
Úprava práce

Ročníková práca sa vypracúva spravidla v slovenskom jazyku, vyjadrenia sa formulujú v prvej osobe
množného čísla alebo pomocou neurčitých slovesných tvarov (My sme zistili... Spracovali sme... /
Bolo zistené... V práci bolo spracované... Uvádza sa, že... Treba doplniť informáciu...)

Práca má byť vytlačená počítačovou tlačou na bielom papieri formátu A4 (297 x 210 mm), čiernym
písmom  tak,  aby  bola  dobre  čitateľná.  Môže  sa  používať  aj  obojstranná  tlač  (po  dohode  so
školiteľom). Strana má byť orientovaná na výšku. 

Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci.  Odporúčané
nastavenie strany: riadkovanie 1,5, okraje – zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, päta
dole  1,25 cm,  záhlavie 1,25 cm,  odsadenie  prvého riadku v odseku 1,25 cm,  zarovnávanie  do
bloku.

Odporúčané nadpisy (v ročníkovej práci nie je nutné zachádzať ďalej, ako po úroveň 2): 
1. úrovne číslovania (= názvy kapitol napr. 1) 16b/Bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6
bodov; 
2. úrovne číslovania (= názvy podkapitol napr. 1.1) 14b/Bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov, za 6
bodov
3. úrovne číslovania (= názvy podnadpisov napr. 1.1.1) 12 b/Bold, zarovnanie vľavo, pred 6 bodov,
za 6 bodov; 
4. úrovne číslovania (= názvy podpodnadpisov napr. 1.1.1.1) 12b/Italic, zarovnanie vľavo, pred 6
bodov, za 6 bodov.  ... 

V poznámkach pod čiarou alebo za textom je riadkovanie 1. Ak sa poznámky uvádzajú pod čiarou, tak
veľkosť písma je 10. 

Ak sú v práci (priamo v texte) uvedené tabuľky, odporúča sa, aby boli zarovnané vľavo, pričom pred
tabuľkou má byť 6 bodov. Popis tabuľky má byť umiestnený nad tabuľkou písmom Times New
Roman, pred popisom 6 bodov, za popisom 6 bodov, 

    vzhľad popisu: Tab. 1 Názov tabuľky.

Ak sú v práci (priamo v texte) uvedené obrázky alebo grafy, odporúča sa, aby boli zarovnané na stred,
pričom pred obrázkom má byť 6 bodov. Popis obrázku má byť umiestnený pod obrázkom písmom
Times New Roman, pred popisom 6 bodov, za popisom 6 bodov, 

    vzhľad popisu: Obr. 1 Názov obrázka. 

Strany práce sa číslujú nepretržite arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany
(päte),  v  strede alebo na vonkajšej  strane  stránky.  Strany sa  číslujú rovnakým typom písma  a
rovnakou veľkosťou ako text práce. 



Citácie a bibliografické odkazy 
 

Pri  citovaní  je  dôležitá  etika  citovania  ako  aj  technika  citovania.  Etika  citovania  znamená,  že  je
neprípustné „kradnúť“ cudzie myšlienky a slová a vydávať ich za vlastné – slová i myšlienky si
možno „požičať“, ale vždy je nutné, aby boli v texte prevzaté časti zreteľne odlíšené (úvodzovky,
kurzíva=šikmé písmo).  Technika citovania vyjadruje,  či  a ako správne,  podľa príslušnej  normy
autor spája miesta v texte so záznamami o dokumentoch,  ktoré sú v zozname bibliografických
odkazov.  Autor  je  povinný  dôsledne  používať  zvolenú  techniku  citovania  a  nemôže  v  práci
kombinovať viaceré techniky. 

V texte  sa citát= doslovne prevzatá časť vyznačí  úvodzovkami,  a zapíše kurzívou = zošikmeným
písmom. Na konci citovanej pasáže sa uvedie odkaz na zdroj – knihu, článok, odkiaľ je prevzatá.
Tento odkaz môže mať niekoľko rôznych podôb:

1. za  úvodzovkami sa umiestni  číslo (cez VLOŽIŤ – POZNÁMKA) ako tzv.  horný index –
zároveň sa automaticky zobrazí toto isté číslo pod čiarou na danej strane – k číslu pod čiarou sa
doplní bibliografický záznam o texte, z ktorého je citát prevzatý (na konci záznamu treba uviesť
číslo strany, z ktorej citát pochádza). Napr.1

//Rovnakým spôsobom (cez poznámku pod čiarou) je možné pridať k textu i  vlastný doplnok,
vysvetlenie, ktoré sa priamo do textu nehodí alebo by tam bolo „navyše“.// 

2.  Ďalšia možnosť je hneď za citátom uviesť v zátvorke priezvisko autora knihy, rok vydania a
stranu (NOVÁK 2012: 35) alebo (Novák, 2012, s. 35)

Ak nejde o presný citát, ale o parafrázu (t.j. preberáme myšlienky, ale nie od slova do slova, ale sú
prerozprávané  vlastnými  slovami,  vyjadrenie  je  pozmenené),  prevzatá  časť  sa  neoznačuje
úvodzovkami, ale treba na ňu upozorniť napr. Ako uvádza Novák, … 

V závere sa označí odkazom na zdroj / knihu, kde sa nachádza, ale odkaz sa doplní skratkou por. (=
porovnaj): 

teda (por. NOVÁK 2012: 35) alebo (por. Novák, 2012, s. 35)

//Tento odkaz v zátvorke – za parafrázou aj citáciou – je formálne súčasťou vety – ak veta po citáte už
nepokračuje vlastnými slovami, bodka sa dáva za zátvorkou.//

Je dôležité, aby sa v celej práci používal jednotný spôsob odkazovania a citovania!
T.j. buď prvý, alebo druhý spôsob, ale v celej práci potom rovnako.

Vzory záznamu bibliografických údajov rôznych publikácií:
 
Monografie/Knihy: 
PRIEZVISKO AUTORA, Iniciála mena.: Názov diela. Mesto vydania : Vydavateľstvo, Rok vydania.

počet strán. ISBN.

Príklady: 
Zápis v Zozname použitej literatúry (na konci práce): 
TRESMONTANT, C.:  Základy teológie. Praha: Barrister&Principal, 1995. 265 s.  ISBN 880-58745-

15-5. 

Zápis citácie v poznámkach pod čiarou: 
TRESMONTANT, C.:  Základy teológie. Praha: Barrister&Principal, 1995, s. 120. (uviesť konkrétnu

stranu)

1 NOVÁK, Ján: Kniha. Bratislava: SPN, 2012. ISBN 880-34237-12-5, s. 35.



Opakované použitie toho istého diela v poznámke pod čiarou – skrátený zápis: 
TRESMONTANT, C.: Základy teológie, s. 123. 

viac ako 3 autori jednej publikácie – uviesť prvého a kolektív (tento princíp platí všade)
HOLEC,  R.  a kol..:  Stopaťdesiat  rokov  slovenskeho  družstevnictva.  Bratislava  :  Družstevna  únia,

1995. 58 s. ISBN 880-58745-15-5. 

 
Článok v časopise: 
PRIEZVISKO AUTORA, Iniciála mena.: Názov článku. In Názov časopisu, ISSN, rok, ročník, číslo

zväzku, rozsah strán (strana od - do).
 
Príklady: 
Zápis v Zozname použitej literatúry na konci práce: 
NOVÁK, J.: Radosť zo života. In Verbum. ISSN 2545-1998, 2000, roč. 2, č. 3, s. 20 - 24. 

Zápis citácie v poznámkach pod čiarou: 
NOVÁK, J.: Radosť zo života. In Verbum. 2000, roč. 2, č. 3, s. 20. 

Opakované použitie – skrátený zápis: 
NOVÁK, J.: Radosť. In Verbum. s. 21 - 22. 
 
Článok zo zborníka, encyklopédie, monografie: 
PRIEZVISKO  AUTORA,  Iniciála  mena.:  Názov  článku.  In  Názov  zborníka.  Mesto  vydania  :

Vydavateľstvo, Rok vydania. rozsah strán článku (strana od - do). ISBN.

Príklady
Zápis v Zozname použitej literatúry na konci práce: 
BARTH, K.: List Římanúm. In Teologie 20. století. Praha : Vyšehrad, 1995. s. 212 – 234, 
ISBN 987-25684-56-5. 

Zápis citácie v poznámkach pod čiarou: 
BARTH, K.: List Římanúm. In Teologie 20. století. Praha : Vyšehrad, 1995, s. 222.

Opakované použitie – skrátený zápis: 
BARTH, K.: List Římanúm. In Teologie 20. století, s. 222. 
 
Elektronické dokumenty - Články na internete 
PRIEZVISKO, Iniciála mena.: Názov článku [online]. [dátum citovania]. Dostupné na 
internete: <http:/xxxxxxxxxxxxxx/>.

Príklady:
Zápis v Zozname použitej literatúry na koci práce: 
BENEDIKT  XVI.:  List  Svätého  Otca  Benedikta  XVI.  seminaristom  [online].  [cit.  2010-11-10].

Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/?cid=1288156047>. 

Zápis citácie v poznámkach pod čiarou: 
BENEDIKT  XVI.:  List  Svätého  Otca  Benedikta  XVI.  seminaristom [online].  [cit.  2010-11-10].

Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/?cid=1288156047>. 



 
Opakované použitie – nepoužíva sa skrátený zápis: 
BENEDIKT  XVI.:  List  Svätého  Otca  Benedikta  XVI.  seminaristom [online].  [cit.  2010-11-10].

Dostupné na internete: <http://www.kbs.sk/?cid=1288156047>. 

Pri uvedení poradového čísla bibliografického odkazu v texte píšeme toto číslo až za interpunkčným
znamienkom (za bodkou, čiarkou, výkričníkom, úvodzovkami) na konci vety. 
V texte to vyzerá nasledovne: „Uskutočnilo sa to koncom minulého roka.“43  a nie „Uskutočnilo sa to
koncom minulého roka43.“

Ak sa odkaz umiestňuje uprostred vety, píše sa priamo za slovom (t.j. ak je za slovom čiarka, číslo je
ešte pred ňou), napr.:

O tomto probléme sa vyjadril aj Novák2, ale prišiel s iným riešením.

2 Por. NOVÁK, Ján: Kniha. Bratislava: SPN, 2012. ISBN 880-34237-12-5, s. 35.


