VZOR A ZÁSADY PÍSANIA ABSTRAKTOV K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

ABSTRAKT
(1 riadok vynechaný)
PRIEZVISKO, Meno: Názov témy bakalárskej/ diplomovej/ inej práce. [Bakalárska/
Diplomová/ Iná práca]. – Názov univerzity. Názov fakulty; Názov katedry. – Školiteľ: (tituly
pred menom) Meno a priezvisko (tituly za menom). Stupeň odbornej kvalifikácie:
bakalár/magister/iný. Mesto: skratka fakulty a univerzity, rok. Počet strán (napr. 35 s.)
(1 riadok vynechaný)
Vzorové osnovy písania abstraktu:
Práca prezentuje... Objektom skúmania našej práce bolo... V práci analyzujeme... Vypracovali
sme návrh... Overili sme postup... Predpokladá sa... Zistili sme... Navrhujeme aplikovať do
praxe... .
alebo:
Cieľom záverečnej práce bolo... Práca je rozdelená do ... kapitol. Obsahuje ... grafov, ...
tabuliek a ... príloh. Prvá kapitola je venovaná... V ďalšej časti sa charakterizuje... Záverečná
kapitola sa zaoberá... Výsledkom riešenia danej problematiky je... .
a pod.
(1 riadok vynechaný)
Kľúčové slová:
(jednoslovné alebo viacslovné termíny, názvy organizácií, mená osôb a pod., s ktorými sa
v práci narába a ktoré charakterizujú vecný obsah práce)
kľúčové slovo 1, kľúčové slovo 2, kľúčové slovo 3, ... kľúčové slovo x.
alebo:
Kľúčové slovo 1. Kľúčové slovo 2. Kľúčové slovo 3. ... Kľúčové slovo x.

Rozsah abstraktu by mal byť 150-250 slov, abstrakt by nemal presahovať jednu stranu. Jeho
štýl má byť stručný, vecný, zrozumiteľný a výstižný. Úlohou abstraktu je stručne definovať
hlavné ciele práce, popísať použité metódy, zhrnúť výsledky a závery práce a uviesť možnosti
ich využitia v praxi. Text abstraktu sa píše súvisle ako jeden odsek, v prípade, že slovenský
text spolu s anglickým sa nezmestia na jednu stranu, text abstraktu v anglickom jazyku sa
začína písať samostatne na novej strane.
(pomôcka: pri písaní abstraktu je dobré uvedomiť si, že jeho cieľovým príjemcom je čitateľ,
ktorý sa prostredníctvom abstraktu oboznamuje s obsahom a cieľom práce, a teda si na
základe neho vytvára predstavu o hodnote celej práce)
Formálne zásady písania abstraktu
(korešpondujúce s všeobecnými formálnymi zásadami písania celej záverečnej práce):
Abstrakt sa píše v programe Microsoft Word, odporúčaným typom písma je Times New
Roman s veľkosťou 12 – 14 (podľa veľkosti písma samotnej záverečnej práce). Pri písaní
abstraktu sa používa riadkovanie 1,5 (vybrané textové pole –> pravá myš –> Odsek –>
Zarážky a medzery – Riadkovanie –> Riadkovanie 1,5 riadka). Strany dokumentu, v ktorom
sa práca a abstrakt píšu, by mali mať okraje 2,5 cm z pravej a 3,5 cm z ľavej strany (kvôli
dostatočnej šírke okraja po zviazaní práce).

Prajeme Vám veľa tvorivosti a trpezlivosti pri písaní Vašich prác.

