Pokyny pre písanie práce ŠVOČ

Odporúčané nastavenia
−
−
−
−
−
−
−
−

použitie MS WORD 6.0 – 8.0
formát A4, písmo font Times New Roman
veľkosť písma 12
riadkovanie 1,5
všetky okraje 2,5 cm
očíslované strany vpravo
medzera pred nadpismi 12
rozsah práce vrátane tabuliek, obrázkov a grafov je
zarovnanie do bloku

min. 10 – max. 15 strán,

Štruktúra práce
Titulná strana práce: TUKE KSV
ŠVOČ
názov práce ŠVOČ
meno a priezvisko autora alebo autorov
fakulta, rok a školiteľ
Prvá strana: abstrakt (maximálne 10 riadkov, zarovnané do bloku)
kľúčové slová (maximálne 5 kľúčových slov)
Druhá strana: obsah a čísla strán
Tretia strana: text práce ŠVOČ
(nadpisy bold, veľkosť písma 12, zarovnané doľava; text práce zarovnaný do bloku)
Odporúča sa delenie: úvod, ciele, materiál a metódy, výsledky, diskusia, záver alebo súhrn;
tabuľka a obrázok musia mať názov. Členenie práce však závisí od charakteru práce a môže
byť (napríklad v prípade kompilačných alebo teoretických prác) čiastočne pozmenené.
Kapitoly je potrebné priebežne číslovať. Citáciu v texte uviesť, napr. (Kucianová, 2001,
s. 294) a plný zdroj je potrebné uviesť v zozname literatúry. Môže nastať aj situácia, keď sa
v texte budete odvolávať na viac zdrojov od viacerých autorov, tí sa uvádzajú v abecednom
poradí s dodržaním predošlých pravidiel. Napr.: (Katuščák, 2005, s. 112; Tkáčiková, 1999,
s. 22), prípadne: Katuščák (2005) a Tkáčiková (1999) vo svojich prácach konštatujú...
Zoznam použitej literatúry (zoznamu musia zodpovedať citácie v texte). Napr.
KATUŠČÁK, D. 1998. Ako správne písať diplomové práce. Bratislava: Stimul, 1998. 152 s.
ISBN 80-89132-10-3.
KUCIANOVÁ, A. 2001. Významná personálna bibliografia. In Knižnica, 2001, roč. 2, č. 1112, s. 662-663. ISSN 1336-0965.
KUCIANOVÁ, A. 2001. Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku. In INFOS 2001:
zborník z 31. medzinárodného sympózia 2.-5. apríla 2001 v Starej Lesnej. Bratislava: Spolok
slovenských knihovníkov, 2001, s. 293-297. ISBN 80-7090-507-7.
TKAČÍKOVÁ, D. 1999. Když se řekne digitální knihovna... In Ikaros [online]. 1999, roč. 8,
č. 3. [cit. 2000-06-10]. Dostupné na internete:
<http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/usti/usti_tkacikova.htm>. ISSN 1212-5075.

Práca sa posiela emailom na adresu uvedenú na prihláške a 1 výtlačok zviazanej práce
(napr. hrebeňovou väzbou) ŠVOČ je potrebné doniesť na sekretariát Katedry
spoločenských vied min. 5 dní pred uskutočnením ŠVOČ (termín do 2.12.2013 do 12.00
hod.).
Rada ŠVOČ si vyhradzuje právo odmietnuť prácu, ak nezodpovedá požadovanej úrovni,
alebo ak nebude dodržaný časový harmonogram na prihlásenie sa na ŠVOČ.

Obhajoby ŠVOČ
Ťažiskom obhajoby je prezentácia práce, ktorá by mala zahŕňať stručný úvod do
problematiky, ciele práce, stručný popis použitého materiálu a metodiky a najmä dosiahnuté
výsledky. Pri prezentácii sa odporúča použiť program MS Power Point (súčasť programov
MS Office). Rozsah prezentácie by nemal prekročiť 5 minút. Pri hodnotení sa prihliada najmä
na:
-

aktuálnosť riešenej témy, jej prínos pre prax a formulácia cieľov riešenia,
adekvátnosť a náročnosť použitých metód riešenia,
náročnosť spracovania výsledkov a ich hodnotenia,
štylistickú a formálnu úpravu práce vrátane adekvátnosti použitej prezentácie
výsledkov,
úroveň vystúpenia (spôsob prezentácie výsledkov a pohotovosť pri zodpovedaní
položených otázok).
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Abstrakt:
Text abstraktu (maximálne 10 riadkov, zarovnané do bloku)
Kľúčové slová: zoznam kľúčových slov oddelené čiarkou (maximálne 5 kľúčových slov)
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1 ÚVOD
Jednoduchý a stručný úvod do predkladanej riešenej problematiky.
2 CIELE PRÁCE A METODIKA
Stručný popis cieľov práce. Ciele treba písať jasne, zrozumiteľne a jednoznačne. Špecifikácia
informačných a teoretických zdrojov, z ktorých autor čerpal pri riešení daného problému.
Teoretické zmapovanie problému.

Obr. 1 Názov obrázka
Zdroj: zdroj obrázka (buď literatúra/internetová stránka/autor)
Popis použitých postupov, materiálov a metód. Dodržte dvojúrovňové rozdelenie.
2.1 PODKAPITOLA
3 VÝSLEDKY
Stručná a výstižná interpretácia vlastných výsledkov práce. Čo urobil autor a aké výsledky
dosiahol. Podľa potreby text členiť do kapitol a podkapitol.
Tab. 1 Názov tabuľky
Hlavička
Príklad textu v tabuľke
Je možné použiť tabuľky ľubovoľného rozmeru
Zdroj: zdroj dát (literatúra/internetová stránka/autor/vlastné výpočty)
Pre prehľadnosť je možné výsledky spracovať aj vo forme grafov. Graf môže byť uvedený vo
forme obrázka: v texte je naň odkaz; pod grafom sa uvádza, napr. „Obr. X Názov grafu...“
4 ZÁVER
Stručné hodnotenie práce, dosiahnutých výsledkov z pohľadu splnenia vytýčených cieľov.
Keď je to možné, uveďte možné smery ďalšieho vývoja riešenej problematiky. Využitie pre
prax.
LITERATÚRA
Na použité teoretické zdroje, internetové odkazy je potrebné uviesť referencie (citácie) podľa
normy ISO 690.
KATUŠČÁK, D.: Ako správne písať diplomové práce. Bratislava: Stimul, 1998. 152 s. ISBN 8089132-10-3.

