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OSNOVA
EMPIRICKEJ VÝSKUMNEJ PRÁCE

Úvod
(Obsahuje formuláciu výskumného problému a jeho spolo enského významu - pre rozvoj 
vedy a praxe.) 

1. Rozbor výskumného problému
1.1 ... 
1.2 ... podkapitoly pod a zložitosti problému 
(Uvedú sa poznatky, ktoré v oblasti vedy a praxe o výskumnom probléme nazhromaždili - i
sa už získané poznatky zhodujú, v om si protire ia a omu sa doteraz nevenovala pozornos ,
resp. venovala malá pozornos , ...........) 

2. Cie , hypotézy a úlohy výskumnej práce 
2.1. Cie  výskumnej práce
(Formuluje sa poznatok, aký sa chce prácou dosiahnu  - o vyrieši , vypracova , skonštruo-
va , overi , v om rozšíri , resp. prispie  k rozšíreniu poznania, ...........) 
2.2. Hypotézy výskumnej práce
H: ... hlavná hypotéza
H1: ... 
H2: ... iastkové hypotézy - pod a zložitosti riešeného problému 
(Vyjadrujú sa formou výroku, zdôvodneného predpokladu, v ktorom sa dávajú do vz ahu
minimálne dva javy a vyslovujú sa ur ité tvrdenia - zvä ša na pravdepodobnostnej úrovni, ...) 
2.3. Úlohy výskumnej práce
(Uvádza sa, o všetko je potrebné vykona  a zisti , aby bolo možné splni  stanovený cie
práce a overi  platnos  hypotéz; ich po et a formulácia by mala by  v súlade - v zásade - s 
po tom a formuláciou hypotéz, ...) 

3. Metodika výskumnej práce
3.1. Stanovenie výskumnej situácie (stratégia výskumu, ...) 
(Predloží a popíše sa spôsob, ako sa bude výskumný problém ohrani ený cie ovými kategó-
riami rieši ; presne sa definujú postupy, podmienky a spôsoby riešenia predovšetkým z h a-
diska metodológie inter - intraindividuálneho výskumu, jedno - viacvýberového modelu, 
prierezového - longitudinálneho sledovania, experimentálneho - ex post facto výskumu, ...) 
3.2. Charakteristika súboru (metodika výberu a charakteristika sledovaného súboru, ...) 
(Uvádza sa spôsob výberu objektu výskumného sledovania a charakterizuje sa objekt v 
základných parametroch relevantných z h adiska riešeného problému - po etnosti, veku, 
pohlavia, sociálnej skupiny, úrovne výkonnosti, pohybovej aktivity; diferencuje sa normálna 
populácia a výberová populácia, ...) 
3.3. Metódy získavania výskumných údajov
(Uvedú sa metódy výskumu použité v práci na získavanie primárnych údajov o sledovaných 
javoch, ....) 
3.4. Spôsob spracovania a vyhodnocovania výskumných údajov
(Uvedie sa spôsob a metódy použité v práci na spracovanie a vyhodnocovanie údajov vráta-
ne matematicko-štatistických metód s príslušnou adresnos ou; ak ide o testovanie štatistic-
kých hypotéz uvedú sa rozhodovacie kritériálne hladiny štatistickej signifikantnosti, ...) 
3.5. Experimentálny inite
(Uvedie sa v prípade, ak ide o experimentálnu prácu, alebo prácu typu ex post facto, ktorá 
pojednáva o vplyve podnetu - napr. tréningového za aženia, výživy, životosprávy, at . - na 
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športovca, ...)  
3.6. Spôsob zabezpe enia výskumu
(Uvádza sa ak je výskum náro nejší, zvä ša ak ide o tímovú prácu; popíše sa spôsob mate-
riálneho, finan ného, personálneho a organiza ného zabezpe enia výskumu a jeho asový
priebeh, ...) 

4. Výsledky (výsledky výskumnej práce, ...) 
(ak sa chce osobitne vy leni  diskusia, potom sa uvedie kapitola 4. Výsledky a 5. Diskusia) 
4.1. ... 
4.2. ... štruktúra podkapitol sa uvádza pod a formulovaných úloh (hypotéz) výskumu 
(V tejto kapitole sa uvádzajú výsledky - fakty - empirického výskumu, porovnávajú sa s 
existujúcimi poznatkami a zaujíma sa stanovisko k výskumným hypotézam; ak hypotézy 
neboli potvrdené, potom sa vyžaduje tento nesúlad vysvetli  - v prípade koncepcie iba 
kapitoly 4. Výsledky; v prípade s koncepcie kapitoly 4. Výsledky aj kapitoly 5. Diskusia sa v 
kapitole 4. Výsledky uvádzajú sa iba holé, zistené, dosiahnuté fakty; v kapitole 5. Diskusia sa 
fakty  neopakujú iba sa konkretizujú a dávajú do vz ahu s existujúcimi poznatkami, 
príslušnou existujúcou teóriou a zaujíma sa stanovisko k hypotézam, ...) 

5. Záver výskumnej práce 
(Sumarizujú sa konkrétne poznatky, ktoré sa vo výskume dosiahli a to vo vz ahu k hypotézam; 
poznatky je vhodné uvádza  v poradí pod a stanovených cie ových kategórií - hypotéz, resp. 
úloh výskumu, ...) 

V prípade kvalifika nej vedeckej práce má závere ná kapitola nasledujúcu štruktúru a 
obsah:
5. Zhrnutie poznatkov a závery výskumnej práce 
5.1. Zhrnutie poznatkov 
(Obsah podkapitoly je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, ...) 
5.2. Závery výskumnej práce 
Závery pre rozvoj vedného odboru
(Uvedie sa do akej miery a v om výsledky výskumu prispejú k rozvoju vedného odboru; i
potvrdia viac i menej známe poznatky, resp. prispejú k ich rozšíreniu, alebo sú v svojej 
podstate originálne, ....) 
Záver pre športovú prax
(Uvedie sa spôsob a význam uplatnite nosti výsledkov výskumu v športovej praxi; ide v 
podstate o nazna enie metodického návodu praktickej realizácie, ...) 

Literatúra
(Uvedie sa zoznam literárnych prame ov v abecednom, alebo íselnom poradí pod a platnej 
bibliografickej, cita nej normy  - v sú asnosti ISO 690; uvádzajú sa iba tie pramene, ktoré 
boli v praci použité, ...) 

Poznámka:
Pri retrospektívnych empirických prácach, napr. v oblasti dejín telesnej výchovy a športu, 
alebo pri kompila ných prácach, je celá štruktúra práce jednoduchšia. Cie  a metódy práce 
sa zara ujú po úvode práce, hypotéza je bezpredmetná a tak isto metodika práce je zna ne
redukovaná.

OSNOVA PROJEKTU 
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empirickej výskumnej práce

Je obdobná ako pri ukon enej výskumnej práci; sú v nej uvedené nasledujúce náležitosti: 

Úvod
1. Rozbor výskumného problému 
2. Cie , hypotézy a úlohy výskumnej práce 
3. Metodika výskumnej práce 
4. Predpokladané závery výskumnej práce 
4.1. Predpokladané závery pre rozvoj vedného odboru 
4.2. Predpokladané závery pre rozvoj športovej praxe 
(Ide iba o anticipované poznatky z ukon eného empirického výskumu)
Literatúra


