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ÚVOD

Úvod sa ako názov kapitoly nečísluje.
Autor ho píše v prvej osobe množného čísla.

Autor v úvode: 

predstaví tému a zdôvodní výber témy (prečo, z akých dôvodov, čo motivovalo, viedlo k výberu zvolenej témy – záujem o danú problematiku, predchádzajúca teoretická práca či prax v tejto oblasti a iné);

stručne charakterizuje súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí (dostupné informácie a teoretické poznatky týkajúce sa danej témy, významní autori, publikácie, ktoré sa téme venujú, bakalárske či diplomové práce, prípadne absencia komplexného riešenia problematiky);

určí cieľ práce, svoj autorský zámer (jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia, súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného (čo zamýšľa prácou docieliť, dosiahnuť – zosumarizovať, zhrnúť známe teoretické poznatky, preskúmať ich využívanie v praxi, overiť ich platnosť, relevantnosť, poukázať na nedostatky v súčasnej mediálnej praxi, polemika a podobne);
	Príklad: „Cieľom bakalárskej/diplomovej práce Vydavateľský koncept nového periodika je zhromaždiť a systematicky zoradiť relevantné teoretické informácie pre potenciálneho vydavateľa, ktorý pripravuje koncept periodika a otestovať ich funkčnosť na konkrétnom príklade. Veríme, že by sa naša bakalárska/diplomová práca mohla stať užitočným podkladom pre študentov žurnalistiky či pre začínajúcich vydavateľov.“


vymedzí prieskumný problém, jeho ciele, sformuluje hypotézy (práca tieto teoretické predpoklady empiricky potvrdí, vyvráti, prehĺbi, spresní, modifikuje...)  a charakterizuje metodológiu prieskumu, ktorá obsahuje: 
	charakteristiku objektu skúmania, 
	konštrukciu kategorizačného kľúča, 
	pracovné postupy, 
	spôsob získavania údajov zo zdrojov, 
	metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, 
	štatistické metódy;

	Príklad: „Počas tvorby teoretickej časti bakalárskej/diplomovej práce budeme vychádzať z dostupnej literatúry, a to zo slovenskej, českej, anglickej i nemeckej, ako aj zo štatistík a štúdií zverejnených v Otázkach žurnalistiky i na internete. Využijeme tiež rôzne prieskumy domácich aj zahraničných (štátnych aj súkromných) štatistických úradov či marketingových agentúr. Poznatky získané z literatúry plánujeme konzultovať s odborníkmi z praxe – s vydavateľmi, editormi, šéfredaktormi, grafikmi...“)


načrtne štruktúru práce: počet kapitol, ich názvy a obsah).
	Príklad: „Bakalársku/diplomovú prácu sme rozdelili do piatich kapitol, ktoré sa  postupne venujú... Prvá kapitola pojednáva o teoretických aspektoch...“
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ZOZNAM LITERATÚRY A PRAMEŇOV

Príklady zápisu citovanej literatúry 
	

Priezviská a mená dvoch alebo troch autorov sú oddelené pomlčkou. 
Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor a skratka „a kol.“ alebo „et al.“
V prípade elektronických dokumentov údaje: dátum citovania, dostupnosť a prístup sú povinné iba pre online dokumenty. 

Knihy/Monografie (záverečné a kvalifikačné práce, výskumné práce) 
Prvky popisu: 
PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov : podnázov. Poradie vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Počet strán. ISBN. 
BREČKA, Samuel et al. 2009. Od tamtamov po internet. Bratislava: EuroKódex, 2009. 308 s. ISBN 978-80-89363-29-2.
HALBERSTAM, David et al. 2007. Breaking News : how the Associated Press has covered war, peace, and everything else. New York: Princeton Architectural Press, 2007. 414 s. ISBN 1-56898-689-0.
HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 2001. Agentúrna žurnalistika. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. 226 s. ISBN 80-223-1580-X.
Článok v časopise 
Prvky popisu: 
PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov článku. In Názov zdrojového dokumentu. ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od-do). 
HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 1994. Svetové agentúry dnes. Agence France-Presse (AFP). In  Otázky žurnalistiky. Issn, 1994, č. 2, s. 156 – 161.
Článok zo zborníka a monografie 
Prvky popisu: 
PRIEZVISKO, Meno autora. Rok vydania. Názov príspevku. In Názov zborníka : podnázov. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN, rozsah strán (strana od-do). 
HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 1993. Problematika tlačových agentúr v rozvojových štátoch. In Zborník FiF  UK Žurnalistika 19-20. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993, ISBN, s. 111 – 118.
Elektronické dokumenty – monografie  
Prvky popisu: 
PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov : podnázov. [Druh nosiča]. Miesto vydania: Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN. 

SMITH, Albert. 2008. Constitutional history. [CD-ROM]. Toronto: Steward Press, 2008. ISNB 0-7710-1932-7. 

SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London: McGraw-Hill, 2005. 1 572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete: <http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5. 

Články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky 
Prvky popisu: 
PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov. In Názov zdroja. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN. 

HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: <http://southernlibrary.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X. 

Normy, zákony 
Popis prvku: 
Označenie a číslo normy:rok vydania, (nie rok schválenia, alebo účinnosti) Názov normy. In Názov zdroja. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN. 

STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. 

Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 38/1997 Z.z. o Matici slovenskej. 

Rukopisy (interné materiály) 

KLIMEK, Matej. 2001. Manažment záznamov na úradoch práce. 2001. 25 s. Rukopis. 

Rozhodnutie o zrušení Ústrednej knižnice a Študijno-informačného strediska UK.
Bratislava, Univerzita Komenského, 1990. Strojopis.
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