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POKYNY NA SPRACOVANIE PRÍSPEVKOV DO ZBORNÍKA 

PRE ŠTUDENTOV V DOKTORANDSKOM STUPNI ŠTÚDIA 

 
 

Úvodné ustanovenia 

- prácu je potrebné odovzdať v dvoch exemplároch v tlačenej (v deň konania 

konferencie) a aj v elektronickej forme (do 2.5.2019 !!! na emailovú adresu 

svuk2019@uniba.sk) , 

- školiteľ nesmie byť uvedený ako spoluautor (ide o súťaž študentov a nie ich 

školiteľov!), 

- príspevky doručené po určenom termíne nebudú akceptované, 

 

 

Štruktúra a formátovanie práce: 

- prácu píšeme v anglickom jazyku, 

- prácu píše do šablóny dokumentu Word, ktorú si stiahnete TU, 

- elektronickú verziu práce odovzdávame vo formáte .docx 

- pri písaní práce sa riadime podľa Publication Manual of the American Psychological 

Association, šieste vydanie (APA) 

- rozsah príspevku je 1000 – 4000 slov (abstrak, literatúra a tabuľky sa nepočítajú) 

 

 

Niektoré upozornenia a záväzné odporúčania: 

- dokument je potrebné v strede dolu stránkovať, 

- v texte odstavcov nepoužívame na zvýrazňovanie bold (tučné) a kurzíva (netýka sa 

nadpisov a zoznamov literatúry), 

- v názvoch pracoviska nesmú byť skratky, 

- názov pracoviska uvádzame v anglickom jazyku 

(viď. https://www.fsport.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/ ), 

- pod názov pracoviska uveďte meno školiteľa; uvádzame bez titulov; pred jeho 

menom uveďte Supervisor:.....    , 

- pri používaní znakov a skratiek štatistiky je potrebné používať ich anglickú verziu – 

nie slovenskú ! podľa normy APA, 

- uvádzanie prác v zozname použitých zdrojov poznatkov s viacerými autormi je 

potrebné uvádzať podľa normy APA, 

- akademické tituly sa neuvádzajú, 

- pri prvom použití skratky, musí byť uvedený najprv celý názov a za ním do 

zátvorky skratka, 

- za nadpis sa nedáva bodka! 

- bibliografické odkazy píšeme súčasne s príspevkom 

- bibliografické odkazy na konci práce sa nečíslujú, sú zoradené podľa abecedy 

 

  

mailto:svuk2019@uniba.sk
https://www.fsport.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/
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Abstrakt musí obsahovať 

- nesmie obsahovať viac ako 250 slov 

- uvádzaciu vetu o tom, čo je problém (1 veta), 

- cieľ výskumu (1-2 vety), 

- metodiku - použité metódy, zariadenia, charakteristiku súboru a atď. (2-3 vety), 

- výber najdôležitejších konkrétnych výsledkov s vybranými numerickými 

vyjadreniami, aj so štatistickou významnosťou (1-2 vety), 

- záver a konkrétne odporučenie hlavne do budúcej výskumnej činnosti (nie autora, ale 

všeobecne) a praxe (1-2 vety), 

- abstrakt nesmie obsahovať skratky (okrem fyzikálnych veličín a ich jednotiek),  

- v prípade, že bol výskum financovaný z grantovej úlohy, uveďte z akej. 

 

Anglický Abstrakt a Key words sa nachádzajú na začiatku práce. Slovenský Abstrakt 

a Kľúčové slová umiestnite na konci príspevku za zoznamom použitých zdrojov poznatkov. 

Pred text slovenského Abstarktu napíšte - umiestnite názov, pracovisko, meno a priezvisko 

školiteľa po slovensky. 

  

Počet kľúčových slov má byť od 3 do 5. 

 

Grafy, obrázky a tabuľky 

- riadime sa podľa normy APA! 

- všetky grafy a obrázky musia byť vložené do textu práce vo Worde ako obrázky, 

- grafy tvoríme v Exceli a archivujeme ich spolu s prácou z dôvodu možných úprav pri 

zohľadňovaní recenzných pripomienok, 

- grafy musia mať pomenované jednotlivé osi s uvedením jednotiek, ktoré vyjadrujú, 

- každý obrázok a tabuľka musí mať iba jeden názov, legendu, vysvetlenia použitých 

skratiek, znakov a pod., 

- grafy a obrázky musia byť v odtieňoch šedej (nie farebné !), 

- tabuľky, resp. ich riadky nesmú byť nijako podsvietené (ani stupňom šedej, ani 

farebne), 

- skratky veličín SI sústavy 

(http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/fyzmattab/velicinySI1.htm) uvádzame 

v okrúhlych zátvorkách, napr. hmotnosť (m), 

- jednotky fyzikálnych veličín uvádzame v hranatých zátvorkách, napr. jednotka 

hmotnosti [kg], 

- skratka fyzikálnych jednotiek musí byť oddelená medzerníkom za poslednou číslicou 

(ukážka správne = 54 kg; nesprávne = 54kg), 

- v anglickom jazyku sa na vyjadrovanie desatinných miest vo všetkých súvislostiach (v 

texte, v obrázkoch, grafoch...) používa bodka (nie čiarka) 5,6 m je nesprávne, 5.6 m 

je správne),  

- skratky fyzikálnych veličín musia byť v anglickom jazyku, nie v slovenskom ! 

- jednotky fyzikálnych veličín uvádzame nasledovne: [ml.kg-1.min-1] (nie pomocou 

lomítka ml/kg/min), 

- názvy článkov a statí v zozname bibliografických odkazov v nesvetových jazykoch 

musia byť preložené do anglického jazyka (príklady sú uvedené v šablóne) 

- správny názov obrázka je Figure (jednotne v celom zborníku v texte príspevku aj 

v názve obrázka; nepoužite Picture, ani Graph), správny názov tabuľky je Table 

http://people.tuke.sk/zuzana.gibova/fyzmattab/velicinySI1.htm
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- aj graf označujeme ako obrázok Figure a nie Graph. 

 

 

Na kontrolu pravopisu, niekedy aj štylizácie, odporúčame celý text načítať (vyčierniť = 

CtrlA)), zadať vľavo dolu anglický jazyk (americká, resp. britská angličtina podľa 

rozhodnutia autora príspevku) a zadať automatické opravovanie (pokiaľ nie je už zadané). 

Potom zvážiť, či program červeným podtrhnutím poukazuje správne, alebo nesprávne na 

prípadnú chybu v písaní slova alebo zeleným podtrhnutím poukazuje na nesprávnu 

formuláciu vety/viacerých slov za sebou... 

 

 

 

Vypracovali: 

 

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD. 

Mgr. Dušana Čierna, PhD. 

 

21.11.2018 


