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9. celoslovenská študentská vedecká konferencia 

„Aplikované prírodné vedy 2017“ 

 

 
Správa o priebehu rokovania v Sekcii č. 4 – Odborná komunikácia v anglickom jazyku 

 
Dňa 11. apríla 2017 sa uskutočnila 9. celoslovenská študentská vedecká konferencia s 

„Aplikované prírodné vedy 2017“, ktorú organizovala Fakulta prírodných vied UCM v Trnave. 

V sekcii č. 4 „Odborná komunikácia v anglickom jazyku“ sa zúčastnili piati študenti z FPV 

UCM. Všetci študenti prezentovali svoje projekty v anglickom jazyku s vizualizáciou v 

programe PowerPoint.  

 

Prihlásené práce sú publikované v zborníku študentských vedeckých prác „Celoslovenská 

študentská vedecká konferencia študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia  

APLIKOVANÉ  PRÍRODNÉ VEDY 2017“, vydanom na CD nosiči. Študentom, ktorí sa 

umiestnili na prvých štyroch miestach, boli odovzdané diplomy a budú ocenení finančnými 

odmenami podľa štatútu súťaže: 100 eur za 1. miesto, 80 eur za 2. miesto, 60 eur za 3. miesto 

a 40 eur za 4. miesto. Každý účastník dostal zborník z konferencie na CD nosiči a certifikát o 

účasti na ŠVK.  

 

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:  

 

Predsedníčka komisie: Mgr. Helena Zárubová  

Katedra odbornej jazykovej prípravy, FPV UCM v Trnave 

Členovia komisie: PhDr. Edita Poórová, PhD. 

Katedra verejnej správy, Fakulta sociálnych vied UCM 

v Trnave 

 

Porota hodnotila nasledujúce aspekty: 

 

1. Téma – ovládanie riešenej problematiky, aktuálnosť, originalita, osobný prínos; 

2. Vedecký príspevok – odbornosť, súlad obsahu s najnovšími poznatkami danej vednej 

oblasti; použitie vhodných metód a postupov, spôsob spracovania získaných 

experimentálnych údajov, vyhodnotenie výsledkov a ich zasadenie do širšieho vedeckého 

kontextu, aplikácia získaných poznatkov a ich význam v praxi; návrhy na ďalšie riešenia, 

odporúčania na ďalšie skúmanie;  

3. PowerPoint  –  štruktúra a kvalita  spracovania prezentovaných snímok, prehľadnosť, logická 

následnosť a organizácia jednotlivých častí prezentácie, konzistentnosť textovej a grafickej 

úpravy snímok, požitie animácií, multimédií, 3D predmetov; 

4. Prezentácia – verbálna a neverbálna komunikácia, kontakt s publikom, zrozumiteľnosť, 

práca s hlasom, intonácia, artikulácia, gestá, mimika, celkový dojem;  

Jazyk a štýl – presnosť (správne tvary slov, slovosled, výslovnosť) a plynulosť prejavu, 

znalosť odborného štýlu a jazyka príslušnej vednej disciplíny, používanie vhodných 

odborných termínov, všeobecná slovná zásoba; 

5. Diskusia – adekvátnosť a kvalifikovanosť odpovedí, pohotovosť v reakcii na zložité otázky, 

zainteresovanosť, zdvorilosť.  



 

Každý z uvedených atribútov sa hodnotil maximálne 20 bodmi. Maximálny počet získaných 

bodov bol 100.  

 

Súťažiaci v Sekcii č. 4 – Odborná komunikácia v anglickom jazyku – sa umiestnili v 

nasledujúcom poradí: 

 

Umiestnenie/ 

Meno študenta 

 

Názov projektu VŠ/ 

Študijný odbor 

 

Školiteľ 

1. miesto: 

Radka Vasiľková 

 

Botulinum toxin type A 

for treatment of 

hyperhidrosis. 

FPV UCM v Trnave,  

2. roč. Bc.  

Aplikovaná biológia 

Mgr. Helena 

Zárubová 

 

 

2. miesto: 

Ján Fortuna 

Ethical issues of 

pluripotent stem cells 

and their application in 

medicine.  

FPV UCM v Trnave, 2. 

roč. Bc. Biotechnológie 

Mgr. Juraj 

Miština, PhD. 

 

 

 

3. miesto: 

Viliam Vyhnička 

Programming 

languages used in web 

page creation. 

FPV UCM v Trnave,  

2. roč. Bc. 

Aplikovaná informatika 

Mgr. Helena 

Zárubová 

 

 

4. miesto: 

Radka Reháková 

Negative effects of 

cow’s milk on human 

organism. 

FPV UCM v Trnave,  

1. roč. Mgr.  

Aplikovaná biológia 

Mgr. Helena 

Zárubová 

 

 

5. miesto: 

Miroslav Kechan 

Protection against 

distributed denial-of-

service (DDoS) cyber-

attacks. 

FPV UCM v Trnave,  

2. roč. Bc.  

Aplikovaná informatika 

Mgr. Helena 

Zárubová 

 

 

 

 

Hodnotiaca  komisia ocenila veľmi dobrú úroveň anglického jazyka prezentujúcich, plynulosť 

prejavu, znalosť odbornej terminológie a pohotovosť v reakciách na diskutované otázky.  

Účastníci konferencie prezentovali témy, ktoré sú v súčasnosti predmetom vedeckého výskumu 

a predstavili najnovšie poznatky v študovaných vedných disciplínach. Komisia tiež ocenila 

originálny prístup k spracovaniu tém, používanie vhodných vedeckých metód a postupov a 

vlastný prínos študentov v podobe výskumnej správy alebo praktického výstupu.  

 

 

V Trnave 11. apríla 2017       

   

Vypracovala: Mgr. Helena Zárubová 

 


