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 Predkladaný interný materiál Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave vznikol z potreby katedry zjednotiť formálnu úpravu ako aj 

typografickú a ortografickú stránku dokumentov určených na publikovanie (záverečných 

prác, odborných príspevkov a podobne). Nakoľko materiál predstavuje len stručný výber 

najproblematickejších javov z danej problematiky, nenárokuje si na úplnosť a explicitnosť. 

Je určený všetkým študentom i pedagógom, ktorí ho môžu používať ako názornú 

pomôcku, uľahčujúcu písanie textových dokumentov na rozličné účely.  

S výnimkou niektorých čiastkových korekcií a doplnení je obsah materiálu plne 

v súlade s aktuálne platnou, a teda inovovanou Smernicou rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave (Vnútorný predpis č. 7/2011), týkajúcou sa základných náležitostí 

záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácie, kontrole originality, 

uchovávania a sprístupňovania na Univerzite Komenského v Bratislave. Materiál prešiel 

pripomienkovým konaním členov katedry a je schválený vedúcou katedry, doc. PhDr. 

Svetlanou Hlavčákovou, PhD. 
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1. V celom dokumente sa odporúča podľa smernice rektora (vnútorný predpis č. 7/2011) 

dodržiavať nasledujúci formát textu: 

Textový editor: Microsoft Office Word 98 a novšie verzie (prípony: doc, docx, rtf;) 

Typ písma: Times New Roman 12 bodov 

Riadkovanie: 1,5 

Okraje : zľava 3,5 cm (kvôli prípadnej väzbe), sprava 2 cm, zhora 2,5 a zdola 2,5 cm 

Zarovnanie: do bloku (to znamená zľava i sprava) 

Orientácia: na výšku 

Kurzíva : Spravidla sa ňou označujú hlásky, grafémy, slová, vety, výroky, citáty 

a podobne, ktoré podliehajú analýze priamo v texte. 

Podčiarkovanie: Nevyužíva sa príliš často, väčšinou len v prípade názvov kapitol, 

respektíve podkapitol na nižších úrovniach horizontálnej segmentácie textu. Závisí to 

od požiadaviek toho-ktorého editora. 

Tučné písmo (BOLD): Využíva sa spravidla na zvýraznenie kľúčových slov 

príspevku, heslových slov, prípadne ťažiskových definícií a vyvodených záverov. Tiež 

ho možno využiť podľa požiadaviek editora pri názvoch kapitol a podkapitol v rámci 

horizontálnej segmentácie textu. 

Verzálky:  Pod verzálkami v typografii rozumieme veľké písmená, čiže uvádzanie 

celej grafematickej podoby slova výlučne veľkými písmenami. Obligatórne sa 

využívajú verzálky len pri uvádzaní priezvisk v záverečnom zozname citovanej 

literatúry (bližšie pozri bod 13 tohto manuálu). Ich využitie je však možné (závisí od 

vôle autora) aj v rámci názvov jednotlivých kapitol, prípadne v legende pripojenej k 

schémam, grafom a podobne. Platí pritom, že na zápis verzálok nepoužívame kláves 

shift + (určitý sled grafém), ale nasledujúci postup:  text napíšeme „normálne“ malými 

písmenami, potom ho vyznačíme do bloku a v ponuke Wordu v položke „písmo“ ho 

následne celý zmeníme na „veľké písmená“. 

Takto upravený (naformátovaný) dokument v konečnej podobe obsahuje na jednej 

strane formátu A4 zhruba 2700 – 2800 znakov vrátane medzier, čo však 

nekorešponduje s oficiálnou normostranou, ktorá obsahuje (má obsahovať) „len“ 1800 

znakov vrátane medzier. 
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2. Odseky. Celý dokument treba záväzne členiť v rámci horizontálnej segmentácie 

na odseky. Nový odsek sa musí vždy začínať odsadením zľava, čiže zarážkou 

tabulátora v rozsahu 1,25 cm.  

Zásadne nepridávame medzeru (vynechaný riadok) medzi odsekmi s rovnakým štýlom 

(táto voľba sa dá poľahky odstrániť kliknutím na danú možnosť v ponuke Wordu 

v položke formát → odsek). 

3. Koniec riadka. Slová na konci riadku nerozdeľujeme. Tvrdý koniec riadku 

používame len na konci odsekov.  

 V prípade, že sa jednoslabičné slová (predložky, spojky a podobne) vyskytnú 

na konci riadkov, premiestnime ich na nový riadok tak, že na konci riadka vymažeme 

poslednú medzeru a následne stlačíme klávesy ctrl + shift + medzerník, čím na tomto 

mieste vložíme do textu takzvanú pevnú medzeru. 

4. Skratky a skratkové slová – či už tradične zaužívané, známe alebo individuálne, 

vlastné – treba nahrádzať úplným grafematickým prepisom daného slova (väzby). 

V prípade skratiek a značiek organizácií, politických zoskupení, štátov a podobne je 

nutné pri ich prvej zmienke v texte danú skratku rozšifrovať a jej celé znenie uviesť 

cez pomlčku, alebo v okrúhlych zátvorkách za skratkou. Chronicky známe skratky 

(NATO, EÚ, OSN, ...) možno uviesť aj bez ich rozšifrovania.   

5. Ak ide o cudzojazyčné skratky, treba uviesť ich celé znenie vo východiskovom 

jazyku, ako aj ich preklad v slovenčine.  

al. = alebo 

kt. = ktorý, ktorá, ktoré 

a pod. = a podobne 

resp. = respektíve 

a i. = a iné 

atď. = a tak ďalej 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj) 

6. Tá istá zásada platí aj pri odvolávaní sa na autora. Jeho meno a priezvisko sa 

uvádzajú v texte vždy celé a bez akademických či vedeckých titulov (čiže: „Ako 

uvádza Juraj Dolník…“, a nie: „Ako uvádza prof. J. Dolník…“, alebo: „Ako uvádza 

Dolník...“). 
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7. Číslovky. Väčšinu čísloviek nachádzajúcich sa v texte treba nahrádzať slovom, 

s výnimkou: 

a) letopočtov,  

b) číselných označení storočí,  

c) rokov života osobnosti,  

d) čísloviek zložitých a dlhých vzhľadom na ich grafematický prepis,   

e) tých, ktoré sa nachádzajú v samostatných tabuľkách, schémach a grafoch   

f) a tých, ktoré súvisia s bibliografickými odkazmi. 

SPRÁVNE: 19. storočie, ale päťdesiate roky, sto rokov pred Kristom, k štvrtému bodu 

nášho výkladu a podobne. 

8. Interpunk čné znamienka. Za každým  interpunkčným znamienkom (teda nikdy  nie 

pred ním!!!) ako napríklad bodka, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka, apostrof 

a podobne nasleduje vždy medzera (napríklad: Minárik, 1998, s. 5). Táto typografická 

zásada sa nevzťahuje na prípady číselného označenia kapitol a podkapitol typu: 1.1.2, 

desatinných čísloviek 1,5 a časových údajov 18.30. Ďalej platí, že na vyjadrenie 

pomeru (gólov, riedenia a podobne) sa vkladá medzera pred dvojbodku i za ňu. Ak sa 

apostrof použije na skrátenie údajov, medzera sa vkladá iba pred toto znamienko 

Charta '77. 

9. Úvodzovky. Slovenský ortografický systém (na rozdiel od anglického) rozlišuje 

začínajúce a končiace takzvané dvojité úvodzovky. Na začiatku priamej reči, prípadne 

citátu, sa používajú dvojité úvodzovky dole (uvádzané vždy bez medzery pred 

nasledujúcim slovom), ktoré majú podobu „deviatok“. Na konci priamej reči sa 

používajú dvojité úvodzovky hore (bez medzery za posledným slovom), ktoré majú 

podobu „šestiek“. Končiace úvodzovky hore pritom nasledujú až po poslednom 

interpunk čnom znamienku (bodke, otázniku, výkričníku). Ale v prípade, že sa 

cituje len časť vety, fragment vytrhnutý z kontextu, končiace interpunkčné 

znamienko sa uvádza až po končiacich horných úvodzovkách!  

 Zároveň platí, že ak uvádzame v texte citátové slovo v už citovanom výroku, ktorý 

je správne ohraničený dvojitými úvodzovkami, na ohraničenie tohto slova už 

nepoužívame duplicitne dvojité úvodzovky, ale úvodzovky jednoduché ľavé a pravé 

(napríklad: „Redakcia časopisu ,Otázky žurnalistiky‘ preferuje metódu…“). 

10. Dôsledne rozlišujeme medzi pomlčkou (dash) – a spojovníkom (hyphen) – a preto 

zdôrazňujeme:  
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 Pomlčka na rozdiel od spojovníka rozdeľuje slovné alebo vetné segmenty a je 

dvakrát taká dlhá ako spojovník, pričom musí byť pred ňou i za ňou vždy 

medzera.  

 Spojovník naopak spája časti slov (slovných tvarov) bez medzier.  

 Z povedaného vyplýva, že pomlčku (nie spojovník!) používame pri všetkých 

typoch syntaktických vsuviek (parentéz) a tiež pri označovaní rozsahu, respektíve 

rozpätia, a to vždy vo formáte Word alt + 0150 (napríklad: „Ľudovít Štúr – náš 

najväčší národný buditeľ – sa narodil v Zay Uhrovci…“ alebo „Grepl – Králik, 1995 – 

1998, s. 15 – 19“ a podobne).  

 Krátky spojovník zase používame najčastejšie pri zložených slovách typu: viac- 

-menej, čierno-biely, toho-ktorého, Rázusová-Martáková a podobne.  

 Môže sa stať (záleží to od nastavenia automatických opráv vo Worde), že textový 

editor automaticky správne opraví spojovník na pomlčku. V prípade, že sa tak nestane, 

je potrebné umelo vložiť pomlčku do textu pomocou kláves ctrl + num lock + 

znamienko mínus alebo alt + 0150 či pomocou vlastnej klávesovej skratky vopred 

zadefinovanej na túto operáciu. 

11. Ak nám spojovník vychádza na konci riadka, treba ho vždy zopakovať aj na začiatku 

nového riadka s použitím vynúteného prechodu na nový riadok v danom odseku 

pomocou kláves shift + enter.  

12. Na citovanie a parafrázovanie v texte môžeme využiť jednu z troch rovnocenných 

metód: 

a) metódu číselných odkazov,  

b) metódu priebežných poznámok alebo  

c) metódu prvého údaja a dátumu.  

 Nie je však prípustné zvolenú metódu v rámci jedného a toho istého 

dokumentu svojvoľne meniť za inú, respektíve kombinovať viaceré metódy.  

13. Ak sa rozhodneme využívať poznámky pod čiarou, platí, že číslo poznámky sa 

uvedie za slovom alebo na konci vety ako horný index bez predchádzajúcej 

medzery. Príslušný index sa uvedie na konci príspevku za literatúrou, a to tak, že po 

indexe nasleduje medzera a za ňou text poznámky. Využívame na to funkciu 

automatického generovania poznámok pomocou klávesovej sekvencie alt + shift + b. 

14. Zápis citovanej literatúry – zoznam bibliografických odkazov. Pri zápise citovanej 

literatúry sa odvolávame na už spomínanú inovovanú smernicu rektora (vnútorný 
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predpis č. 7/2011). Nakoľko však uvedená smernica ponúka priestor na dodatočnú 

modifikáciu v rámci jednotlivých vedných odborov, žurnalistiku nevynímajúc, doplnili 

sme ju o niekoľko nových zásad. 

 V záverečnom zozname literatúry sa jednotliví autori uvádzajú vždy v abecednom 

poradí (od A po Z). V prípade, že sa na publikácii spolupodieľajú dvaja alebo traja 

autori, oddeľujú sa ich mená pomlčkou, nie spojovníkom a nie pomocou spojky „a“. 

Ak autorský kolektív tvorí viac ako trojica autorov (teda štyria a viacerí autori), uvedie 

sa prvý autor a za týmto údajom nasleduje skratka „a kol.“ (čiže nie latinská skratka 

„et al.“ ). 

 V zmysle vyššie uvedeného ustanovujeme nasledujúce uvádzanie zoznamu 

literatúry. Takéto uvádzanie literatúry (so všetkými príslušnými údajmi) sa vzťahuje aj 

na priebežné poznámky pod čiarou, pri čom v prípade, že sa daný bibliografický 

údaj opakuje v texte za sebou v rámci jednej a tej istej strany, teda v prípade, 

že citujeme na jednej strane textu viackrát z toho istého zdroja, neuvádzame 

znova celý údaj, ale používame skrátenú formu „Tamže, s. XX“.  

 

a) knihy, monografie – jeden až traja autori: 

PRIEZVISKO, Celé meno autora. rok vydania. Názov: podnázov. Poradie vydania. 

Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. celkový počet strán. Edícia. ISBN. 

DOLNÍK, Juraj. 1999. Základy lingvistiky. 1. vyd. Bratislava: Stimul, 1999. 228 s. 

ISBN 80-85697-95-5. 

 

TIMKO, Ján – SIEKEL, Peter – TURŇA, Jozef. 2004. Geneticky modifikované 

organizmy. 2. vyd. Bratislava: Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4. 

 

b) knihy, monografie – štyria a viac ako štyria autori: 

PRIEZVISKO, Celé meno prvého z autorov. rok vydania. Názov : podnázov. Poradie 

vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. celkový počet strán. Edícia. ISBN. 

KICZKO, Ladislav a kol. 1997. Slovník spoločenských vied. 1. vyd. Bratislava: 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 304 s. ISBN 80-08-02592-1. 
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c) záverečné práce (bakalárske, diplomové doktorandské dizertačné: 

PRIZVISKO, Celé meno autora. rok vydania. Názov práce: podnázov. [typ záverečnej 

práce]. Miesto vydania: Archivujúca inštitúcia [s. n.]1, rok vydania. celkový počet 

strán. 

CHMELOVÁ, Michaela. 2004. Efektívnosť a kvalita vyučovania. [diplomová práca]. 

Bratislava: Univerzita Komenského [s. n.], 2004. 62 s. 

 

d) štúdia v časopise: 

PRIEZVISKO, Celé rodné meno autora. rok vydania. Názov článku. In: Názov 

zdrojového dokumentu. rok, ročník, číslo zväzku, rozsah strán (strana od – do). ISSN. 

STEINEROVÁ, Jana. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In: 

Pedagogická revue. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8 – 16. ISSN 1335-1982. 

 

d) štúdia publikovaná v zborníku, prípadne monografii: 

PRIEZVISKO, Celé rodné meno autora. rok vydania. Názov príspevku. In: Názov 

zborníka: podnázov. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. rozsah strán (strana 

od – do). ISBN. 

ZEMÁNEK, Peter. 2001. The machines for „green Works“ in vineyards. In: 9th 

International Conference: Fruit Growing and viticulture. Lednice: Mendel University 

of Agriculture and Forestry, 2001. s. 262 – 268, ISBN 80-7157-524-0. 

 

d) elektronické dokumenty – monografie: 

PRIEZVISKO, Celé rodné 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. 

 

                                                           
1 Skratka [s. n.] značí samostatný náklad.  
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e) články v elektronických časopisoch, zborníkoch a iné príspevky: 

PRIEZVISKO, Meno autora. rok vydania. Názov. In: Názov zdroja. [Druh nosiča]. rok 

vydania, ročník, číslo [cit. dátum citovania vo formáte deň-mesiac-rok]. Dostupnosť a 

prístup. ISSN. 

HOGGAN, Daniel. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. 

In: Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, 

no. 3 [cit. 01-10-2003]. Dostupné na internete: 

<http://southernlibrary.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-

321X. 

 

f) normy, zákony: 

Označenie a číslo normy: rok vydania, (nie rok schválenia, alebo účinnosti) Názov 

normy. 

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

 

g) legislatívne dokumenty:  

Označenie a číslo LD/Rok publikovania a skratka dokumentu Názov. 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

 

h) citovanie cez sprostredkujúci zdroj 

Odkaz na originálny zdroj. Zdroj: Odkaz na sprostredkujúci zdroj. 

REPČÁK, Jozef. 1984. Prehľad dejín kníhtlače na Slovensku. Bratislava, 1984. Zdroj: 

DANIEL, David P. 2000. Vydania náboženskej literatúry v Levoči v období neskorej 

reformácie (do roku 1650). In: Kniha ´97-´98. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 91 – 

95. ISBN 80-7090-569-7. 

 

ch) rukopisy (interné materiály): 

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

 

15. Všetky problematické gramatické a ortografické javy si môžeme overiť vo virtuálnych 

slovníkoch, voľne dostupných na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, 

na adrese: http://slovnik.juls.savba.sk/ 
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16. V záujme čo najpresnejších informácií o tom, ako má vyzerať celková vnútorná 

štruktúra záverečných prác a čo majú obsahovať ich jednotlivé  kompozičné časti, 

uvádzame na záver stručný výťah z novej, aktualizovanej Smernice rektora Univerzity 

Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis 7/2011), týkajúci sa týchto náležitostí: 

 
 

Vnútorný predpis č. 7/2011 

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, 

kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní  

na Univerzite Komenského v Bratislave 

 

Čl. 5 

Štruktúra školského diela 

(1) Školské dielo obsahuje tieto hlavné časti: 

a) úvodná časť, 

b) hlavná textová časť, 

c) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné). 

(2) Úvodná časť školského diela obsahuje tieto položky v danom poradí: 

a) obal, 

b) titulný list, 

c) zadanie (ak je školské dielo písané v inom ako štátnom jazyku, uvedie sa zadanie 

v jazyku diela i v štátnom jazyku), 

d) poďakovanie (nepovinné), 

e) abstrakt v štátnom jazyku (ak je školské dielo písané v inom ako štátnom jazyku, 

abstrakt v štátnom jazyku je povinnou súčasťou školského diela)2, 

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku, 

g) predhovor3, 

h) obsah, 

i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

j) zoznam skratiek a značiek (nepovinné), 

k) slovník (nepovinné). 

                                                           
2 § 51 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
3 Táto položka nebola podľa predchádzajúcej smernice rektora povinná. 
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(3) Obal školského diela (príloha č. 1) obsahuje: 

a) názov vysokej školy, 

b) názov fakulty, 

c) názov diela, 

d) podnázov diela (ak sa použil), 

e) označenie školského diela (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná, resp. 

licenciátska práca), 

f) meno, priezvisko a tituly autora, 

g) rok predloženia. 

(4) Na titulnom liste sa uvádzajú tieto údaje (príloha č. 2): 

a) názov vysokej školy, 

b) názov fakulty, 

c) názov a podnázov (ak sa podnázov použil), 

d) označenie školského diela (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná, resp. 

licenciátska práca), 

e) meno, priezvisko a tituly autora, 

f) názov študijného programu (neuvádza sa pri rigoróznych prácach a habilitačných 

prácach), 

g) číslo študijného odboru vo forme prvého štvorčíslia kódu podľa osobitného 

predpisu4 a názov študijného odboru, 

h) meno, priezvisko a tituly vedúceho práce, resp. školiteľa (pri rigoróznych prácach 

sa uvádza, ak bol určený), 

i) meno, priezvisko a tituly konzultanta, ak bol určený (neuvádza sa pri rigoróznych 

prácach a habilitačných prácach), 

j) školiace pracovisko (ak bolo určené), 

k) miesto a rok predloženia. 

(4) Hlavnú textovú časť školského diela tvorí: 

a) úvod, 

b) jadro, 

c) záver, 

d) zoznam použitej literatúry. 

                                                           
4 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická 
klasifikácia odborov vzdelávania. 
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(5) V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, 

ktorá je predmetom školského diela a oboznamuje s významom, metódami, cieľmi 

a zámermi školského diela. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa 

rozhodol spracovať danú problematiku. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho 

rozsah je spravidla 2 až 3 strany.  

(6) Jadro je hlavná časť školského diela a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky, a pod., 

ktoré sa vzostupne číslujú. Každá nová očíslovaná kapitola prvej úrovne sa začína na 

novej strane.  

(7) V prvej kapitole (viažucej sa na teoretická časť práce) autor uvádza dostupné 

informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne 

publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť 

približne 30 %.  

(8) Vo všetkých kapitolách sa prelínajú „výsledky práce“ a „diskusia“. 

Sú najvýznamnejšou časťou školského diela. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné 

riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia 

dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii 

s výsledkami iných autorov. „Výsledky práce“ a „diskusia“ môžu tvoriť aj jednu 

samostatnú časť; spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % školského diela.  

(9) V závere práce je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu 

k stanoveným cieľom. Rozsah záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola 

sa nečísluje. 

 

Čl. 7 

Formálna úprava školského diela 

(1) Školské dielo sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku a spravidla 

v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť 

školské dielo napísané a obhajované aj v inom ako štátnom jazyku. 

(2) Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Odporúčané nastavenie 

strany – riadkovanie 1,5, okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, 

orientácia na výšku, formát A4. 

(3) Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je spravidla minimálne 30 až 40 normostrán (54 

000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 normostrán (90 000 až 

126 000 znakov) a dizertačnej, resp. licenciátskej práce 80 až 120 normostrán (144 000 až 

216 000 znakov). Primeranosť rozsahu práce posúdi vedúci práce, resp. školiteľ. 
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(4) Školské dielo musí byť napísané podľa platných pravidiel slovenského jazyka 

(prípadne použitého cudzieho jazyka). 

(5) Školské dielo má štandardnú úpravu a musí rešpektovať formálne a citačné kritériá 

i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru. 

(6) Školské dielo sa vypracúva v tlačenej podobe zviazané v pevnej väzbe (v tvrdých 

doskách) vytlačenú jednostranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. 

 

 Vedúci práce je povinný získať protokol o originalite školského diela, ktorý je 

súčasťou posudku. Príslušná katedra poskytne protokol o originalite školského diela 

oponentovi súčasne s odovzdaním záverečnej práce na účely vypracovania 

oponentského posudku.  

 Študent má právo oboznámiť sa s posudkami najneskôr tri pracovné dni pred 

obhajobou.  
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 7/2011 – obal 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

FAKULTA XXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 

 

Označenie práce 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rok predloženia  

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora
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Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 7/2011 – titulný list 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  
FAKULTA XXXXXXXXXXXX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE  

PODNÁZOV PRÁCE 

 

Označenie práce 

 

 
 
 
 
 
 

Študijný program:  názov  

Študijný odbor:  číslo a názov  

Školiace pracovisko:  názov  

Školiteľ:   meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly  

Konzultant:   meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly  

 

 

 

miesto a rok predloženia  

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


