Základné vlastnosti a formálne náležitosti vedeckej monografie

Vedecká monografia podáva komplexný, monotematický, ucelený a systematický rozbor jednej
témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci všetky atribúty danej témy.
Jednotlivé časti monografie na seba navzájom nadväzujú a rozoberajú vedecké poznatky
opisovanej témy. Predkladané poznatky môžu byť už známe, opísané, no musia byť doplnené
novými, doposiaľ nepublikovanými, obsahujúcimi výsledky vlastnej vedeckej práce autora.
Vedecká monografia predkladá závery a prináša nové informácie vedecko-objaviteľského
charakteru. Cieľovou skupinou by mal byť úzky okruh používateľov – špecialistov, vedecká
monografia nie je určená pre širokú laickú verejnosť.
Vedecká monografia je nepokračujúca, neseriálová a neperiodická publikácia obsahujúca značný
počet citovanej a použitej literatúry /desiatky až stovky/. Citované by mali byť aktuálne literárne
zdroje, knihy, skriptá, periodická literatúra, nie staršia ako 10 rokov / s výnimkou historickej
monografie/.
Vedecká monografia by mala byť vydaná vydavateľstvom orientovaným na vedeckú literatúru
/akadémie vied, vedecké spoločnosti, univerzity a vysoké školy, vedecké vydavateľstvá/.
Vedecká monografia musí po formálnej stránke obsahovať tieto údaje:
1. Názov
2. Podnázov /ak kniha má podnázov/
3. 2 recenzentov, ktorí sú považovaní za odborníkov v danej vednej oblasti /2 recenzenti
minimálne, ak ich je viac je to v poriadku/
4. Rozsah minimálne 3 AH /1 AH = 20 normostrán/ /1 NS = 1800 znakov/
5. Náklad minimálne 100 exemplárov /pri elektronickej publikácii tento údaj nemusí byť/
6. Príslušné vydavateľské údaje /ISBN, miesto vydania, poradie vydania publikácie, vydavateľ,
náklad, rok vydania, počet strán, ak má vydavateľ webovú stránku môže byť uvedená/
7. Pracovisko autora uvedené v monografii /doporučuje sa v podobe: Univerzita Komenského
v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra... /katedra môže-nemusí byť
uvedená/
8. Ak je to výstup z VEGA, KEGA alebo APVV treba tento údaj uviesť v publikácii /doporučuje
sa v podobe: názov projektu, číslo projektu, rok začatia projektu a ak je ukončený tak aj
rok ukončenia projektu/
9. Tlačiar

Ďalej doporučujeme /nie je to samozrejme povinné, no pri posudzovaní sa na to prihliada/
v publikácii uvádzať – neuvádzať nasledovné:
-

pri názve publikácie, resp. v tiráži uviesť o akú publikáciu ide /vedecká monografia/
v úvode alebo v predslove zakomponovať do textu o akú publikáciu ide a pre koho je určená
/napr.....táto vedecká monografia je určená pre..../
výrazne neprospieva v akejkoľvek vedeckej publikácii uvádzať poďakovania rodinným
príslušníkom či priateľom

