VZOR ŠTRUKTÚRY ZÁVEREČNEJ PRÁCE
s názvami jednotlivých častí
Obal (podľa vzoru) – tvrdé dosky
Titulný list (podľa vzoru)
Zadanie záverečnej práce - nevkladať (vloží sa do spisu)
Poďakovanie (nepovinné)
Abstrakt v slovenskom jazyku

V záverečnej práci sa nepíše Čestné vyhlásenie!

Abstrakt v anglickom jazyku
Predhovor
OBSAH
Zoznam ilustrácií (nepovinná časť)

čísla strán sa neuvádzajú!
ale čísla strán sa započítavajú
(titulný list – je strana 1,
zadanie – strana 2,...)

Zoznam tabuliek (nepovinná časť)
Zoznam skratiek a značiek
Slovník (nepovinná časť)
ÚVOD
1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY DOMA A V ZAHRANIČÍ
1.1
1.1.1
1.1.2

čísla strán sa začínajú uvádzať
od úvodu
(úvod môže byť napr. strana 10)

1.2
2 CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE
2.1 CIEĽ PRÁCE
2.2 HYPOTÉZY PRÁCE
2.3 ÚLOHY PRÁCE
3 METODIKA PRÁCE
3.1 STANOVENIE VÝSKUMNEJ SITUÁCIE
3.2 CHARAKTERISTIKA SÚBORU
3.3 POPIS EXPERIMENTÁLNEHO ČINITEĽA
3.4 METÓDY ZÍSKAVANIA ÚDAJOV
3.5 METÓDY SPRACOVANIA A VYHODNOTENIA ZÍSKANÝCH ÚDAJOV

4 VÝSLEDKY PRÁCE
4.1

4.1.1
4.2
5 DISKUSIA

Poznámka: výsledky a diskusia môžu byť spojené do jednej kapitoly

ZÁVER
Resumé (iba v prípade, ak je práca písaná v inom ako slovenskom jazyku)
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV
PRÍLOHY (nepovinná časť)

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE
Poďakovanie (nepovinná časť) obsahuje poďakovanie vedúcemu práce, resp. školiteľovi
a ďalším osobám, pracoviskám alebo inštitúciám za pomoc a podporu pri vypracúvaní práce.
Abstrakt obsahuje výstižnú informáciu o cieľoch školského diela, obsahu, výsledkoch
a význame školského diela. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše
súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Jazykové verzie abstraktov
sa uvádzajú na samostatných stranách.
Predhovor je všeobecná informácia o práci, obsahuje hlavnú charakteristiku práce
a okolnosti jej vzniku. Autor zdôvodní výber témy, stručne informuje o cieľoch a význame
práce, spomenie domáci a zahraničný kontext, komu je práca určená, použité metódy, stav
poznania; autor stručne charakterizuje svoj prístup a svoje hľadisko.
Úvod je prvou komplexnou informáciou o práci, jej cieli, obsahu a štruktúre. Úvod sa
vzťahuje na spracovanú tému konkrétne, obsahuje stručný a výstižný opis problematiky,
charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom školského diela
a oboznamuje s významom, cieľmi a zámermi školského diela. Autor v úvode zdôrazňuje,
prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa
nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.
V časti Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí autor uvádza dostupné
informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne
publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť
približne 30 % práce.
Časti Výsledky práce a Diskusia sú najvýznamnejšou časťou školského diela. Výsledky
(vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať
a pri opisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti
a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Ak je to vhodné „Výsledky práce“ a
„Diskusia“ môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 %
záverečnej práce.
V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným
cieľom a naformulovaným hypotézam. Rozsah záveru je minimálne dve strany. Záver ako
kapitola sa nečísluje.

Ak je záverečná práca vypracovaná v cudzom jazyku, obsahuje resumé v slovenskom jazyku
v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce.
Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto
časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami
použitými v texte.
Nepovinná časť prílohy obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu. Každá
príloha sa začína na novej strane. Zoznam príloh je súčasťou obsahu.

