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INŠTRUKCIE PRE PÍSANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC 

verzia: Október 2014 

 

Harmonogram písania záverečnej práce 

 

1. Prihlásenie sa na prácu v systéme AIS2. 

2. Analýza názvu a anotácie práce, z toho vytvoriť predbežnú štruktúru práce – 

skonzultovať s vedúcim BP, resp. DP  

3. Vyhľadať relevantnú literatúru. 

4. Štúdium literatúry a spracovanie informácií do textu (priebežné konzultácie) – 

odporúčam priebežne vypracovávať zoznam skratiek a použitej literatúry 

a nenechávať si to na koniec. 

5. Doplnenie textu obrázkami, grafmi a tabuľkami (priebežné konzultácie). 

6. Písanie úvodných a záverečných „formálnych textov“. 

7. Korektúry, úprava práce. 

8. Tlač, viazanie a odovzdanie práce. 

9. Nahratie práce do systému AIS2 a vytlačenie protokolu o kontrole originality z AIS2. 

10. Vytlačenie licenčných zmlúv so SR a s univerzitou z AIS2. 

11. Príprava prezentácie a odpovedí na oponentské otázky. 

 

Všeobecné informácie 

 

Pri písaní prác je potrebné sa pridŕžať aktuálnej smernice rektora. V čase písania týchto 

inštrukcií to bola Smernica rektora UK č. 12/2013 o základných náležitostiach záverečných 

prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a 

sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Smernice sa dosť často menia, čiže 

treba to sledovať. 

Taktiež je dobré držať sa aj literatúry zaoberajúcej sa vypracovávaním záverečných prác, 

napr.: Katuščák, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce, Enigma, Nitra, 2008, 162 

strán, ISBN 978-80-89132-45-4 (tá bola použitá aj pri spracovávaní týchto inštrukcií). 
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Formálna úprava práce 

 

Prácu písať v textovom editore Microsoft Word, príp. OpenOffice Writer, LibreOffice Writer 

a pod. – dbať na kompatibilitu formátov s wordom. 

Písmo – Times New Roman (príp. Arial) 

 veľkosť písma sa vyjadruje v bodoch – normálny text 12 bodové bez boldu (bez tučného 

písma), 

 názvy kapitol 14 bodové, veľké – bold (1. úroveň), 

 názvy podkapitol 12 bodové, veľké – bold (2. úroveň), 

 názvy podpodkapitol 12 bodové, malé – bold (3. úroveň). 

Odrážky – odporúčam jeden typ odrážok. 

Papier formátu A4 – na vytlačenie práce (210 x 297 mm) biely, hladký, nepriehľadný. 

 pozor na gramatické, štylistické chyby a pri prekladaní z českej literatúry nepoužívať 

čechizmy (bohemizmy); taktiež pozor na doslovné preklady z anglického jazyka – treba 

prispôsobiť slovenskému slovosledu, 

 prácu písať v prvej osobe množného čísla v minulom čase, tzv. autorský plurál (napr. 

„...v práci sme sa venovali...“; “...dokázali sme prítomnosť špecifického proteínu...“; NIE 

– „... v práci som sa venovala...“) 

 interpunkcia a diakritika sa píše podľa pravidiel slovenského pravopisu, 

 za každým interpunkčným znamienkom (čiarka, bodka, výkričník, otáznik) musí byť 

medzera; NIE PRED NÍM! 

 text v zátvorkách sa píše bez medzier nasledovne: (abcdefgh); NIE: ( abcdefgh ) 

 Upozornenie: vyvarovať sa gramatických chýb a automatického kopírovania 

z Google Translatora – neopravujem! 

 

Užitočné skratky vo Worde 

 

ctrl+enter – zlom strany; kurzor skočí na novú stranu. Ideálne, keď začínate novú kapitolu, 

ktorá má vždy začínať na začiatku novej strany. Aj keď ešte niečo doplníte na 

predchádzajúcej strane, s nasledujúcou kapitolou to nepohne a bude začínať na začiatku 

novej strany. 

ctrl+shift+enter – zlom stĺpca; funguje podobne ako ctrl+enter. 

http://www.openoffice.org/product/writer.html
http://www.libreoffice.org/features/writer/
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ctrl+shift+medzerník – tvrdá medzera; dáva sa napr. medzi predložky a nasledujúce slovo – 

spojí ich dokopy, čiže sa nestane, že by predložka ostala na konci riadku, ale vždy sa posúva 

spolu s daným slovom. 

Ďalšie užitočné skratky je možné nájsť na adrese: http://support.microsoft.com/kb/290938/sk.  

 

Odporúčam si kontrolovať formátovanie textu zobrazením formátovacích značiek cez ikonu 

¶ v Domov/Home záložke Wordu. Pomôže, aby nebolo viac medzier medzi slovami a pod. 

 

Rozsah - celkový počet strán nie je totožný s rozsahom práce; do rozsahu práce sa počíta 

úvod, hlavný text, záver a zoznam použitej literatúry, 

 odporúčaný rozsah prác: bakalárska práca minimálne 30 až 40 normostrán (54 000 až 72 

000 znakov vrátane medzier), diplomová práca minimálne 50 až 70 normostrán (90 000 

až 126 000 znakov vrátane medzier)  

 slová nedeliť, nastaviť správne okraje v cm (3,5 - 2, - 2,5, - 2,5), pričom 3,5 cm je na 

strane väzby (ľavá strana), pravá strana 2 cm, horný a dolný okraj 2,5 cm, 

 prácu písať v bloku – nevynechávať riadky, 

 používať riadkovanie 1,5 v celej práci (iba v popisoch pri obrázkoch, grafoch a tabuľkách 

sa používa riadkovanie 1, príp. 1,15)  

 pod názvom kapitoly napísať krátky úvod – vstup do kapitoly, nezačínať hneď názvom 

podkapitoly, 

 netvoriť príliš krátke kapitoly a podkapitoly (ak má byť podkapitola len na pár riadkov, 

zvoliť radšej iné členenie textu, napríklad: a., b., ....), 

 nová kapitola začína vždy na novej strane (netýka sa podkapitol a podpodkapitol), 

 ak má byť z kapitoly (alebo podkapitoly, podpodkapitoly) na konci strany len nadpis, 

príp. jedna veta, je lepšie to celé presunúť na začiatok ďalšej strany, 

 vyhýbať sa beletristickému spracovaniu problematiky, hovorovým výrazom, používať 

odbornú terminológiu, 

 neodkláňať sa od zvolenej témy diplomovej práce, dôležité je vždy si riadne prečítať 

názov, rozanalyzovať ho a až potom tvoriť štruktúru práce, 

 používať čo najnovšiu literatúru (po roku 2000, ideálne po roku 2005),  

 latinské, príp. iné cudzie názvy a výrazy písať kurzívou: napr. Gammaherpesvirinae, 

 číslovanie strán v dolnej časti (päta dole) centrované na stred, 

http://support.microsoft.com/kb/290938/sk
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 je dobré dávať do textu obrázky, grafy, tabuľky, diagramy (spolu ilustrácie), ktoré danú 

prácu sprehľadnia a doplnia – keď sú dobre spravené, povedia viac ako samotný text. 

Treba na ne dať v texte odvolávku napr. (Na obr. 3 je znázornené zloženie.......).  

 ilustrácie používať v dostatočnom rozlíšení, aby boli ostré a čitateľné; 

 ilustrácie je dobré čerpať z elektronicky dostupných odborných článkov. Na vyhľadávanie 

stačí použiť google. Nie je vhodné používať skenované ilustrácie zo skrípt a kníh (majú 

zväčša nedostatočnú kvalitu); 

 ilustrácie sa vkladajú priebežne medzi text, nie na samostatné strany. Je potrebné, aby 

mali nejakú súvislosť s daným textom – čiže nedávať ilustrácie len preto, aby tam nejaké 

boli, príp. aby natiahli rozsah práce. 

 ilustrácie sa číslujú postupne ako sú uvádzané v texte napríklad: Graf 1, Graf 2, Obrázok 

1, Obrázok 2, Tabuľka 1, Tabuľka 2, ... 

 pri ilustráciách (ak sú prevzaté) vždy uvádzať zdroj. Ak je v ilustrácii nejaký popis 

v cudzom jazyku, treba to preložiť. V tom prípade sa uvedie napr. (Novák, 2006 – 

upravené). 

 pri popise ilustrácie dať jej označenie, názov a krátky popis. Napr.: 

 
Obrázok 1 Štruktúra herpetickej častice.  Virión herpesvírusov je zložený z..........(zdroj). 

 

Pozn.: ak je obrázok prevzatý z knihy, článku a pod. – uvádzať zdroj štandardne ako pri 

použití parafrázovania v texte – napr. (Novák, 2006). V prípade, že je obrázok aj nejako 

zmenený oproti pôvodnému zdroju (napr. preložený), uvedie sa zdroj: (Novák, 2006 – 

upravené). 

Ak je obrázok prevzatý z internetovej stránky, uvedie sa zdroj nasledovne: prevzaté z [1]. V 

zozname použitej literatúry sa potom uvedie celá adresa internetovej stránky (viď. str. 11 o 

citovaní internetových stránok). 
   

 popis ilustrácií sa uvádza nasledovne: pod ilustráciou (pri obrázkoch a grafoch); nad 

ilustráciou (pri tabuľkách). 

 dať pozor, aby nebola ilustrácia na jednej strane a jej popis až na ďalšej strane, 

https://www.google.sk/imghp?hl=sk&tab=wi
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 popis ilustrácií sa dáva veľkosťou písma 10, príp. 11, riadkovanie 1, príp. 1,15. – dôležité 

je zvolené nastavenie dodržať v celej práci. 

 

 

Príklad písania jednotlivých častí práce 

 

Prvá úroveň: 1 HERPETICKÉ VÍRUSY 

(medzera) 

 píšeme tak všetky názvy častí diplomovej práce (zadanie, čestné vyhlásenie, 

poďakovanie, abstrakt, predhovor, obsah, zoznam skratiek, úvod, názvy kapitol, záver, 

zoznam použitej literatúry, prílohy) 

 

Druhá úroveň: 1.1 GAMAHERPETICKÉ VÍRUSY 

(medzera) 

 píšeme názvy podkapitol 

 

Tretia úroveň: 1.1.1 Myšací herpetický vírus 

(medzera) 

 píšeme v názve pod podkapitoly 

 

Štruktúra a členenie práce 

 

Úvodná časť práce (Prelimináriá)  - nedávajú sa čísla strán, ale zarátavajú sa do počtu 

strán (okrem Obalu) 

 

Obal (nepočíta sa do celkového počtu strán) je to tvrdá väzba záverečnej práce - dosky 

Titulný list (nepíšeme číslo strany, ale je to už 1. strana), 

Zadanie záverečnej práce – vygenerované z AIS2 a podpísané (toto vygeneruje vedúci 

práce a dodá študentovi; v pdf verzii záverečnej práce, ktorá ide do AIS2, nemusí byť zadanie 

práce podpísané) 

Čestné vyhlásenie (nie je povinné) 

Poďakovanie (nie je povinné) 
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Abstrakt v slovenskom jazyku 

Abstrakt v cudzom jazyku 

Predhovor  

Obsah  

Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné) 

Zoznam skratiek a značiek – ak sú v práci (nepovinné, ale u nás sa štandardne uvádza) 

 

Hlavná časť práce  

 

Úvod – píšeme na 1-2 strany; číslo strany sa dáva až na druhú stranu úvodu 

Jadro práce – je odlišné pri bakalárskej a pri diplomovej práci. Bakalárska práca je prevažne 

literárna rešerš, čiže jej jadro je tvorené jednotlivými teoretickými kapitolami týkajúcimi sa 

problematiky. Jadro diplomovej práce je tvorené kapitolami: Súčasný stav riešenia 

problematiky, Cieľ práce, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia. 

Záver 

Zoznam použitej literatúry 

Prílohy 

 

Stručne k niektorých častiam práce (iba informácie k veciam, s ktorými 

bývajú problémy; všetky časti sú popísané v smernici – potrebné si 

naštudovať) 

 

OBAL 

Na obale sa podľa normy musí uvádzať:  

 názov vysokej školy,  

 názov fakulty,  

 názov záverečnej práce (príp. aj podnázov),  

 označenie záverečnej práce (bakalárska práca, diplomová práca),  

 meno, priezvisko a tituly autora,  

 rok predloženia. 

 

Rozmiestnenie prvkov na obale určuje príloha č. 1 smernice rektora. 
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TITULNÝ LIST 

Titulný list obsahuje úplnú informáciu o záverečnej práci v štruktúre: 

 názov vysokej školy,  

 názov fakulty,  

 názov práce a podnázov práce (ak sa použil),  

 označenie práce,  

 meno, priezvisko autora a akademické a vedecko-pedagogické tituly, 

 názov študijného programu (Biológia – pre Bc; Mikrobiológia alebo Virológia – pre 

Mgr.), 

 číslo a názov študijného odboru (1536  Biológia – pre Bc.; 1510 Mikrobiológia pre Mgr., 

1511 Virológia pre Mgr.), 

 meno, priezvisko a tituly vedúceho práce, 

 meno, priezvisko a tituly konzultanta (ak bol určený), 

 školiace pracovisko (ak bolo určené), 

 miesto a rok predloženia práce. 

 

Rozmiestnenie prvkov titulného listu určuje príloha č. 2 smernice rektora. 

 

ABSTRAKT 

Dáva informáciu o cieľoch, obsahu, výsledkoch a význame práce. 

Slovenský a anglický abstrakt sa píše na samostatných stranách (čiže budú 2 strany abstraktu 

– jedna SK, druhá EN). Abstrakt obsahuje základné bibliografické údaje, skrátenú informáciu 

o diele a 3-5 kľúčových slov.  

Bibliografické údaje sa uvádzajú nasledovne: 

 

 

 

 

Text abstraktu sa píše ako jeden odsek a má mať približne 100-500 slov (prikláňam sa k cca 

300-500). 

Kľúčové slová sa uvádzajú v spodnej časti strany nasledovne: 

 

 

Priezvisko, Meno: Názov práce: Označenie práce: Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie: Bratislava rok; počet strán. 
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PREDHOVOR 

Predhovor je v záverečných prácach povinný. 

Na jednej strane sa uvedie všeobecná informácia o práci, jej hlavná charakteristika. Popíšu sa 

tiež dôvody vzniku práce, ako aj domáci a medzinárodný kontext (prečo je práca aktuálna, 

dôležitá, významná a pod.). Popíše sa aj zvolený prístup autora k danej problematike a jeho 

prínos k danej téme. 

V predhovore sa pravej dolnej časti strany uvádza „podpis“ autora: Autor práce. 

 

ZOZNAM SKRATIEK 

V zozname skratiek majú byť uvedené všetky skratky, ktoré boli v práce použité. Nie je 

potrebné uvádzať všeobecne známe skratky, ako napr. DNA, RNA a pod. 

V zozname skratiek sa buď uvedie len slovenské vysvetlenie skratky, alebo aj anglické, aj 

slovenské – spôsob, pre aký sa študent rozhodne, je potom potrebné dodržiavať v celom 

zozname. 

Skratky je vždy potrebné vysvetliť v texte pri ich prvom výskyte. 

Zoznam skratiek sa píše nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé skratky sú zoradené abecedne. 

 

ÚVOD 

Úvod sa ako kapitola nečísluje. Rozsah je 1-2 strany.  

Kľúčové slová: 

Kľúčové slovo 1. Kľúčové slovo 2. Kľúčové slovo 3. Kľúčové slovo 4. 

 

Keywords: 

Keyword 1. Keyword 2. Keyword 3. Keyword 4.  

 

 

 

 

 

EBV – vírus Epsteina a Barrovej 

MHV – myšací herpetický vírus 

EBNA – jadrový antigén vírusu Epsteina a Barrovej 

 alebo 

EBNA – Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen/jadrový antigén vírusu Epsteina a Barrovej 

. 

. 

 



 - 9 - 

Podáva v podstate podobná informácia ako abstrakt a predhovor, s tým, že úvod by už mal 

byť konkrétnejší. Čiže už popisuje riešenú problematiku, stav jej poznania, opäť zdôrazňuje 

dôležitosť výberu témy a jej rozpracovania. 

Strany sa číslujú až od druhej strany Úvodu. Čiže ak je Úvod jednostranový, uvádza sa 

prvýkrát číslo strany až na prvej strane jadra – prvej kapitoly práce (podľa počtu 

predchádzajúcich strán, by strana, na ktorej bude prvýkrát číslo strany, mala byť cca strana č. 

11- 13, čiže také bude aj číslo strany). 

 

(Ciele práce, Materiál a metódy, Výsledky, Diskusia – špecifické pre 

diplomové práce – sú popísané v smernici rektora). 

 

ZÁVER 

Rovnako ako Úvod sa kapitola Záver nečísluje. V tejto časti sa zhrnie rozpracovaná 

problematika. V prípade diplomovej práce sa v Závere poukáže, či boli ciele práce splnené, 

čo sa zistilo, aké boli najvýznamnejšie výsledky.  

V Závere je možné popísať aj prípadné plány do budúcnosti – či sa v práci bude pokračovať, 

čo by bolo dobré ešte preskúmať, atď. 

 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

 Pri písaní práce sa autor opiera o odborné pramene. K ním patria: - vedecká/odborná 

literatúra, - články z vedeckých/odborných časopisov, - zborníky z konferencií, - interné 

materiály inštitúcií, - zákony a vyhlášky. 

 Odborné publikácie vyhľadávať v databázach: Scopus, Web of Knowledge, PubMed, príp. 

Google Scholar. 

 Medzi odborné pramene nepatria: - články z populárnych časopisov (Plus 7 dní, 

Slovenka, ....), - články z novín, - články z internetových referátov (www.referaty.sk)..... 

Necitovať ani z www.wikipedia.sk – maximálne tak na použitie obrázkov (avšak 

vhodnejšie je aj obrázky čerpať z vedeckých/odborných zdrojov).  

 Ako prameň sa tiež neodporúča použiť bakalárske, diplomové práce a ani iné 

vysokoškolské práce.  

http://www.scopus.com/home.url
http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=Q2D2a9npbd8JO88dCE5&preferencesSaved=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://scholar.google.sk/
http://www.wikipedia.sk/
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 Potrebné si uvedomiť, že systém na kontrolu originality porovnáva aj s textami na 

internete. Čiže nekopírovať text z takýchto článkov, nakoľko pri kontrole originality 

vybehne zhoda a bude sa to musieť riešiť. 

 Citáciu uvádzame na tom mieste v texte, kde sa na ňu odvolávame. V texte sa väčšinou 

používa parafrázovanie (čiže výťah; prevzatie myšlienky/myšlienok z väčšieho bloku 

textu) – nedávajú sa úvodzovky. Za danou citáciou alebo parafrázou sa uvedie autor a rok 

(napr. Novák, 2006; ak sú dvaja autori tak: Novák a Nováková, 2006; ak ich je viacero 

tak: Novák et al., 2006). 

 Nie je dovolené preberať zo zdrojov väčšie celky textu bez ich zmeny, príp. 

s minimálnymi zmenami. Ak takýmto spôsobom študent preberá, nie je to už 

parafrázovanie, ale citát – potrebné oddeliť úvodzovkami a vyznačiť kurzívou. Ak študent 

takto preberie text a neoznačí ho, považuje sa to za nedodržianie citačnej etiky a porušenie 

autorského práva. 

 Citácia slúži na prepojenie citovaného/parafrázovaného miesta so zoznamom literatúry na 

konci práce. 

 Množstvo použitej literatúry pri bakalárskej práci odporúčam minimálne 30, z toho je 

vhodné mať väčšinu zahraničných prác. Pri diplomovej práci by malo byť použitých cca 

100 prameňov. 

 Citácie v texte a zoznam použitej literatúry je dobré robiť priebežne, lebo potom je v tom 

zmätok a ťažko sa to hľadá a robí na konci (stáva sa potom, že nejaké zdroje v zozname 

chýbajú a pod. – oponenti to radi vytýkajú). 

 Nepísať prácu z jedného zdroja, ktorý sa občas doplní informáciou z iných zdrojov. 

Všetky pramene by mali byť použité vyvážene.  

 

Príklady uvedenia jednotlivých zdrojov v zozname použitej literatúry: 

Monografia 

RAJČÁNI, J., ČIAMPOR, F. Lekárska virológia, VEDA, Bratislava, 2006, 574 strán, ISBN 

80-224-0911-1. 

 

Kapitola v monografii 

PAYNE, L. N. Biology of avian retriviruses. In The Retroviridae, Levy JA (ed.). Plenum 

Press: New York, 1992, Vol 1, 299 – 404. 
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Vedecký/Odborný článok 

RAPICETTA, M., FERRARI, C., LEVRERO, M. Viral determinants and host immune 

responses in the pathogenesis of HBV infection. J. Med. Virol.  2002, 67, 454 – 457. 

KNOWLES, W. A., PIPKIN, P., ANDREWS, N., VYSE, A., MINOR, P., BROWN, D. 

W., MILLER, E. Population-based study of antibody to the human polyomaviruses BKV and 

JCV and the simian polyomavirus SV40. J. Med. Virol. 2003, 71(1), 115 – 123. 

 

Internetové stránky 

[1] http://education.expasy.org/images/Polyomaviridae_virion.jpg - dávajú sa zvyčajne 

samostatne za zoznamom použitej literatúry. Je potrebné odstrániť hypertextové prepojenie. 

V texte sa internetové stránky citujú nasledovne: ......abcdefgh.... (prevzaté z [1]).  

! Odborné články získané z elektronicky dostupných odborných časopisov sa citujú ako 

článok, nie ako internetová stránka ! 

Dôležité je citovať v celej práci jednotným spôsobom, ako aj jednotlivé zdroje mať 

uvedené v zozname použitej literatúry v rovnakom formáte (je možné použiť aj rôzne 

aplikácie na vytváranie referencií – potrebné ale zadať požadovaný formát. Zoznam 

dostupných aplikácií je tu; najbežnejšie používaný je EndNote; výborný je aj 

Mendeley). 

 

Odovzdávanie záverečnej práce 

 

V harmonograme daného školského roka je vždy uvedený dátum na odovzdávanie 

záverečných prác – je to dátum, kedy treba vložiť pdf verziu práce do AIS2 (do polnoci 

daného dňa). 

Keďže pdf verzia a tlačená verzia práce musia byť identické (s výnimkou prítomnosti 

podpisov na zadaní), po vložení práce do AIS2 už nie je možné prácu upravovať, opravovať, 

meniť. 

V smernici je uvedené, že do 3 dní vloženia pdf verzie je potrebné odovzdať tlačenú verziu 

na pracovisko. Naša katedra väčšinou určuje cca až týždeň na odovzdanie tlačenej verzie 

(treba sa vždy overiť dopredu).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.endnote.com/
http://www.mendeley.com/
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Odovzdávajú sa 2 práce v pevných doskách – jedna je potrebná pre komisiu na obhajoby, 

aby sa s prácou mohla oboznámiť, druhá ide oponentovi a jedna elektronická verzia v pdf 

na archivačné účely sa zasiela tajomníkovi katedry – Dr. Šupolíkovej. Ďalšie kópie sú už na 

dohode vedúceho práce a študenta (vedúci práce môže vyžadovať elektronickú verziu práce, 

príp. prácu v tepelnej alebo hrebeňovej väzbe, príp. v pevných doskách). 

Hneď ako študent prinesie tlačené verzie na sekretariát katedry, dostane list pre oponenta, 

v ktorom ho katedra žiada o vypracovanie posudku a ten spolu s jednou tlačenou verziou 

práce zanesie oponentovi (zväčša v spolupráci s vedúcim práce). 

Oponent vypracuje oponentský posudok, ktorý odovzdá na sekretariáte katedry a jeho pdf 

verzia sa vloží do AIS2 (takiež aj pdf posudku od vedúceho práce). Zväčša sa vedúci práce 

dohodne s oponentom na zaslaní elektronickej verzie posudku e-mailom, čo urýchli získanie 

posudku študentom, ktorému následne ostane viac času na prípravu odpovedí na oponentské 

otázky. 

 

Doplňujúce dokumenty 

 

Cca 2 dni po vložení pdf verzie do AIS2 je možné z neho vygenerovať protokol o kontrole 

originality. Tento protokol tvorí súčasť materiálov, ktoré idú ku štátnej skúške. 

 Po vložení pdf verzie je taktiež možné z AIS2 vygenerovať licenčné zmluvy – jednu medzi 

študentom a Slovenskou republikou a druhú medzi študentom a Univerzitou Komenského 

v Bratislave. Študent je povinný doniesť 2 podpísané kópie z každej z týchto zmlúv (čiže 4 

kusy zmlúv) na sekretariát (ideálne vtedy, keď tam nesie tlačené verzie práce). Sekretariát 

mu ich potvrdí a študentovi ostáva po jednej z každej zmluvy (zvyšné dve ostávajú na škole).  

 

Ďalšie formality pred štátnymi skúškami 

 

Študent je povinný vysporiadať záväzky s knižnicami na PRIF UK – čiže nechať si 

potvrdiť, že od nich nemá požičané žiadne materiály, nemá nejaké nedoplatky na príp. 

pokutách a pod. 

Ďalej sa študent prihlasuje na štátne skúšky – cez AIS2 – je potrebné dať si pozor, aby sa 

študent prihlásil na štátnu skúšku cez Katedru mikrobiológie a virológie a nie cez nejakú inú 

katedru. Taktiež sa vypĺňa aj papierové tlačivo prihlášky (stiahnuteľné zo stránky fakulty) 

a to sa odovzdáva na študijnom oddelení. Presné termíny si je potrebné zistiť 

v harmonograme šúdia na daný rok, príp. sa informovať na študijnom oddelení. 



 - 13 - 

Prezentácia záverečnej práce 

 

Príprava prezentácie 

 v rozsahu  10 minút (max. 12 min.; bakalárske práce), 20 minút (max. 22 min. 

diplomové práce),  

 prezentácia nemá byť prednáškou a vysvetľovaním (často známych) pojmov,  

 v prezentácii stručne zhrnúť problematiku, ciele, metódy, výsledky práce, príp. aj jej 

využitie a plány do budúcnosti (pri obhajobe bakalárskej práce uviesť dôvod výberu 

danej témy, cieľ a rozviesť danú problematiku), 

 je dobré pripraviť si záchytné body prezentácie na papier (kartičky), avšak nie je vhodné 

čítať celú prezentáciu, či už zo slajdov alebo z pripravených materiálov.  

 

 

Prezentáciu pripraviť v programe PowerPoint alebo podobnom (napr. OpenOffice 

Impress, LibreOffice Impress, Keynote, PrezentiaFX) – pri vytváraní prezentácií 

v iných programoch je potrebné dbať na ich kompatibilitu s PowerPointom, kedže pri 

obhajobe sa používa školský počítač, na ktorom je nainštalovaný)  

 

 1. slajd - obsahuje názov školy, názov práce, dátum obhajoby a dolu meno autora, meno 

vedúceho práce, školiace pracovisko,  

 ďalšie slajdy – stručne uviesť problematiku práce, jej teoretické základy 

 ďalšie slajdy – ciele práce, metodika a výsledky 

 výsledky majú pri obhajobe diplomovej práce tvoriť najrozsiahlejšiu a najdôležitejšiu 

časť prezentácie 

 výsledky dokumentovať obrázkami, grafmi, tabuľkami 

 predposledný slajd/slajdy – zhrnutie výsledkov a významu práce, príp. jej využitie, 

atď., 

 posledný slajd - poďakovanie za pozornosť, 

 pozadie v PowerPointe použiť skôr tmavé (vhodná modrá farba) a písmo svetlé (vhodné 

napr. svetložlté písmo); (vhodné je aj jemné svetlé pozadie a tmavomodré, príp. čierne 

písmo) – dávať pozor, aby sa farby nebili (nedávať napr. zelené pozadie a červené písmo 

– pri premietaní cez dataprojektor absolútne nečitateľné), 

http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.openoffice.org/product/impress.html
http://www.libreoffice.org/features/impress/
http://www.apple.com/iwork/keynote/
http://www.presentiafx.com/
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 písmo nech je dostatočne veľké – 20 až 30 b. (názvy väčšie písmo, text menšie – v celej 

prezentácii používať rovnakú veľkosť. Kurzíva a podčiarknuté písmo sa neodporúča); typ 

písma Times New Roman, Arial, Verdana a pod. 

 na slajdoch nedávať veľa textu – neprehľadné, len hlavné body (v odrážkach 6-8)!! 

 prezentáciu si vždy zálohovať (na USB, príp. CD; vhodný je aj mail)! 

 

Prezentácia – samotná obhajoba 

 

Predseda komisie študenta predstaví, uvedie tému jeho záverečnej práce a vedúceho práce. 

Následne vyzve študenta, aby začal svoju prezentáciu. 

  1. slajd na začiatku sa pozdraviť, osloviť auditórium (predsedu komisie a jej členov – 

pozn. je to komisia, nie porota), poďakovať sa predsedovi komisie za predstavenie (v 

príp. že v predstavení niečo chýbalo – napr. názov práce, meno vedúceho práce, príp. 

pracovisko, kde bola práca vypracovaná, je potrebné to v úvode ešte doplniť) a následne 

prejsť k ďalším slajdom.  

 ďalšie slajdy  - postupne sa vyjadriť k jednotlivým slajdom, dôraz klásť na výsledkovú 

časť – nech je podaná zrozumiteľne, prehľadne a konzistentne,  

 predposledný slajd – zhrnutie výsledkov a záver,  

 posledný slajd - poďakovanie za pozornosť, príp. aj poďakovanie vedúcemu práce 

a ľuďom, ktorí pomáhali pri práci (najčastejšie pracovníci daného laboratória),  

 pri prezentácii hovoriť pomaly a zrozumiteľne, nečítať všetko zo slajdov ani z papierov, 

 používať skôr krátke vety ako dlhé, mnohoslovné, zložité súvetia – vyhnete sa 

problémom s dýchaním, 

 snažiť sa udržiavať zrakový kontakt s auditóriom, 

 neprekročiť časový limit. 

 

Okrem základných súčastí prezentácie (jej obsah a vizuálne pomôcky) auditórium 

vníma aj ďalšie prvky: 

 hlas prednášajúceho (to, „ako“ to povie), 

 reč tela (ktorá odráža jeho skutočný postoj, záujem a vzťah k prezentovanej téme), 

 vzhľad (prvý dojem)  náležite spoločensky oblečený a upravený (muži obleky, ženy 

kostýmy alebo niečo podobné, nie spoločenské šaty, ale ani príliš neformálne, primeraný 

mejkap). 
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Najčastejšie chyby na slajdoch v PowerPointe 

 malé písmo nevýraznej farby na nekontrastnom pozadí, 

 rozličné ozdobné typy písma, 

 slajd presýtený textom alebo množstvom tabuliek a grafov, 

 veľký počet slajdov a ich rýchly sled, 

 príliš veľa grafických prvkov, animácií a pod. 

 

Najčastejšie chyby pri prezentácii 

 čítanie textu z papierov, monotónny prejav bez intonácie hlasu – tichý/hlučný s 

neprimeranou gestikuláciou, 

 používanie „zvukových tikov“ a slovnej „vaty“ (ehm, teda, takže, vlastne, v podstate, 

hmm, ééé a pod.), 

 nepozeranie sa do auditória, otočenie sa chrbtom auditóriu, 

 prekročenie časového limitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


