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Materiál je spracovaný podľa kompozičného modelu IMRAD (Introduction, Methods, Results, 
Discussion- Úvod, Metódy, Výsledky, Diskusia) (Ritomský, 2007, Sternberg, 2003).  
 
Štruktúra záverečnej práce má obsahovať: 
 
Obal       povinné 
Titulný list      povinné 
Errata       nepovinné 
Zadanie záverečnej práce    povinné 
Abstrakt v slovenskom jazyku   povinné 
Abstrakt v cudzom jazyku    povinné 
Obsah       povinné 
Zoznam obrázkov, tabuliek a grafov   povinné (ak ich záverečná práca obsahuje) 
Zoznam skratiek a symbolov    povinné (ak ich záverečná práca obsahuje) 
Úvod       povinné 
Teoretické spracovanie témy    povinné 
Empirické spracovanie témy    povinné (ak ju záverečná práca obsahuje) 
Záver        povinné 
Literatúra      povinné 
Prílohy       nepovinné 
Sprievodný materiál     nepovinné 
CD       povinné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠTANDARDY PRE JEDNOTLIVÉ OBLASTI ZÁVEREČNEJ PRÁCE 
 
NÁZOV ZÁVEREČNEJ PRÁCE 
     Názov záverečnej práce by mal obsahovať centrálnu myšlienku celého textu záverečnej 
práce (odporúčanie:10-12 slov). Kľúčové slová názvu práce by mali mať vzťah k cieľu, rámcu 
a povahe výskumu záverečnej práce. Názov by mal obsahovať kľúčové faktory a vzťah medzi 
nimi, prípadne spomenúť populáciu, ktorej sa výskum týka. Ak je výskum deskriptívny, 
potom je dôležité vyvarovať sa názvu, ktorý bude formulovaný v kauzálnom štýle. Názov 
nemá mať žurnalistickú formu, nemá obsahovať nadbytočné slová (napr. štúdia, výskum 
a pod.).  
 
ABSTRAKT 
     Cieľom abstraktu je podať stručný a zrozumiteľný súhrn záverečnej práce. Jeho dĺžka je 
limitovaná počtom slov (cca100-150 slov). Odporúča sa ho písať až po skoncipovaní všetkých 
ostatných častí záverečnej práce. V abstrakte sa necituje. Abstrakt by mal obsahovať 
podstatné informácie (približne dve myšlienky z každej oblasti práce): 

- výskumný problém 
- metódu 
- výsledky 
- diskusiu. 

 
OBSAH 
     Obsah je rámcom celej práce. Je zoznamom nadpisov s lokalizáciou určitej úrovne 
a s číslom strany. Rôzne úrovne časti práce ju robia čitateľnejšou, vyjadrujú vzťahy tém 
a sekcií.  Kapitoly a podkapitoly sú rovnako pomenované ako v texte záverečnej práce. 
 
ÚVOD 
     Úvod by mal pozostávať zo všeobecného úvodu, t.j. problému- čo a prečo sme skúmali, 
stručne a výstižne popíše stav poznania prípadne praxe v oblasti, ktorá je predmetom 
záverečnej práce. Oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a závermi práce. Vymedzuje 
vzťah prezentovaného výskumu k teórii, pojmový rámec výskumného problému, 
metodologické východisko.  
 
TEORETICKÉ SPRACOVANIE TÉMY 
     Táto časť záverečnej práce by mala obsahovať prehľad teoretických poznatkov 
vzťahujúcich sa k téme (práca s literatúrou by sa nemala obmedzovať iba na kompiláciu, ale 
aj na autorove zhodnotenie, prípadne komentár). Odporúčané sú tak monograficky 
orientované literárne zdroje, ako aj výskumné štúdie korešpondujúce s témou záverečnej 
práce. Teoretická časť záverečnej práce by mala byť členená do navzájom prepojených 
kapitol. 
 
EMPIRICKÉ SPRACOVANIE TÉMY  
      V tejto časti záverečnej práce vymedzujeme vzťah výskumu k teórii, pojmový rámec 
výskumného problému, metodologické východisko. Zároveň explicitne postavíme ciele, resp. 
výskumné otázky alebo výskumné hypotézy. V tejto sekcii by sme mali dávať odpoveď na 
otázku, akým spôsobom bol výskum realizovaný.  
Detailnejšie otázky bývajú členené do týchto podsekcií: 

- problém výskumu (vymedzuje dôležitosť, zmysluplnosť riešenia vytýčeného 
problému) 



- ciele výskumu, resp. výskumné otázky/ výskumné hypotézy (spolu so 
zdôvodnením vytýčených otázok, hypotéz) 

- populácia a výberový súbor (slúži na vymedzenie skúmanej výskumnej vzorky, t.j. 
participantov výskumu. Dôležité je tiež vysvetliť metodiku výberu výskumného 
súboru a jej limity. 

- výskumné metódy (t.j. metodiky, techniky použité k získaniu empirických dát. Tu je 
dôležité venovať náležitú pozornosť operacionalizácii pojmov. Je potrebné jasne 
definovať všetky empirické premenné, typy použitých škál. Informujeme tiež 
o metódach merania a testovania, o použitých metódach zberu dát, validite a reliabilite 
metód získavania údajov. Ak sa uskutočnil predvýskum, stručne popíšeme jeho 
výsledky.  

- výskumný plán (t.j. detailne opíšeme plán /komparačný, korelačný výskumný plán, 
experimentálny, kváziexperimentálny/ použitý pri získaní dát potrebných k verifikácii 
hypotéz, resp. pri hľadaní odpovedí na výskumné otázky. 

- procedúra (t.j. referujeme o jednotlivých metódach uplatnených v analýze získaných 
dát. Napr. uvádzame, ktorým štatistickým programom sme spracovávali dáta, z akého 
konceptu vychádzame, aké potupy kódovania boli použité a pod.).  

 
VÝSLEDKY  
     Táto oblasť by mala obsahovať dosiahnuté výsledky v prezentovanom výskume. Štruktúra 
danej časti by mala súvisieť so štruktúrou hypotéz, resp. výskumných otázok. Podľa nej je 
vystavaná. Každá časť  by sa mala skladať z: 

- deskripcie (popis) 
- inferencie (odvodzovanie) 
- vecnej signifikancie (významnosť) 

 
V tejto časti nerobíme interpretáciu získaných výsledkov. Výsledky sa majú prezentovať 
jednoducho, jasne, zrozumiteľne. V prezentácii používame štandardnú, všeobecne uznávanú 
symboliku a spôsoby prezentácie analýzy empirických údajov.  

 
DISKUSIA  
     Diskusia by mala obsahovať nasledujúce časti: 

- interpretácia výsledkov (t.j. závery o potvrdení/nepotvrdení teoretických 
výskumných hypotéz v prípade verifikačného prístupu, resp. závery/odpovede na 
teoretické výskumné otázky v prípade exploračného prístupu spolu s komparáciou 
výskumov/teórie iných autorov) 

- diskusia o limitoch (ohraničeniach) výskumných metód- metodologická skepsa 
- diskusia o dôsledkoch vyplývajúcich z výsledkov – teoretické a praktické implikácie 
- diskusia o budúcich zámeroch- implikácie pre ďalší výskum 

 
ZÁVER  
     Záver by mal obsahovať stručné zhrnutie výsledkov výskumu spolu s odporúčaním pre ich 
využitie v praxi.  
 

 
LITERATÚRA  
     Použitú literatúru uvádzame podľa citačnej normy. (Podrobnejšie pozri Meško, D. a kol. 
Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005 a  Katuščák, D. Ako písať záverečné 
a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2007.  



PRÍLOHY  
     
Ďalšie odkazy: 
http://www.uk.ukf.sk/data/epca/Ako_citovat_-_metodika_popisu.pdf 
http://www.uk.ukf.sk/zaverecne-prace 
 
Spracovala: doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


