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ABSTRAKT 

Abstrakt má obsahovať (ak ide o vedecký článok) 
- úvodnú vetu o probléme (1 veta), 
- cieľ výskumu (1-2 vety), 
- hlavnú hypotézu/y (ak je v práci), 
- použité metódy, zariadenia, charakteristiku súboru a atď. (2-3), 
- výber najdôležitejších konkrétnych výsledkov s vybranými numerickými 

vyjadreniami, prípadne so štatistickou významnosťou (1-2), 
- záver a konkrétne odporučenie hlavne do výskumnej činnosti a praxe (1-2 vety). 
- abstrakt nesmie obsahovať skratky (okrem fyzikálnych veličín a ich jednotiek) 

Kľúčové slová: počet kľúčových slov má byť od 3 do 5. 

1  ÚVOD 

V prípade ak text jednotlivých kapitol budete vkladať z iného dokumentu prosím 
použite nasledujúci postup: 

- označte text v zdrojovom dokumente a stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte 
možnosť „Kopírovať“ 

- prejdite do tejto šablóny a zvoľte miesto kde chcete text prilepiť 
- stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte možnosť „možnosti prilepenia, ponechať 

len text“ 

Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx Jennings, et al. (2005) and Fry, et al. (2006). 
Xxxxx xxxx xxxx Zemková, Hamar (1998). 

 

2  CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

2.1  Cieľ práce 

 Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxx. 

2.2  Hypotézy práce 

 Xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx. 

2.3  Úlohy práce 
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 1. Xxxxx xxxx xxx. 

 2. Xxxxx xxxx xxx. 

 

3  METODIKA PRÁCE 

Charakteristika výskumného súboru 
Xxxxx xxxx xxx.  

Priebeh výskumu  
Xxxxx xxxx xxx.  

Metodika spracovania a vyhodnocovania výsledkov 
xxxxx xxxx xxx. 

  

4  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Xxxxx xxxx xxx. 

 

ZÁVER 

Xxxxx xxx xxxx.  

Xxxxx xxx xxxx. 
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- hlavnú hypotézu/y (ak je v práci), 
- použité metódy, zariadenia, charakteristiku súboru a atď. (2-3), 
- výber najdôležitejších konkrétnych výsledkov s vybranými numerickými 

vyjadreniami, prípadne so štatistickou významnosťou (1-2), 
- záver a konkrétne odporučenie hlavne do výskumnej činnosti a praxe (1-2 vety). 
- abstrakt nesmie obsahovať skratky (okrem fyzikálnych veličín a ich jednotiek) 
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