Odporúčaná štruktúra záverečnej práce
Navrhovaná štruktúra záverečnej práce a obsahová náplň jednotlivých kapitol sú
vypracované v zmysle Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných
prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní.
Záverečná práca obsahuje úvodnú časť, hlavnú textovú časť a záverečnú časť; záverečná
práca môže obsahovať aj prílohy. Poradie a obsah jednotlivých častí v je stručne popísaný
v tabuľke.
Základné časti práce
Úvodná časť
Obal
Titulný list
Oficiálne zadanie
Čestné prehlásenie
Poďakovanie, ak ho
autor uviedol
Abstrakt v štátnom
jazyku
Abstrakt v anglickom
jazyku

Obsah
Zoznam
obrázkov/grafov
Zoznam tabuliek
Zoznam skratiek a
symbolov
Zoznam termínov
Hlavná textová časť

Úvod

Obsahová náplň kapitoly
vzor uvedený na KLD web stránke
vzor uvedený na KLD web stránke
študent získa z KLD
vzor uvedený v metodickej príručke KLD
vyplní autor podľa uváženia

Orientačný
rozsah
-

Abstrakt identifikuje základný obsah práce,
poskytuje informáciu o jej cieľoch, metódach,
charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a závery
celej práce. Súčasťou abstraktu je 5 - 10
kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako
jeden odsek.

Rozsah je
spravidla 100 až
500 slov.

-

podľa potreby

-

podľa potreby
podľa potreby

-

podľa potreby

V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje
stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je
predmetom záverečnej práce a oboznamuje
čitateľa s významom, cieľmi a zámermi
záverečnej práce. Autor v úvode zdôrazňuje,
prečo je záverečná práca dôležitá a prečo sa
rozhodol spracovať danú tému.
Súčasťou je popis cieľa práce. Cieľ práce by mal
jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet
riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové
ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa
hlavného.
V BP je cieľom analýza a vyhodnotenie. V DP je

cca. 5%

Súčasný stav riešenej
problematiky doma
a v zahraničí
Teoretické poznatky
riešenej problematiky

Metodika práce
a metódy skúmania

Výsledky práce
a zhodnotenie

cieľom návrh riešenia vychádzajúci z analýzy
a jej vyhodnotenia.
V tejto časti autor uvádza dostupné informácie a
poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre
spracovanie sú aktuálne publikované práce
domácich a zahraničných autorov.
Autor
stručne
a výstižne
charakterizuje
teoretické poznatky vzťahujúce sa na riešenú
problematiku, prezentuje svoje vedomosti
nadobudnuté štúdiom, prípadne praxou.
Časť Metodika práce a metódy skúmania
spravidla obsahuje:
a) charakteristiku objektu skúmania,
b) pracovné postupy,
c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,
d) použité
metódy vyhodnotenia
a
interpretácie výsledkov,
e) štatistické metódy.
Výsledky práce sú najvýznamnejšou časťou
záverečnej práce. Výsledky, ktorými sú najmä
vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných
problémov, ku ktorým autor dospel, autor
logicky usporiada a pri popisovaní ich
dostatočne zhodnotí. Zároveň autor komentuje
všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s
výsledkami iných autorov.

cca. 30%

cca. 15%

5%

cca. 40%

Záverečná časť práce
Záver
Resumé, ak je práca
vypracovaná v inom
ako štátnom jazyku
Zoznam použitej
literatúry

Zoznam príloh

V závere autor v stručnosti zhrnie dosiahnuté
výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom,
prípadne poskytuje návrhy pre ďalší výskum.
Záver musí nadväzovať na obsah v jadre práce.

cca. 5%

Ak je záverečná práca vypracovaná v cudzom
jazyku, obsahuje resumé v slovenskom jazyku.
Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný
zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto
časti je daný množstvom použitých literárnych
zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami
použitými v texte.
Obsahujú
doplňujúce
informácie,
ktoré
umožňujú čitateľovi záverečnej práce lepšie
pochopiť hlavný text. Môže obsahovať aj
doplnkové tabuľky a grafy.

podľa potreby

podľa potreby

