
 

 

Štruktúra záverečnej absolventskej práce  

v odbore 7661 6 sociálno-výchovný pracovník 

 

 

 

Rozsah práce: 20 (25) strán , okrem príloh 

Forma a úprava práce: -  písať v pluráli (1.osoba množného čísla) 

                                     -  na počítači, biely papier, formát A 4 

                                     -  veľkosť písma: 12/Arial, väčšie a zvýraznené písmo na označenie 

                                         jednotlivých častí a kapitol, latinské názvy kurzívou 

                                     -  riadkovanie 1,5 

                                     - nečíslované strany sa počítajú do rozsahu práce (okrem príloh) 

 

 

Titulná strana : kód a názov študijného odboru, názov práce, meno autora, trieda, školský   

                            rok, meno konzultanta 

Obsah:-  prehľadne obsah práce s rozdelením na teoretickú a praktickú časť 

             - uvádzať čísla strán (okrem úvodu, označenia teoretickej časti, praktickej časti,  

               záveru, zoznamu použitej literatúry ,zoznamu citátov, zoznamu  príloh) 

             - tento list papiera sa nečísluje 

Úvod:  - autor zdôrazní potrebu riešenia daného problému, čo ho viedlo k spracovaniu tejto 

               problematiky 

            - zodpovie na otázky: Aký význam má jeho práca? Aký z nej bude úžitok? Komu  

               môže poslúžiť a na čo? 

            - môže stručne charakterizovať štruktúru práce 

            - tento list papiera sa nečísluje 

I  Teoretická časť – vhodné je použiť samostatný list papiera, nečísluje sa 

    Spracovanie teórie – jasne a logicky text členiť do kapitol a podkapitol, správne ich     

                                       číslovať: 

                                    1 názov kapitoly 

                                    1.1 názov podkapitoly 

                                    1.2 – „ – 

II  Praktická časť -  vhodné je použiť samostatný list papiera, nečísluje sa 

     - číslovanie kapitol pokračuje podľa obsahu teoretickej časti 

     - názvy kapitol a podkapitol praktickej časti: 

       (5)  Ilustratívny prieskum týkajúci sa problematiky ... 

              5.1 Cieľ a hypotézy prieskumu 

                     - cieľ formulovať činnými slovesami (dokázať, objasniť, porovnať, vysvetliť...) 

                     - formulácia hypotéz: predpokladáme,že... (domnievame sa, že...) 

                     - minimálne 3 hypotézy na overovanie 

              5.2 Metodika a organizácia prieskumu: 

                     - rozpísať, akú metódu sme použili, stručne ju všeobecne opísať, potom konkre- 

                       tizovať jej použitie v našom prieskume 

                     - opísať, kde a kedy sme prieskum realizovali 

               

 

 

 



 

 

 

               5.3 Popis skúmanej vzorky: 

                     - opísať, kto boli naši respondenti, ich počet (80-100) zloženie podľa pohlavia,    

                        veku, vzdelania, povolania... 

                       

        

 

       (6)  Štatistické spracovanie a interpretácia výsledkov prieskumu 

                      - slovné spracovanie ( podľa otázok dotazníka, musia byť vyhodnotené všetky 

                         otázky), slovné vyhodnotenie rozhovorov  (všetkých) 

                      - štatistické tabuľky a grafy sa zaraďujú do príloh a uvádzajú sa v zozname     

                         príloh    

 

 

        (7) Zhrnutie výsledkov prieskumu 

                       - popísať, či boli jednotlivé hypotézy potvrdené alebo nie, dokumentovať 

                         tvrdenie 

 

         (8) Návrhy pre prax   

 

  Záver:  -  stručne zhodnotiť dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov 

               -  prezentovať autorov názor na problém a jeho riešenie 

               -  načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so získanými poznatkami 

 

   Zoznam použitej literatúry: 

               - uviesť literatúru, z ktorej autor čerpal a na ktorú sa v práci odvoláva 

               - uvádzať v abecednom poradí podľa priezviska autora  

               - uviesť meno autora, názov,poradie vydania, vydavateľstvo, miesto vydania, rok    

                  vydania, ISBN 

               - pri internetových zdrojoch uviesť adresu stránky a dátum získania informácií 

 

   Prílohy: číslovať (napr. Príloha č.1 – štatistické tabuľky 

                                          Príloha č.2 -  grafy 

                                          Príloha č.3 -  formulár dotazníka   )     

 

 

Ako citovať literatúru:  

 

-  parafrázované myšlienky ( v zátvorke vo vnútri textu – číslom) . Potom sa na spodku 

   strany uvedú odkazy  = číslo zo zátvorky, meno autora, názov , poradie vydania, vydava- 

   teľstvo, rok vydania, strana 

- alebo horným indexom v texte a potom tak isto uviesť odkazy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-  citáty  =  doslovné reprodukcie cudzieho textu: 

                1.   - uvádzať v úvodzovkách 

                      - označiť horným indexom v texte (na každom liste od 1) 

                      - na spodku strany pod čiarou uviesť prameň 

                 2.  – číslovať horným indexom zaradom od prvej strany po poslednú, potom 

                         uviesť na záver práce zoznam citátov z celej práce a pramene 

 

 

Kritériá hodnotenia: podľa SOČ: 

 

     1. Obsahová úroveň práce: 
        - práca je samostatným riešením úlohy 

        - práca je výsledkom vhodného využitia publikovaných celkov 

        - práca má výrazne kompilačný charakter 

 

     2. Využitie práce: 
        - možno využiť pri výučbe, v praxi, pre tlač, atď. 

        - práca potrebuje podstatné obsahové úpravy 

 

     3. Úroveň spracovania práce a dokumentácie: 

         - vysoká 

         - priemerná 

         - nízka 

 

      4. Prezentácia a obhajoba: 
         - veľmi dobrá 

         - dobrá 

         - slabá 

  

 

Ďalšie kritériá:   odborná úroveň práce 

                           odborná terminológia 

                           grafická úroveň práce 

                           štylistická a gramatická úroveň 

                           použitie odbornej literatúry 

                           kvalita výstupov 

                           aplikovateľnosť v praxi                            

 

Lučenec 5.9.2014                                                         Vypracovala: Katarína Kupcová          


