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ŠTRUKTÚRA ROČNÍKOVEJ PRÁCE 

 

1. Titulný list 

2. Abstrakt + kľúčové slová (v slovenskom jazyku) 

3. Zoznamy tabuliek, skratiek, značiek, ilustrácií (ak sa v práci používajú) 

4. Obsah 

5. Úvod 

6. Jadro práce (delené na kapitoly) 

7. Záver 

8. Resumé (zhrnutie v cudzom jazyku) 

9. Zoznam použitej literatúry – v abecednom poradí 

10. Prílohy (nemusia byť)  

 

Číslovanie strán:  

- titulný list (príp. poďakovanie) a abstrakt sa do stránkovania zaratúvajú, ale čísla stránok sa nevytlačia 

(pozor! - nerátajú sa do rozsahu práce); 

Prvou číslovanou stranou je obsah (nie s číslom 1!). Poslednou číslovanou stranou je zoznam použitej 

literatúry. Prílohy majú svoje vlastné označovanie a oddeľujú sa osobitným listom označeným ako 

PRÍLOHY. (Označujú sa písmenami veľkej abecedy a číslicami, každá príloha začína na novej strane – napr. 

A1, A2...) Prílohy môžu mať zvukovú aj obrazovú podobu (DVD, CD, grafy, tabuľky, fotografie, mapy a 

pod.) 
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Príklad číslovania príloh:   

Príloha A 

Príloha A.1 

Príloha A.1.1 

Príloha B 

 

Číslovanie kapitol:  

číslujú sa priebežne arabskými číslicami, za posledným číslom ani za názvom sa nedáva bodka, úvod sa 

nečísluje, napr.: 

 

Úvod 

1 Umelecká literatúra 

1.1 Epika 

1.1.1 Román 

(pozri Pravidlá slovenského pravopisu, s.53: http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) 

 

Obsah jednotlivých častí: 

Úvod – obsahuje stručný úvod do problematiky, dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú 

tému. Stanovuje cieľ práce, jej poslanie, vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. Netreba v ňom 

rozvíjať teoretické informácie. Odporúčaný rozsah úvodu – jedna strana. 

 

Jadro – hlavný text – jeho obsahom je:  

 metodika práce – akým spôsobom postupoval autor pri spracovaní problematiky, kapitola obsahuje 

charakteristiku témy, podrobne opisuje postup práce,  

 spracovanie témy – študent využíva dostupnú literatúru tak, aby z nej vybral podstatné informácie a 

logicky ich usporiadal, prípadne upozorní na rozdiely v informáciách z rôznych zdrojov. Na každú 

publikáciu, z ktorej sa využijú informácie („vlastnými slovami“), je potrebné odkázať (autor, rok 

vydania knihy),  

ak sa preberajú vyjadrenia, treba ich citovať presne a označiť úvodzovkami, doplniť údajom o zdroji (autor, 

rok vydania: strana).  
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 každá kniha, na ktorú sa v práci odkazuje alebo sa v práci cituje, musí mať svoj bibliografický odkaz 

v Zozname použitej literatúry. 

 

Záver – stručne sa zhodnotia dosiahnuté výsledky, splnenie cieľov práce, význam práce a pod. Odporúčaný 

rozsah asi jedna strana. 

Zhrnutie - V tejto časti stručne ale jasne a presne autor popíše súhrn najdôležitejšieho. Odporúčaný rozsah 

je 10 – 15 riadkov. Je to vlastne komentovaný obsah práce.  

Resume - zhrnutie práce v anglickom jazyku.  

Zoznam použitej literatúry – uvádza sa iba literatúra, ktorá sa v texte cituje alebo sa na ňu odkazuje. Zoznam 

musí byť v abecednom poradí.  (Presná úprava v metodickej príručke pre práce SOČ – v príkladoch si 

všímajte a dodržiavajte poradie údajov, typ písma, interpunkciu – PRESNE!) 

 

Prílohy (nepovinné) 

- uvádzajú sa v zozname príloh (patria tu kresby, ilustrácie, fotografie, CD, DVD, mapy)  

 

Príklady správneho bibliografického záznamu: 

- kniha – jeden autor 

NOVÁK, P.: Inovácia školstva. 2.vyd. Bratislava: SNTL, 2001.100s. ISBN 80-8026-030-4 

- kniha – viac autorov 

LISÝ, J. – PETRIČOVÁ, A.: Fylogenéza človeka. 3.vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 612 s. ISBN 80-

855323-92-1 

- článok v novinách/ časopise 

SHÖNHERR, Klaus: Obranné operácie armádnej skupiny Heinrici v Duklianskom priesmyku a v 

Beskydách na jeseň 1944, In: Vojenská história, roč. 5, 2001, č. 2, s. 85 – 94. 

- odkazy z www stránok 

ERMARTH DEEDS, Elisabeth: Sequel to history: postmodernism and the Crisis of Representational Time. 

Princeton: Princeton UP, 1992. Dostupné zo: 

http://books.google.sk/books/about/Sequel_to_history.html?id=i5gm0vx6wmwC&redir_esc=y (prístup 

3.2.2012)  
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- odkaz na článok v elektronickom časopise: 

PAVLICOVÁ, L.: Elektronické zdroje: Jak získavat ? In: Ikaros: Elektronický časopis o informační 

společnosti, roč.5, 2001, č.9 [15.12.2007]. Dostupné z  <http://ikaros.ff.cuni.cz/> ISSN 1080-2711 
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