
ABSTRAKT 

 

PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Bakalárska/Diplomová/Dizertačná práca]. Univerzita 

Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta. Katedra fyzickej geografie 

a geoinformatiky. Vedúci práce/len u dizertačnej práce Školiteľ práce: prof./doc. RNDr./Mgr. 

Meno Priezvisko, CSc./PhD. Bratislava: Prírodovedecká fakulta UK, 2021. 58 s. + 2 prílohy 

(doplní sa počet očíslovaných strán a počet príloh, ak nejaké sú)  

 

Prosím, prečítajte si tento návod na písanie abstraktu. Abstrakt je konkrétna výstižná 

charakteristika obsahu dokumentu – predstavuje skrátené, presné vyjadrenie obsahu práce. 

Neobsahuje hodnotiace stanovisko. Má prevažne opisný charakter. Používa sa v ňom odborná 

terminológia, stručný, vecný a úsporný informatívny štýl. Nepoužívajú sa skratky. Nemalo by 

v ňom byť ani jedno nadbytočné slovo. Umožňuje čitateľovi presne a rýchlo identifikovať 

obsah práce,  a tak určuje relevantnosť jeho záujmu a rozhodnutie, či bude čítať celý 

dokument. Abstrakt obsahuje tieto údaje: hlavná idea práce, predmet, obsah a význam 

výskumu (práce); hlavné ciele a dôvod vykonania výskumu (práce); techniky, postupy, 

metódy výskumu (práce); jasné a konkrétne výsledky a závery výskumu (práce). V abstrakte 

sa neopakujú informácie uvedené v názve práce. Text abstraktu sa píše súvisle ako jeden 

odsek a jeho rozsah je spravidla 200 až 500 slov. Jazykové verzie (slovenská a anglická) sa 

uvádzajú na samostatných stranách. 

 

Kľúčové slová: Slovo; slovné spojenie; slovo; slovné spojenie; slovo. (Podľa oficiálneho 

zadania práce: 3 – 5 slov/slovných spojení, u geografov aj názov skúmaného územia.) 

 

 

Na ďalšiu (novú) stranu (pri obojstrannej tlači práce na pravú, ľavá sa vynechá): 
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očíslovaných strán, prípadne aj počet príloh) 
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v ňom byť ani jedno nadbytočné slovo. Umožňuje čitateľovi presne a rýchlo identifikovať 

obsah práce,  a tak určuje relevantnosť jeho záujmu a rozhodnutie, či bude čítať celý 

dokument. Abstrakt obsahuje tieto údaje: hlavná idea práce, predmet, obsah a význam 

výskumu (práce); hlavné ciele a dôvod vykonania výskumu (práce); techniky, postupy, 

metódy výskumu (práce); jasné a konkrétne výsledky a závery výskumu (práce). V abstrakte 

sa neopakujú informácie uvedené v názve práce. Text abstraktu sa píše súvisle ako jeden 
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uvádzajú na samostatných stranách. 
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