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ŠTRUKTÚRA A FORMÁLNA STRÁNKA ZÁVEREČNEJ PRÁCE NA FPV UKF 
 

Hoci sa jednotlivé záverečné práce (bakalárska, diplomová, záverečná, kvalifikačná, 
rigorózna i dizertačná) líšia svojím zameraním, rozsahom a obsahom, vo svojom 
základnom členení majú štruktúru rovnakú. 

S cieľom zjednotiť úpravu prác predkladáme autorom záväznú všeobecnú predlohu, 
ktorá na FPV musí byť dodržaná. V závislosti na charaktere práce a úvahe samotného 
školiteľa i autora sa modifikuje len obsahové jadro práce. Aj formálna úprava práce je jej 
neoddeliteľnou súčasťou a nemožno ju podceňovať. Práca je svojím charakterom podobná 
knihe,  preto musí zodpovedať všeobecne uznávaným pravidlám. 

Záverečná práca na FPV musí obsahovať nasledovné povinné a nepovinné časti: 
• Obal práce (tvrdá predná a zadná doska)  
• Titulný list 
• Abstrakt  
• Obsah 
• Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek 
• Zoznam skratiek a symbolov 
• Slovník termínov  
• Úvod 
• Jadro  vlastnej práce 
• Záver 
• Zoznam použitej literatúry 
• Zoznam príloh  

jednotlivé  prílohy, 
sprievodný materiál (CD nosič záverečnej práce)  
 

Stručný komentár k jednotlivým častiam záverečnej práce 
 

Obal práce - má obsahovať základnú informáciu o práci bez toho, aby používateľ v  
nej listoval. Sú tu uvedené základné údaje - názov školy, fakulty, ktorej je autor práce 
študentom, názov práce, meno a priezvisko autora a rok odovzdania práce. Všetky typy 
prác musia byť zviazané v pevnej väzbe s výlučne čiernym obalom a popísané zlatým 
písmom podľa šablóny. 

Titulný list - obsahuje tie isté informácie ako obal práce, ale aj doplnenie o typ práce 
(bakalárska, diplomová ...), údaje o školiteľovi, autorovi a miesto a rok vydania práce. 
Táto strana sa počíta za stranu číslo 1, ale číslo na nej sa neuvádza. 

Abstrakt  - v rozsahu maximálne 1 strana je napísaný v slovenskom i v anglickom 
jazyku.  Obsahuje identifikačné údaje o autorovi a práci, samotný text abstraktu a  kľúčové 
slová. V abstrakte autor podá komplexnú informáciu o cieľoch práce, dôvodoch jej písania, 
stručný obsah (o čom konkrétne text práce je) a v závere abstraktu charakterizuje splnenie 
cieľa, výsledky a význam celej práce. Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na 
samostatných stranách. Abstrakty sa počítajú  za strany číslo 2 a 3, ale čísla na nich sa 
neuvádzajú. 

Obsah  - vyjadruje prehľadne logiku a obsahovú podstatu práce prostredníctvom 
jednotlivých kapitol a podkapitol označovaných tzv. desatinným členením bez  koncovej 
bodky. Táto strana je označená ako strana číslo 4. Pozor - obsah nie je kapitola a z tohto 
dôvodu sa v obsahu neuvádza.  

Zoznam ilustrácií a tabuliek – ak sa v práci nachádzajú obrázky a tabuľky, uvedie sa 
úplný zoznam ich názvov tak, ako sa použili v práci, ich zdroj a pri každej položke aj číslo 
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strany. Zoznam skratiek a symbolov, resp. Slovník termínov dopĺňajú túto časť práce, 
pokiaľ je to nevyhnutné. 

Úvod – ako kapitola 0 ÚVOD v stručnosti informuje o tom, čo a prečo sa to v práci 
rieši, musí tu byť definovaný širší cieľ práce. V záverečnej časti úvodu odporúčame 
vyjadriť poďakovanie autora práce školiteľovi, resp. tým, ktorí boli významným spôsobom 
nápomocní pri jej vzniku. Odporúčaný rozsah úvodu je 1-1,5 strany. 

Jadro práce - začína analytickou časťou, ktorá literárnym spôsobom (súvislým 
textom) načrtáva vývoj spracovávania problematiky v historickom kontexte a súčasný stav 
výskumu. Takýmto spôsobom sa analyzuje všetka použitá literatúra, ktorú autor v práci 
použil a cituje ju, známe výskumy a ich závery a pod.   

Ďalšou súčasťou práce je  charakteristika metód, podľa ktorých sa pri vzniku práce 
postupovalo - napr. metódy pozorovania, výskumu, spôsobov získavania informácií a ich 
spracovania, atď. Okrem opisu konkrétnych metód je potrebné aj uvádzať, kde a ako 
konkrétne boli v práci použité. 

Kapitoly a podkapitoly vlastnej práce (v tzv. desatinnom  členení identicky s 
obsahom) podávajú výsledky vlastnej práce a vlastného výskumu s použitím citácií a 
odkazov na prílohy priamo v texte. Názvy jednotlivých kapitol a podkapitol súvisia 
s obsahom a zameraním práce a zaužívanými postupmi v príslušných odboroch. Formálnu 
stránku citovania printových i elektronických informačných zdrojov predpisuje norma STN 
ISO 690 : Dokumentácia, bibliografické odkazy (obsah, forma a štruktúra) z roku 1998. 

Záver - predstavuje stručné zhrnutie výsledkov práce v kontexte s jej významom 
a využiteľnosťou. 

Zoznam použitej literatúry – obsahuje  zoznam všetkých informačných zdrojov 
(printových i elektronických) uvádzaných podľa normy STN ISO 690 v závislosti od 
použitej metódy citovania.   

Zoznam príloh – prehľadne uvádza rozsiahlejšie tabuľky, grafy, resp. dotazníky, ktoré 
sa v texte práce nenachádzajú, pretože by ju zahustili. Ak teda práca má zoznam príloh, 
musí byť tento vnútorne štruktúrovaný, t.j. v príslušnom poradí pod jednotlivými 
písmenami uvádzané najprv všetky prílohy tabuľkové, grafické, mapové a fotografické a to 
v tvare  tabuľka, graf, mapa, fotografia (číslo) +  príslušný  názov.  Na všetky prílohy musí 
byť v texte práce odkaz aspoň raz.  
PRÍKLAD:  
Príloha A – Tabuľka A. 4 Názov tabuľky.....,  
Príloha B – Mapa B.5 Názov mapy... 

Do sprievodného materiálu sa rátajú jednotky, ktoré majú odlišnú fyzickú formu  
alebo formát ako A4 – napr. mapy, CD nosiče, diskety a pod. Povinnou súčasťou 
záverečnej práce FPV je CD nosič záverečnej práce v PDF formáte na 3. vnútornej 
strane obalu. Záverečná práca má byť v jednom dokumente v celku, s označením 
dokumentu v tvare Rok_Názov práce_priezvisko.  

Text záverečnej práce - píšeme zásadne v textovom editore  (odporúčaný editor - MS 
WORD) na biely papier formátu A4, vždy len na jednu stranu. Ľavý okraj má 3,5 cm (z 
dôvodu väzby), horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm a pravý 2 cm. Odseky nastavíme s odsunutým 
prvým riadkom o 0,8 cm od ľavého okraja riadku. Samotný text práce píšeme fontom 
Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie textu 1,5. Riadky alebo odseky už 
ďalej medzerou neoddeľujeme. Stránkovanie sa robí arabskými číslicami v päte strany 
zvyčajne vpravo, resp. uprostred  - s obsahom  vrátane, t. j. obsah je strana 4. Na stránky 
titulného listu a abstraktov sa čísla stránok neuvádzajú. 

Vyobrazenia (napr. obrázky, schémy, grafy, mapy, fotografie) zaraďujeme do textu 
práce tak, aby tvorili organickú súčasť textu, t.j. zvyčajne priamo do  textu. Grafické 
súčasti práce aj štatistické tabuľky číslujeme v poradí, v akom nasledujú v texte a 
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označujeme ich arabským číslom (pokiaľ sú samostatne v tvare Tabuľka 1..., v texte práce 
vo vete v tvare tabuľka 1. ...) a nadpisom. Zdroj údajov sa uvádza zvyčajne pod tabuľkou, 
resp. vyobrazeniami. V prípade, ak vyobrazenie majú iný formát ako A4, uvedieme ich ako 
prílohy, resp. sprievodný materiál  na konci práce.    

 
Bližšie informácie o všetkých aspektoch záverečných prác sú detailne 

rozpracované napr. v titule Katuščák, D. 2007. Ako písať záverečné a kvalifikačné 
práce. 2007. Nitra : Enigma. 2007. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4. 
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NÁZOV PRÁCE (veľ. 16 bold) 
 

TYP PRÁCE (veľ. 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Všetko ďalej veľ. 14) 

Školiteľ: Meno  Priezvisko študenta 

titul. Meno Priezvisko, titul. odbor / aprobácia 

 

Nitra, rok (veľ. 14 bold) 
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ABSTRAKT (v slovenskom jazyku) 

 

PRIEZVISKO, Meno autora: Názov práce. [Bakalárska práca, Diplomová práca ... uviesť 

typ práce]. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied. Školiteľ: 

Titul. Meno Priezvisko, Titul. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár, Magister... čoho. 

Nitra : FPV, 2008. .... s. (uviesť počet strán) 

... 1 prázdny riadok 

... text abstraktu  

... 1 prázdny riadok 

Kľúčové slová:  (minimálne 4 - jednotlivé slová sa oddeľujú bodkou a začínajú sa veľkým  

písmenom) 
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ABSTRACT (v anglickom jazyku) 

 

PRIEZVISKO, Meno autora: Názov práce. [Bachelor Thesis, Diploma Thesis ... uviesť typ 

práce]. Constantine the Philosopher University in Nitra. Faculty of Natural Sciences. 

Supervisor: Titul. Meno Priezvisko, Titul. Degree of Qualification: Bachelor, Master of... 

čoho. Nitra : FNS, 2008. .... p. (uviesť počet strán) 

... 1 prázdny riadok 

... text abstraktu v anglickom jazyku 

... 1 prázdny riadok 

Keywords:  (minimálne 4 - jednotlivé slová sa oddeľujú bodkou a začínajú sa veľkým  

písmenom) 
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