POKYNY
na vypracovanie bakalárskej práce
Úvodné ustanovenie
V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je súčasťou štúdia podľa každého študijného
programu aj záverečná práca. Jej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Záverečnou prácou
pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca. Podkladom na
vypracovanie bakalárskej práce je zadanie bakalárskej práce
Štruktúra záverečnej práce

 titulný list,
 zadanie záverečnej práce,
 pokyny na vypracovanie,
 vyhlásenie autora,
 názov a abstrakt v slovenskom a v anglickom jazyku (spolu v rozsahu jednej strany),
 obsah s očíslovaním kapitol,
 zoznam príloh,
 zoznam skratiek a značiek,
 text samotnej práce (odporúčané členenie),
 úvod,
 súčasný stav problematiky,
 ciele záverečnej práce,
 vlastné riešenie členené na kapitoly podľa charakteru práce,
 zhodnotenie dosiahnutých výsledkov resp. navrhnutých riešení,
 záver,
 resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu ZP (len pre práce
vypracované v cudzom jazyku),

 zoznam použitej literatúry,
 prílohy (výkresy, tabuľky, mapy, náčrty) vrátane postera s rozmermi 1000x700 mm.
Rozsah a forma
1.

Obsah a forma záverečnej práce musí byť spracovaná v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 233/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z.
a v zmysle Metodického usmernenia č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác.

2.

Vyžadovaný rozsah bakalárskej práce je 20 až 30 strán. Odovzdáva sa v dvoch
vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie musí byť viazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej)
tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. Rozsiahle grafické prílohy možno v prípade
súhlasu vedúceho práce odovzdať v jednom vyhotovení.

3.

Autor práce je povinný vložiť prácu v elektronickej forme do akademického informačného
systému. Autor zodpovedá za zhodu listinného aj elektronického vyhotovenia.

4.

Po vložení záverečnej práce do informačného systému, predloží autor fakulte ním
podpísaný návrh licenčnej zmluvy. Návrh licenčnej zmluvy je vytvorený akademickým
informačným systémom.

5.

Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci.
Odporúčané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraj vnútorný 3,5 cm, vonkajší 2 cm,
zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.

6.

Obrázky a vzorce sa číslujú v rámci jednotlivých kapitol (napr. obr. 3.1 je obrázok č. 1
v kapitole 3). Vzorce sa číslujú na pravom okraji riadku v okrúhlych zátvorkách - napr.
(3.1).

7.

Všetky výpočty musia byť usporiadané tak, aby bolo možné preveriť ich správnosť.

8.

Pri všetkých prevzatých vzorcoch, tabuľkách, citovaných častiach textu musí byť
uvedený prameň.

9.

Citovanie literatúry vrátane elektronických materiálov sa uvádza podľa STN ISO 690 (01
0197): 2012. Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na
informačné pramene a ich citovanie.

10. Príklad zoznamu bibliografických odkazov:
ABELOVIČ, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Bratislava: Alfa 1990. 104 s.
ISBN 0-1554-9173.
MICHALČÁK, O. – ADLER, E.: Výskum stability dunajských hrádzí. In: Zborník
vedeckých prác Stavebnej fakulty SVŠT. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT 1976,
s. 17-28. ISBN 0-3552-5214.
ŠÜTTI, J.: Určovanie priestorových posunov stavebných objektov. Geodetický
kartografický obzor. 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16. ISSN 0811-6900.
Article 18. Technical Cooperation. http://www.lac.uk/iso/tc456 (2013-09-28)
11. Za jazykovú a terminologickú správnosť záverečnej práce zodpovedá študent.
12. Formu postera (elektronická alebo aj tlačená) určí garant študijného programu.
13. Vzor pre poster je uvedený na dokumentovom serveri v akademickom informačnom
systéme univerzity.

.......................................................
podpis garanta študijného programu
Ustanovenia týchto pokynov som vzal na vedomie. Som si vedomý(á), že ak nebude moja
bakalárska práca vypracovaná v súlade s týmito pokynmi, nebude prijatá na obhajobu.

V Bratislave ...........................

.....................................................
podpis študenta

