
CITÁCIE 

Bakalársku prácu nepíšeme z vlastnej hlavy, opierame sa o odbornú literatúru. Preto 

vždy, keď neprezentujeme vlastné myšlienky a závery, ale informácie z kníh alebo 

stránok, ktoré napísal niekto iný, treba uviesť, odkiaľ daná informácia pochádza, a to 

buď citáciou (keď citujeme presne), preloženou citáciou (keď citujeme presne z 

cudzojazyčnej knihy, ale citát preložíme do slovenčiny) alebo parafrázou (keď 

cudziu myšlienku alebo akúkoľvek informáciu, ktorá nie je z našej hlavy, 

preformulujeme, vypovieme vlastnými slovami). 

Ako sa to robí:  

Citát: „..................“ [Priezvisko autora, rok, strana] 

Preložený citát: „..................“ [podľa Priezvisko autora, rok, strana]  

Parafráza: bez úvodzoviek [pozri Priezvisko autora, rok, strana] 

Za hranatou zátvorkou už nepíšeme bodku, pokračujeme rovno ďalšou vetou. 

Keď uvádzame nejakú knihu v rámci textu, jej názov treba dať do kurzívy a za ním 

napísať do zátvorky rok vydania (ten už ale nie je v kurzíve). 

Ak citujeme z internetu, uvedieme v hranatej zátvorke internetovú stránku a deň, 

kedy sme ju navštívili, pričom zachováme ten istý postup ako pri citovaní z knihy 

(citát: v úvodzovkách, žiadne uvádzacie slovo; preložený citát: v úvodzovkách, 

uvádzame slovom podľa; parafráza: bez úvodzoviek, uvádzame slovom pozri):  

[www.infopedia.pt, 31.9.2017] 

 

ÚPRAVA, FORMÁLNA STRÁNKA 

Pri odovzdávaní práce na kontrolu (aj keď ešte nejde o inálnu verziu) treba dbať na 

základné prvky formálnej úpravy, aby sa školiteľ mohol pri čítaní sústrediť na 

kvalitu obsahu a nemusel sa rozptyľovať gramatickými chybami, chýbajúcimi 

čiarkami, preklepmi a podobne. Preto si prácu (alebo jej časť, ktorú odovzdávate) 

vždy po sebe poriadne prečítajte. 

Na čo netreba zabudnúť: 

     zarovnanie textu z oboch strán  

     čiarky  

     odseky – nový odsek = vždy použijem tabulátor  



     odrážky – používať radšej predvolené vo Worde, určite nie 

spojovníky!  

     spojovníky – nemýliť si ich s pomlčkami  

SPOJOVNÍK je toto: - je krátky a používa sa vnútri slov (napr. čierno-biely) alebo v 

portugalčine pri pripájaní zvratných či predmetových zámen k slovesám 

POMLČKA je toto: – je dlhá, pred ňou i za ňou je medzera, používa sa medzi 2 

slovami alebo číslami (napríklad, keď uvádzame strany v knihe, z ktorej citujeme) 

     za bodkou ide vždy medzera, či už je tá bodka za vetou alebo 

radovou číslovkou alebo kdekoľvek inde (výnimkou sú dátumy) 

     používať kontrolu pravopisu vo Worde, v žiadnom prípade 

neodovzdávať prácu s preklepmi  

  

 ODBORNÁ ÚROVEŇ PRÁCE  

  Bakalárska práca je odborným spracovaním zvolenej témy, nejde o vysvetľovanie 

témy laikom ani o prednášku pre študentov prvého ročníka. V tomto zmysle ju treba 

aj písať. Musí mať určitú odbornú úroveň, ktorá sa odráža nielen v kvalite obsahu, 

ale aj vo vyjadrovaní. Vety však musia byť zrozumiteľné, vyhýbajte sa zbytočne 

komplikovaným konštrukciám (zložitosť nerovná sa za každých okolností 

odbornosť). Píšte len o tom, čomu rozumiete, a ak niečomu nerozumiete, doštudujte 

si to alebo choďte na konzultáciu k školiteľovi. 

Ak uvádzate nejaké nové termíny, ktoré nie sú bežne známe, treba ich vysvetliť. 

Nevysvetľujte ale každú banalitu, práca nie je pre laikov, s istými vedomosťami u 

čitateľa sa ráta. Takisto o „okrajových“ častiach práce – predhovor, úvod, záver – 

platí, že musia byť na úrovni. Bakalár sa nevyjadruje ako žiak základnej školy. Čiže 

nič také ako „tému som si vybral preto, lebo sa mi páči portugalský jazyk“ nemá ani v 

týchto častiach práce miesto. A, prirodzene, predtým, než ich začnete písať 

(mimochodom, obvykle sa píšu až úplne nakoniec), treba si naštudovať v smernici, 

čo majú obsahovať. 

 

SMERNICA 

Na webovej stránke fakulty máte k dispozícii smernicu k písaniu záverečných prác. 



Obsahuje veľa dôležitých informácií, bez ktorých sa pri písaní nezaobídete. Preto si 

ju ešte pred začatím tvorivého procesu dôkladne preštudujte. Uľahčíte si tým život 

dvojnásobne – napíšete prácu tak, ako má byť, a zároveň neprivediete školiteľa do 

zúrivosti tým, že sa ho vypytujete na veci, ktoré máte vedieť aj bez jeho pomoci. Je 

totiž vašou povinnosťou si smernicu naštudovať a písať podľa nej, školiteľ nie je 

povinný sa ju naučiť naspamäť a prerozprávať vám jej obsah. 

 

ŠKOLITEĽ 

K napísaniu kvalitnej bakalárskej práce, ktorá môže byť odporučená na obhajobu, sú 

nevyhnutné pravidelné konzultácie so školiteľom. Je tu na to, aby vás usmernil, 

poradil vám, ako napredovať, skontroloval to, čo ste vytvorili, a pomohol v prípade 

nejasností či pochybností i pri výbere vhodnej odbornej literatúry. Nezabúdajte 

však, že nie je jeho úlohou vymýšľať vám, o čom máte písať, resp. písať prácu za vás. 

Ako študenti vysokej školy uchádzajúci sa o titul Bc. musíte sami vedieť odlíšiť 

podstatné od nepodstatného, rozmyslieť si, čo chcete vpráci rozoberať, vedieť 

analyzovať, dedukovať, argumentovať, musíte sa dokázať rozhodnúť, čo ešte 

netreba vysvetľovať a čo už je nová, neznáma informácia. 

Vaši školitelia sú vám však s dispozícii, ak si v niečom nie ste istí alebo potrebujete 

poradiť, a, samozrejme, s radosťou si prečítajú všetky vaše hotové kapitoly, takže sa 

na nich neváhajte obrátiť a konzultujte tak často, ako treba. 

Písaniu zdar! 

 


