, konzultatnkou) diplomovej 

práce.  

Na Katedre sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove 

sme sa v akademickom roku 2011/2012 rozhodli, v súlade s Koncepciou vedenia záverečných 

prác KSP IEaSP FF PU, interným pokynom pre vedenie záverečných prác, pre vyučovanie 

Diplomového seminára formou pravidelných spoločných stretnutí diplomantov 

a diplomantiek s vyučujúcim (v tom čase dvoma vyučujúcimi) predmetu, ktoré sú doplnené 

o individuálne konzultácie s vedúcou či vedúcim diplomovej práce. Takáto organizácia 

predmetu má, podľa môjho názoru niekoľko výhod: 

 informácie od školiteľa či školiteľky dopĺňajú informácie od vyučujúcich predmetu 

Diplomový seminár, 
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 školiteľka či školiteľ sa môže sústrediť na diskusiu o podrobnostiach diplomovej práce 

z hľadiska témy a obsahu, zatiaľ čo obsahom Diplomového seminára sú všeobecnejšie 

metodologické a metodické pokyny týkajúce sa vypracovania diplomovej práce, 

 Diplomový seminár do istej miery supluje kurzy písania bežné na zahraničných 

univerzitách, 

 na rozdiel od konzultácií s vedúcou či vedúcim diplomovej práce, ktoré sú pre študenta 

dobrovoľné, vyžaduje Diplomový seminár sústavnú, pravidelnú prípravu. 

Samozrejme, takáto organizácia Diplomového seminára sa nezaobíde bez spolupráce 

všetkých členiek a členov katedry. Veľkým rizikom môžu byť totiž v tomto prípade 

rozporuplné informácie od vedúceho, vedúcej diplomovej práce a vyučujúceho predmetu. 

Základnou podmienkou teda je, aby pracovisko ako celok malo vypracované jednotné kritériá 

pre posúdenie kvality diplomovej práce, ktoré rešpektujú všetky jeho členky a členovia. 

Ďalšou podmienkou je efektívna komunikácia medzi vyučujúcim predmetu Diplomový 

seminár a školiteľmi, školiteľkami. Táto komunikácia v našom prípade prebieha priamo aj 

nepriamo – prostredníctvom diplomantiek a diplomantov, ktorí na seminároch prezentujú 

svoje čiastkové výstupy konzultované s vedúcimi diplomových prác. Tým je zabezpečená 

„triangulácia“ tvorby diplomovej práce. 

Študenti a študentky Katedry sociálnej práce FF PU v Prešove majú v 2. ročníku 

magisterského štúdia absolvovaných viacero predmetov, ktorých témou je vypracovanie 

záverečných prác (napríklad „Úvod do štúdia sociálnej práce“, „Proseminár k ročníkovej 

práci“, „Ročníková práca“, ale aj „Úvod do metodológie spoločenských vied“a ďalšie). To 

umožňuje vyučujúcemu Diplomového seminára sústrediť sa na koncepčné náležitosti 

diplomovej práce a uprednostniť obsahovú stránku pred formálnou (vzhľadom na 

absolvované predmety sa predpokladá znalosť formálnych pravidiel tvorby záverečných prác 

študentmi a študentkami). 

Na základe uvedených východísk sme v roku 2012 v spolupráci s Mgr. Martinom 

Bérešom, PhD.
66

 dopracovali Koncepciu vedenia záverečných prác. Vzhľadom na to, že 

v študijnom programe našej katedry je problematika tvorby diplomovej práce rozdelená do 

dvoch samostatných predmetov (povinný predmet „Diplomový seminár I“ a povinne 

voliteľný predmet „Diplomový seminár II“), tematicky sme zamerali prvý predmet na tvorbu 

celkovej koncepcie práce a teoretickú časť diplomovej práce a druhý predmet na tvorbu 

empirickej časti diplomovej práce.  

 

 

1  KURIKULUM PREDMETU „DIPLOMOVÝ SEMINÁR I“ 

 

Základnými textami pre „Diplomový seminár I“ boli všeobecné texty z oblasti 

tvorivého písania, najmä P. B. Single (2009), U. Eco (1997), J. Šanderová (2007). Veľkou 

pomocou bol aj nami absolvovaný seminár
67

 s prof. PhDr. Liborom Musilom, CSc., týkajúci 

sa tvorby dizertačnej práce. Informácie z tohto seminára sme zjednodušili a interpretovali tak, 

aby zodpovedali jednoduchším požiadavkám na diplomovú prácu. Základom výučby je práca 
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 Autor príspevku chce týmto poďakovať Martinovi Bérešovi a členkám a doktorandkám Inštitútu edukológie 

a sociálnej práce za pomoc a spoluprácu pri vytváraní obsahu predmetu. 
67

 Išlo o Kurz písania vedeckého textu, ktorý sa konal 17. 9. 2010 – 24. 9. 2010 v Tatranskej Štrbe. 
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samotných študentiek a študentov a jej prezentovanie. Študentky a študenti v rámci daného 

predmetu pripravujú podklady pre vypracovanie svojich diplomových prác. Tieto výstupy 

konzultujú so školiteľkou či školiteľom, čím je zabezpečená spätná väzba oboch pedagógov. 

Prvou otázkou, ktorou sa študentky a študenti zaoberajú, je zdôvodnenie témy 

diplomovej práce. Inšpirovali sme sa zdôvodnením, ktoré navrhuje P. B. Single (2009) pre 

výber témy dizertačnej práce. Toto zdôvodnenie je rozdelené do niekoľkých bodov: 

 Ako súvisí táto práca s mojim profesionálnym zameraním? 

 Existuje dizertačná práca z nedávnej doby na túto tému? (Ak áno, môže to spôsobiť 

posun alebo zmenu zamerania dizertačnej práce?) 

 Je členom pracoviska niekto, s kým by som mohol pracovať na projekte v tejto oblasti? 

 Bude ma táto téma motivovať počas trvania práce na dizertácii? 

 Poslúži mi vypracovanie témy ako základný kameň pre moju ďalšiu akademickú alebo 

profesionálnu kariéru? 

 Mám dostatok zdrojov na dokončenie dizertačnej práce v rozumnom časovom rámci? 

Po prvom skúšobnom roku vyučovania predmetu sme dospeli k záveru, že otázky, ktoré 

autor kladie, sú pre študentky a študentov niekedy príliš zložité, vzhľadom na odlišný 

charakter diplomovej a dizertačnej práce. To vedie často k mechanickému zodpovedaniu 

otázok jednou alebo dvoma vetami. Napríklad na tretiu otázku diplomantky a diplomanti 

často odpovedajú, že takýmto členom pracoviska je ich školiteľka či školiteľ. 

Toto zistenie nás doviedlo k nasledovnej úprave otázok: 

 Aká je moja osobná a profesionálna motivácia pre výber témy diplomovej práce? 

 Poslúži mi vypracovanie témy ako základný kameň pre moju ďalšiu akademickú alebo 

profesionálnu kariéru? 

 Je v mojom okolí niekto, kto by mi mohol dať doplňujúce informácie k diplomovej 

práci? (Napríklad v zariadení, kde som bol/a na praxi, alebo kde pôsobím ako 

dobrovoľník/čka?) 

 Som schopný/á získať dostatok pramennej literatúry pre zvolenú tému? 

 Mám dostatok zdrojov (odborných textov, jazykových znalostí ...) na dokončenie 

diplomovej práce v obmedzenom časovom rámci? 

Zdôvodnenie by malo pomôcť študentkám a študentom zistiť, či ich zámery 

zodpovedajú „štyrom jednoduchým pravidlám“, ktoré uvádza U. Eco (1997): téma by mala 

zodpovedať záujmom poslucháča, pramene potrebné pre spracovanie sú diplomantovi, 

diplomantke fyzicky dostupné (v súčasnosti je situácia zjednodušená dostatkom 

elektronických zdrojov), spracovateľnosť podkladov a prameňov zodpovedá kultúrnej úrovni 

študentky, študenta, metodologické predpoklady vypracovania práce zodpovedajú 

skúsenostiam a predchádzajúcej príprave. 

Ďalšou úlohou na seminári je vypracovanie cieľov diplomovej práce. Pri stanovení 

cieľov môžu študentky a študenti vychádzať z nami poskytnutých prednášok L. Musila 

(2010). Ten hovorí o troch základných typoch cieľov, ktoré by si mali autori, autorky ujasniť 

pri písaní odborného textu: 
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 symbolický cieľ: týka sa problému
68

, na ktorý chceme prácou upozorniť. Tu je potrebné 

zodpovedať nasledujúce tri otázky: 

- Na čo (na aký problém) chceme upozorniť (predkladanou prácou, t. j. seminárnou, 

ročníkovou, resp. inou kvalifikovanou záverečnou prácou)
69

? 

- Koho chceme upozorniť? (Na koho stanovisko chceme pôsobiť, aby došlo k zmene 

stavu. V prípade, že je adresátov viac, sústrediť sa na jedného, príp. dvoch 

najdôležitejších z nich.)  

- Prečo si myslíte, že adresáti, ktorých chcete osloviť, nevedia o probléme, resp. že 

mu nevenujú dostatočnú pozornosť? (Uveďte charakteristiky adresátov vášho 

upozornenia, ktoré im bránia venovať sa problému, napr. ich postoje, prístupy, 

kompetencie a pod. Čo predpokladáte, že bráni adresátom dôsledne sa zaoberať 

problémom, riešiť ho? Čo podľa vás ovplyvňuje ich konanie, resp. nekonanie 

v danom probléme?) 

 aplikačný cieľ: tu je potrebné zodpovedať nasledujúce tri otázky: 

- Čo (akú zmenu) chcete dosiahnuť pomocou poznatkov vašej práce? Čo by sa 

s pomocou vašich poznatkov malo zmeniť? Prípadne, čo by malo byť vďaka vašim 

poznatkom zachované?  

- Čoho by sa mali týkať poznatky vašej práce, aby ste s ich pomocou mohli naplniť účel 

ich využitia uvedený v odpovedi vyššie? (Aké poznatky potrebujete, aby ste mohli 

zabezpečiť zmenu stavu? Uvádzajte, aké poznatky, informácie chcete využiť, nie ako 

ich chcete využiť.) 

- Čo konkrétne urobíte s poznatkami, aby bol naplnený účel uvedený v odpovedi vyššie 

(t. j. v odpovedi na prvú otázku v tejto trojici otázok)? (Čo je potrebné urobiť 

s poznatkami, aby prispeli k dosiahnutiu vami zamýšľaného účelu – napr. využitie 

poznatkov pri supervízii, publikácia poznatkov, zaslanie práce adresátom v snahe 

vyvolať diskusiu...) 

 poznávací cieľ: tu sformulujeme jednu konkrétnu otázku (nie dve či viac otázok):  

- musí korešpondovať so symbolickým a aplikačným cieľom, reaguje na problém 

- spravidla má podobu otázky, ja vyjadrený jednou rozvitou vetou. 

Alternatívou môžu byť aj ciele práce, ako ich popisuje J. Hendl (2004). Nasledujúcim 

krokom je ujasnenie štruktúry textu, pričom študenti a študentky vychádzajú zo svojich 

predchádzajúcich prác v rámci témy. Zameriavame sa na to, aby teoretická časť práce 

predznamenávala projekt výskumu, ktorý je predmetom ďalšieho spracovania. Zároveň 

upozorňujeme diplomantov a diplomantky, aby priebežne prepracovávali a dopĺňali text a aby 

sa nebáli ani vážnejších zásahov do štruktúry. 

Napriek tomu, že sa realizácii výskumu v diplomovej práci venujeme podrobnejšie v 

rámci predmetu Diplomový seminár II., projekt výskumu je súčasťou diskusie už v závere 

Diplomového seminára I. Vedie nás k tomu viacero dôvodov – Diplomový seminár II. je 

povinne voliteľný predmet, takže si ho nemusia zvoliť všetci diplomanti a diplomantky. Táto 

štruktúra predmetu zároveň dáva študentkám a študentom čas na podrobnejšiu prípravu 

projektu výskumu počas skúškového obdobia v zimnom semestri. Záverečné semináre 
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 Dve možné “polohy” problému: 1) niečo je zlé a je potrebné to zmeniť, 2) niečo je dobré a je to v ohrození. Je 

potrebné uviesť tiež dôsledky, ktorých sa obávate, t. j. nielen tematicky označiť oblasť problému.  
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predmetu sú venované vzájomnej evalvácii doteraz vytvorených textov (študenti a študentky 

pracujú vo dvojiciach a navzájom si čítajú svoje texty) a prezentáciám súčasného stavu 

diplomovej práce. 

 

 

2 KURIKULUM PREDMETU „DIPLOMOVÝ SEMINÁR II“ 

 

Diplomový seminár II. je zameraný viac na empirickú časť diplomovej práce, preto sú 

základnou literatúrou najmä metodologické texty – J. Hendl (2004), J. Hendl (2005), P. 

Gavora (1998) a ďalšie. Predmet sa venuje na jednej strane tvorbe nástrojov pre empirický 

zber dát – voľba výskumnej stratégie (kvalitatívny alebo kvantitatívny výskum), 

operacionalizácia pojmov, príprava výskumného nástroja (dotazník, rozhovor) a podobne. 

Tieto metodologické otázky sú samozrejme súčasťou „metodologických“ predmetov, ktoré už 

študentky a študenti absolvovali. Väčší dôraz preto kladieme skôr na získanie skúseností 

s analýzou a interpretáciou údajov. Takisto sa sústreďujeme aj na otázky tvorby prezentácie 

pre obhajobu diplomovej práce. Osnova predmetu je nasledovná: 

 Výskumný projekt a jeho súčasti. Časové rozvrhnutie práce. Konceptuálny rámec, 

stanovenie cieľov empirickej (praktickej, projektovej) časti diplomovej práce. 

 Vymedzenie pojmov, operacionalizácia, indikátory. Zber empirických údajov. 

Metodológia (aktivity), plán výskumu (projektu), výskumná vzorka (účastníci projektu 

...). 

 Spracovanie empirických údajov. Kvalitatívne a kvantitatívne metódy spracovania dát. 

Metódy kódovania a štatistické metódy spracovania údajov. 

 Výskumná správa, adekvátnosť záverov a odporúčaní pre prax. 

 Obhajoba diplomovej práce. Náležitosti obhajoby, príprava na obhajobu. 

 

 

ZÁVER 

 

Diplomová práca ako záver vysokoškolského štúdia býva v mnohých prípadoch pre 

študentov a študentky stresujúcim zážitkom. Zmysluplnosť diplomového seminára spočíva 

v kombinácií vypracovávania zadaní, individuálnych konzultácií a vzájomnej interakcie 

študentiek a študentov. Študenti zároveň môžu konzultovať aj prípadné nejasnosti 

v manuáloch pre tvorbu diplomovej práce, pričom odpovede na tieto otázky získavajú naraz 

a nezaťažujú tak zbytočne každého školiteľa či školiteľku zvlášť. Domnievam sa, že 

pravidelne organizovaný diplomový seminár predstavuje pomoc pri ujasňovaní si základných 

koncepčných, teoretických a metodologických východísk diplomovej práce. Takáto 

organizácia so sebou prináša viacero výhod: 

 seminár vyžaduje sústavnú prácu študentiek a študentov, čo im pomáha vytvoriť si 

návyk „sústavného písania“ (Single, 2009), 

 vzájomná diskusia na seminároch je podnetná tak pre prezentujúcich študentov a 

študentky, ako aj pre tých, ktorí/é ich dopĺňajú, radia a zároveň si ujasňujú vlastné 

východiská a zámery, 
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 študenti a študentky získavajú informácie z viacerých zdrojov (školiteľ, školiteľka, 

vyučujúci predmetu, ďalší odborníci a odborníčky), 

 študenti a študentky priebežne konzultujú svoju prácu s vedúcou, vedúcim diplomovej 

práce, čím sa znižuje riziko rozporu medzi ich predstavami a predstavami školiteľov či 

školiteliek. 

Samozrejme, takáto organizácia diplomového seminára so sebou nesie aj riziká 

a nevýhody – pracovisko musí mať predovšetkým jednoznačne ujasnenú koncepciu a kritériá 

kvality diplomovej práce. Množstvo rôznych tém diplomových prác vyžaduje náročnejšiu 

prípravu vyučujúcej, vyučujúceho, ktorý by mal mať základný prehľad o každej problematike, 

s ktorou sa stretne. Tento problém sa nám zatiaľ darí úspešne riešiť aj vďaka úspešnej 

spolupráci členiek a členov katedry – dá sa povedať, že so školiteľkami a školiteľmi 

nekonzultujú len diplomanti a diplomantky, ale aj samotný vyučujúci predmetu. 

Verím, že uverejnený text poskytne inšpiráciu pre vyučujúcich diplomového seminára, 

ale aj pre vedúcich a vedúce diplomových prác. 
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