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Abstrakt
Abstrakt je krá tka a vý stiž ná charakteristika prá ce ŠVČ v slovenskom jazyku. Obsahuje
najpodstatnejšie fakty prezentované v prá ci. Píše sa na samostatnej strane a jeho rozsah
zá visí od druhu prá ce. Rozsahu abstraktu pozostá va z 250-500 slov. Abstrakt konč í
zoznamom kľúč ový ch slov v poč te 6 – 10 slov v slovenskom a svetovom jazyku.
Obsah
Je prehľad neč íslovaný ch i č íslovaný ch č astí (kapitol) prá ce. Obsah sa neč ísluje, je na
zač iatku prá ce a preto nie je potrebné uvá dzať jeho umiestnenie v prá ci.
Ú vod
Tvorí prvú č asť hlavného textu (hlavný text = úvod + jadro + zá ver). V úvode sú
vý stiž ne a vecne uvedené zá kladné informá cie, ktoré majú č itateľa uviesť do problematiky.
Rozsah úvodu spravidla dosahuje 1 až 2 strany.
Prehľ ad o sú časnom stave riešenej problematiky
Autor v tejto č asti prá ce uvá dza všetky jemu dostupné poznatky, ktoré súspojené s témou
prá ce ŠVČ . Zdrojom pre spracovanie súaktuá lne publikované prá ce domá cich a zahranič ný ch
autorov. Je potrebné, aby autori prá ce použ ívali literatúru z obdobia posledný ch rokov a aby
boli v nej zaradení aj zahranič ní autori. Podiel tejto č asti prá ce má tvoriť cca 1/3. Pri citovaní
literá rnych zdrojov je nutné dodrž iavať normu STN ISO 690. Prehľad tvorí samostatnú
č íslovanúč asť 1.
Cieľ práce
Cieľ prá ce musí jasne, vý stiž ne a presne charakterizovať predmet riešenia a jemu je
podriadená celá prá ca. Súč asť ou sú aj rozpracované
dielč ie ciele, ktoré podmieň ujú
dosiahnutie cieľa hlavného. Cieľmá byť vypracovaný na samostatnej strane, v rozsahu pol
strany a má č íslo 2.

Metodika práce
Metodika prá ce musí obsahovať popis pracovný ch postupov tak, aby rovnako
vzdelaný pracovník mohol publikované postupy zopakovať . Metodika prá ce musí obsahovať :
- charakteristiku objektu skúmania,
- pracovné postupy,
- spôsob získavania údajov a ich zdroje,
- použ ité metódy vyhodnotenia a interpretá cie vý sledkov.
Metodika prá ce tvorí samostatnúč íslovanúč asť prá ce 3.
Výsledky práce a diskusia
Vý sledky prá ce patria medzi najvý znamnejšiu č asť prá ce. Tvoria 4. č íslovanúč asť prá ce
Vý sledky, ku ktorý m autor dospel musí logicky usporiadať a pri popisovaní fakty a poznatky
dostatoč ne zhodnotiť a komentovať . Vý sledky prá ce súnajrozsiahlejšou č asť ou prá ce a majú
predstavovať 30-40 % prá ce. Vý sledky prá ce dopĺň a rozprava – diskusia o zná mych faktoch
a nový ch zistený ch skutoč nostiach. Ide o konfrontá ciu dosiahnutý ch vý sledkov so súč asný m
stavom poznania – so súč asný m stavom riešenej problematiky.
Záver
Zá ver tvorí veľmi dôlež itú č asť celej prá ce. V sprá vne formulovanom zá vere je
potrebné v struč nosti zhrnúť dosiahnuté vý sledky vo vzť ahu k stanovenému cieľu. Rozsah
zá veru 1 - 2 strany.
Návrh na využ itie výsledkov tvorí č asť zá veru, ak má prá ca
aplikač ný charakter, prič om ná vrhy majú smerovať do všetký ch sfér využ itia (teória, prax)
a majúvychá dzať z poznatkov dosiahnutý ch v prá ci.
Použ itá literatú ra
Problematika citá cií a písania zoznamu bibliografický ch odkazov podľa normy STN
ISO 690. Rozsah tejto č asti je daný m poč tom použ itý ch literá rnych zdrojov, ktoré musia
korešpondovať s citá ciami použ itý mi v texte. Autori majú byť zoradení v abecednom
poriadku. Je nutné použ iť len jeden spôsob písania bibliografický ch odkazov.
Prílohy
Obsahujú materiá ly, ktoré neboli zaradené v texte. Prílohy sa neč íslujú (nezapoč ítavajú
do rozsahu prá ce).
Formálna ú prava:
Ø prá ca ŠVČ sa predkladá na formá te A4,
Ø píše sa len na jednu stranu papiera,
Ø odporúč a sa použ iť typ písma Times New Roman, veľkosť 12 (zá kladný text),
Ø s poč tom riadkov na jednu stranu minimá lne 30, riadkovanie 1,5 v textovom editore,
Ø okraje strá n:
- horný okraj 25 mm,
- ľavý okraj 35 mm, pravý okraj 15 mm,
- dolný okraj 20 mm,
Ø za nadpismi a ná zvami kapitol sa nepíše bodka,
Ø kaž dá kapitola má poradové č íslo, č íslovanie má vychá dzať z predpísanej štruktúry
prá ce,
Ø nadpisy a ná zvy kapitol súzarovná vane vľavo, t.j. píšu sa od zač iatku.
Rozsah práce:
Ø Prá ca ŠVČ má odporúč aný rozsah 20 – 35 strá n,
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