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Abstract 

This article is about the standards (ISO) in theses. We described how to quote, what 

are the standards of quotation and what are the ethics of quotation practices. We told 

about rules in the internal regulations in our University and their relationship with 

ISO. In the article is comparison book “how to write” and “how to quote”. We 

mention about methodology and research. We showed the examples bibliographic 

references and described the elements and their order. We try to explain why these 

elements are in this order. This article is about quotation methods and methods we 

use. 
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1. Úvod 

Verím tomu, že tvorba záverečnej práce môže na poctivého študenta pôsobiť ako 

„trojhlavý drak“ na princeznú. Samotná téma, jej spracovanie, zháňanie dostupnej 

a relevantnej literatúry k téme, či jej formálna stránka spojená s etikou a technikou 

citovania, sa môže zdať ako neustále oheň chrliaci nenásytný „trojhlavý drak“. Ak by sme 

v tejto analógii pokračovali, povedala by som, že tento článok má za cieľ „draka“ upokojiť, 

aby princeznú nechal nažive, prípadne povolať nejakého zdatného princa, ktorý by všetky 

„drakove hlavy“ sťal a žiadne nebezpečenstvo by už kráľovstvu, ktoré žiada o titul 

bakalára či magistra nehrozilo. V prípade altruistického prístupu by som však bola za, aby 
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sa mi podarilo toho zdanlivého veľkého a nenásytného „draka“ predstaviť študentovi ako 

maznáčika, ktorého sa nemusí báť.  

Keď som začala zhromažďovať materiál pre adekvátne napísanie článku 

o zaujímavej téme, nevedela som, že som sa v hmle dotkla len špičky konára stromu, ktorý 

sa mi postupne vynoril a stále vynára celý. Snažila som sa o štúdium jednotlivostí, avšak 

ukazovali sa mi otázky čoraz všeobecnejšie. Ak chcem študentovi povedať, aký je rozdiel 

medzi príručkami typu „ako písať“ a aké sú normy a štandardy v rámci formálnej stránky 

úpravy kvalifikačnej práce, mám sa starať len o tento rozdiel? Alebo, ak chcem študentovi 

predložiť azda komplexnejší pohľad na to, ako sa píše záverečná práca, nebude užitočnejšie 

poskytnúť prehľad aj o metodologických záležitostiach písania kvalifikačných prác? Tak 

som sa začala otázkami zaoberať hlbšie a predkladám výsledok svojho bádania. Snažila som 

sa zostať v medziach bádania z pohľadu knižnično-informačnej vedy, čo dalo do veľkej 

miery zabrať, pretože ak sa chce človek priblížiť špecifickému študentovi, môže rýchlo 

skĺznuť do jeho špecifických tém a vysvetľovania pojmov, ktoré nie je oprávnený 

vysvetľovať, pretože nie je špecifickým absolventom. Výsledky som sa snažila podať 

pragmaticky, uvádzam aj príklady z praxe, ktorú som ako doktorand na knižnično-

informačných vedách sama zažila. Knižnično-informačné vedy sú interdisciplinárne 

a tieto prepojenia som sa snažila využiť pri približovaní sa špecifickému študentovi 

študujúcemu iný druh humanitných vied. 

 

2. Čo je to štandardizácia a ako vplýva na tvorbu záverečnej práce 

Štandardizácia1 sa z pohľadu knižnično-infromačných vied vzťahuje najmä na výmenu 

bibliografických údajov. Bibliografické údaje sú základné údaje o informačnom zdroji 

                                                 
1 Ako uvádza Kucianová, pojem „štandard“ sa vysvetľuje dosť ťažko, pretože neexistuje žiadna štandardná 

definícia štandardu. Pojem štandard podľa nej rokmi „trpí“ tým, že sa môže používať v nesprávnom 

chápaní najmä v používaní nepovinných alebo regulačných aspektov štandardov, por. Anna Kucianová, 

„Štandardy – druhy, vývoj a využitie,“ ITlib: Informačné technológie a knižnice 4 (2008), prístup 

29.08.2016, 
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/4/standardy-druhy-vyvoj-a-pouzitie.html? page_id = 1 230 

Podľa Slovníka cudzích slov je štandardizácia jednotná úprava niečoho (stanovenie požiadaviek na 

vlastnosti materiálov, v oblasti jazyka kodifikácia). Štandard je ustálenou mierou alebo stupňom základu 

hodnotenia niečoho. Slovník cudzích slov, Štandardizácia – Štandard, prístup 29.08.2016, 

http://slovniky.juls.savba.sk/ 

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2008/4/standardy-druhy-vyvoj-a-pouzitie.html?%20page_id%20=%201%20230
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(napr. názvové, autorské, vydavateľské). Tieto údaje sa zgrupujú do bibliografického 

popisu informačného zdroja. Informačným zdrojom je akýkoľvek prameň (kniha, časopis), 

z ktorého čerpáme zo všeobecného „univerza“ poznania resp. objektívnej reality. 

Bibliografický popis tvorí tzv. bibliografický záznam. Ten podlieha svojou úpravou 

určitým štandardom – normám. Štandardizácia (normalizácia) v oblasti knižničných 

a informačných vied rieši otázky tvorby, využívania a štandardnej výmeny (rovnaké 

zobrazenie v rôznych národných bibliografických systémoch) týchto záznamov na 

národnej až medzinárodnej úrovni. Bibliografický údaj, ktorý sa zgrupuje do 

bibliografického popisu a tvorí bibliografický záznam (záznam o dokumente) je súčasťou 

bibliografickej komunikácie. Bibliografická komunikácia je proces prenosu informácií 

o dokumentoch konečnému používateľovi. Na základe tvorby textov o texte (tzv. 

metatextov, inými slovami aj deskriptívnych metadát alebo metaúdajov) sa ku konečnému 

používateľovi dostávajú informácie o dokumentoch, o ktoré má záujem.2 Bibliografia je 

z najvšeobecnejšieho pohľadu oblasť vedeckej a praktickej činnosti zameraná na 

komunikáciu informácií o informačných zdrojoch.  

ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) je celosvetovou federáciou 

národných normalizačných orgánov (členov ISO). Na tvorbe technických noriem pracujú 

technické komisie ISO, ktoré sú tvorené členmi. Každý člen, ktorý sa zaujíma o skúmaný 

predmet, pre ktorý bola vytvorená technická komisia, má právo byť v nej zastúpený. ISO 

spolupracuje s medzinárodnými vládnymi i mimovládnymi organizáciami. Pre našu prax 

je dôležitá technická komisia „ISO/TC 46 Information and documentation“.3 Predmetom 

nášho záujmu sú štandardy spracovania a prezentácie dát v knižnično-informačných 

systémoch. Dušan Katuščák zdôrazňuje aspekt štandardnej úpravy práce, ktorý netreba 

chápať ako formálnu, okrajovú záležitosť. So štandardnosťou úpravy súvisí poznanie 

                                                 
2 Viac informácií o procesoch bibliografickej komunikácie môžeme nájsť v terminologickom a výkladovom 

slovníku knižničných a informačných vied, por. Dušan Katuščák, et al., Informačná výchova (Bratislava: 

SPN, 1998) a Dušan Katuščák, Moderná bibliografia: niektoré otázky teórie bibliografickej komunikácie 
a integrujúcich nástrojov výmeny bibliografických údajov (Bratislava: FIF UK, 1997).  

3 ISO 690: 2012, Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné 
pramene a ich citovanie, 5 a International standard organization, Technical comittees – 46, Information 
and documentation, prístup 12.09.2016, 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_commi ttees.htm 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_commi%20ttees.htm
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a akceptovanie medzinárodných noriem, ktoré sú dôležité pri medzinárodnej vedeckej 

komunikácií (transliterácia, úprava publikácií a ich častí, bibliografické odkazy, citovanie). 

Žiadny štandard alebo metodické odporúčanie nemožno brať ako dogmu. Na jednej strane 

predstavujú síce úroveň, pod ktorú by sa nemalo ísť, na druhej strane však nedokážu 

zahrnúť všetky prípady a situácie, ktoré prináša prax. Ani pri citovaní a zostavovaní 

zoznamu odkazov netreba nástojiť na prehnanom formalizme. Je to skôr dôraz na 

rešpektovanie princípov, ktoré stanovujú dané štandardy. V praxi sa musia často 

štandardné požiadavky domýšľať a tvorivo modifikovať.4  

 

2.1 Medzinárodné normy vzťahujúce sa na úpravu záverečnej práce 

Predovšetkým ide o normu „ISO 7144:1986 Documentation – Presentation of theses and 

similar documents“ („Dokumentácia – Úprava diplomových a kvalifikačných prác 

a podobných dokumentov“). Anglický termín „thesis“ nemá v slovenčine jednotný 

ekvivalent. Súhrnne označuje všetky záverečné kvalifikačné práce. Podľa samotnej normy 

je to úprava –   

 

„dokumentu, ktorý zoznamuje s autorovým výskumom a jeho výsledkami, ktorý 

je autorom predkladaný na podporu získania vedeckej (vedecko-pedagogickej) 

hodnosti alebo odbornej kvalifikácie.“5  

 

Ďalšie typy akademických prác – seminárne, ročníkové, dizertačné, habilitačné, vedecké 

a technické správy, odborné články, sú upravované aj inými štandardami a odporúčaniami 

(ide väčšinou o odporúčania týkajúce sa úpravy žánrov náučného štýlu). Existujú rozdiely 

medzi úpravou seminárnych prác, prác diplomových a kvalifikačných na jednej strane, 

a úpravou vedecko-technických správ, výskumných správ a článkov do zborníkov 

                                                 
4 Dušan Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (Bratislava: Stimul, 1998), 12. Por. Dušan 

Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce (Nitra: Enigma, 2008). 
5 ISO 7144:1986 Documentation – Presentation of theses and similar documents (Dokumentácia – Úprava 

diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov) – doposiaľ na Slovensku nezavedené. 

Odporúča sa ju však rešpektovať, nakoľko žiadna iná norma nie je vydaná na úpravu publikácií tohto typu. 

Pri popise normy vychádzam z prekladu ISO 7144, ktorý bol prijatý v ČR ako ČSN ISO 7144:1986 

Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů. 
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a časopisov na strane druhej. Seminárne práce sú kratšie prieskumové výkladové texty, 

ktoré sa svojim rozsahom podobajú krátkym článkom do odborných či vedeckých 

časopisov. Ich účel je však iný a preto nie je nevyhnutné na ne vzťahovať štandardy 

týkajúce sa odborných článkov. Učitelia, ktorí však dbajú na starostlivú úpravu 

seminárnych prác a referátov, pomáhajú študentom zvládnuť obsah študijného predmetu 

a pritom aj zvládnuť „autorské remeslo“.6  

 

2.2 Legendárna norma ISO 690 ako návod na tvorbu bibliografických odkazov na 

informačné pramene a ich citovanie 

Problematikou citovania a bibliografických odkazov sa zaoberal medzinárodný štandard 

„ISO 690 Documentation – Bibliographic refereces – Content, form and structure“ z roku 

1987 a „ISO 690-2 Information and documentation – Bibliographic refereces – Part 2: 

Electronic documents“ z roku 1997. Do praxe v SR boli tieto štandardy prebraté ako 

norma „STN ISO 690 – Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra 

v roku 1998“ a podľa dohody medzi SR a ČR platila „ČSN 690-2 Informace a dokumentace 

– Bibliografická citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části z roku 2000“.7 

Táto norma bola u nás samostatne prijatá v roku 2001 ako „STN ISO 690-2:2001“. V roku 

2010 však bola prijatá aktualizovaná norma „ISO 690  Information and documentation – 

Guidelines for bibliographic refereces and citations to information resources“, ktorá spojila 

oba štandardy. Do našich podmienok bola preložená a prijatá v roku 2012 ako „STN ISO 

690:2012 Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na 

informačné pramene a ich citovanie“.8 Katuščák zdôrazňuje, že štandardná úroveň 

písomných prác je znakom solídnosti a vedeckého „zdravia“ určitej komunity, vysokej 

                                                 
6 Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 12 a 59. 
7 Štefan Kimlička, Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre 

„klasické“ aj elektronické zdroje (Bratislava: Stimul, 2002), 9. 
8 Lucia Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 

2: Prvky a techniky citovania,“ ITlib: Informačné technológie a knižnice 3 (2013), prístup 29.08.2016, 

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/citovanie-a-odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-noveho-standardu-

iso-690-2010-cast-2-prvky-a-techniky-citovania.html?page_id=2516 

Por. Anna Kucianová, Citovanie dokumentov podľa STN ISO 690:2012, https://www.upjs.sk/public/ 

media/13133/ezp-Kucianova-citovanie-2015.pdf 

http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/citovanie-a-odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-noveho-standardu-iso-690-2010-cast-2-prvky-a-techniky-citovania.html?page_id=2516
http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/3/citovanie-a-odkazovanie-na-pouzite-zdroje-podla-noveho-standardu-iso-690-2010-cast-2-prvky-a-techniky-citovania.html?page_id=2516
https://www.upjs.sk/public/%20media/13133/ezp-Kucianova-citovanie-2015.pdf
https://www.upjs.sk/public/%20media/13133/ezp-Kucianova-citovanie-2015.pdf
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školy, vedeckého ústavu či vzdelávacej organizácie.9 Uvedené štandardy sú v našich 

podmienkach zapracované v Metodickom usmernení „č. 56/2011 o náležitostiach 

záverečných prác, ich bibliografickej registrácií, uchovávaní a sprístupňovaní“.10  

Z tohto odporúčania vznikajú „interné“ príručky jednotlivých vysokých škôl. Na 

akademickej pôde Univerzity Komenského sa prijal „Vnútorný predpis č. 12/2013 

o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, 

kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave“. Tento vnútorný 

prístup z hľadiska problematiky citačnej etiky a s použitím aktuálneho znenia citačnej 

normy spracovala do vysokoškolských skrípt pre študentov UK v Bratislave Lichnerová 

pod názvom „Písanie a obhajoba záverečných prác“ (2016), ktorý je prístupný 

prostredníctvom internetovej adresy (http://midas.uniba.sk). Je to portál Informačnej 

a mediálnej gramotnosti, na ktorého vzniku sa podieľali pracovníci a študenti Ústrednej 

knižnice FiF UK, Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK a Akademickej knižnice 

UK.11 Doposiaľ sa odporúčala pre úpravu záverečnej práce na pôde UK „Metodika písania 

vysokoškolských a kvalifikačných prác (učebné texty – vybrané časti)“ od Kimličku 

(2005). Potreba vzniku nových skrípt v tejto oblasti vyplynula z aktualizovania „ISO 

normy 690“ v roku 2010, jej prijatie v podmienkach SR v roku 2012 a tiež prijatie 

„Vnútorného predpisu č. 12/2013“.  

 

3. Rozdiel príručiek typu „ako písať“ alebo dilema Katuščák vs. Kimlička 

Na pôde UK sa používala a používa pri tvorbe záverečnej práce „Metodika písania 

vysokoškolských a kvalifikačných prác“ Kimličku, ktorá bola vydaná v roku 2005. Ako 

interpreter citačnej normy ju vydal s použitím svojej príručky „Ako citovať a vytvárať 

zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre ʻklasickéʼ aj elektronické 

zdroje“ (2002), ale aj s použitím príručky svojho kolegu a prekladateľa normy „ISO 690“ 

Dušana Katuščáka. V úvode diela „Ako citovať [...]“ uvádza:  

                                                 
9 Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 11. 
10 Metodické usmernenie č. 56/2011 je v súlade s §63 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Čl. 11 Organizačného poriadku MŠVVaŠ 

SR. 

 

http://midas.uniba.sk/
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„Zatiaľ, čo sa Dušan Katuščák sústredil na problematiku písania kvalifikačných 

prác, my sa sústredíme na správnosť citovania a zostavovania zoznamov 

bibliografických odkazov. Budeme sa zaoberať vzťahmi medzi prvkami procesu 

citovania a odkazovania. Na príkladoch vysvetlíme, ako správne popisovať 

rozličné druhy citovaných dokumentov.“   

 

Prof. Ing. Štefan Kimlička, PhD. (1943-2006) sa odborne sústreďoval na oblasť systémovej 

analýzy, teórii knižnično-informačných systémov a manažmentu knižničných projektov. 

Bol aktívnym členom UNESCO sekcie pre informatiku, členom predsedníctva Vedeckej 

grantovej agentúry pri MŠ SR, či predsedom Spoločnej odborovej komisie vo vednom 

odbore Knižničná a informačná veda. Zaslúžil sa nielen o formovanie a smerovanie 

zamerania knižničnej a informačnej vedy pre prax na Slovensku, ale aj o koncepciu 

výučby na domovskej katedre a dvoch sesterských katedrách v Prešove a v Žiline. Pôsobil 

na Katedre knižničnej a informačnej vedy (KKIV) Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Vo svojej príručke sa sústreďuje na správny popis informačných 

zdrojov, ktoré sa v kvalifikačnej práci používajú. Katuščák vo svojej príručke „Ako písať“ 

vysvetľuje jej vznik nasledovne:  

 

„Príručku sme napísali z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je snaha pomôcť pri 

zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu 

a úpravu záverečných a kvalifikačných prác. Druhým je úsilie zjednotiť značne 

rozkolísanú prax úpravy písomných prác a podnietiť autorov, zadávateľov 

a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby 

zlepšovali úpravu, dizajn a vzhľadu písomných prác...Predkladaná publikácia 

vznikla aj vďaka mojim kolegom z Katedry knihovníctva a vedeckých 

informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave...“  

 

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (1946-) bol projektantom, kooperátorom, integrátorom 

a metodológom vývoja národného knižnično-informačného systému. V rokoch 1997-2000 
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pôsobil ako vedúci KKIV FiF UK až do chvíle, kedy sa v roku 2000 stal generálnym 

riaditeľom novovzniknutej Slovenskej národnej knižnice. Tá sa osamostatnila od Matice 

slovenskej, ktorej bola dlhé roky súčasťou. Pôsobil v sekcii IFLA12 pre výskum 

a vzdelávanie, bol iniciátorom konštituovania autonómnej SNK v Martine a Zákona č. 

183/2000 o knižniciach. V súčasnosti pôsobí ako prodekan pre vedu a výskum na Fakulte 

humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline.  

Dá sa konštatovať, že Katuščák sa vo svojej práci viac zaoberá tým, ako má práca 

vyzerať a ako má byť upravená, aby spĺňala základné kritéria. Kimlička sa už viac sústredí 

na citovanie, parafrázovanie a interpretovanie citačnej normy so zameraním na tvorbu 

bibliografických odkazov na použitú literatúru v práci.  

 

4. Vedecké a nevedecké a vplyv tohto vzťahu na tvorbu záverečnej práce 

Podľa „Vnútorného predpisu 12/2013 UK“ je záverečná práca definovaná ako školské dielo 

vytvorené študentom potrebné pre splnenie študijných povinností vyplývajúcich zo 

štatútu študenta a jeho právneho vzťahu k UK. Ide o práce, ktoré sa predkladajú na 

obhajobu s cieľom získať vysokoškolskú kvalifikáciu, akademický titul alebo vedeckú či 

vedecko-pedagogickú hodnosť. Môžu to byť bakalárske, diplomové, dizertačné 

a habilitačné práce.13  

Najjednoduchšou záverečnou prácou je bakalárska práca, ktorou má študent 

preukázať primeranú znalosť vedomostí o problematike a má uplatniť svoje schopnosti pri 

zhromažďovaní, interpretácií a spracúvaní základnej odbornej literatúry resp. 

problematiky. Môže ísť aj o kompiláciu, syntetický prehľad literatúry, či riešenie 

čiastkovej úlohy súvisiacej so zameraním študenta. Inými slovami má dokázať, že vie 

pracovať s literatúrou a pozná, resp. poznáva odbor, ktorý študuje.  

                                                 
12 IFLA – The International Federation of Library Associations and Institutions, Medzinárodná federácia 

knižničných asociácií a inštitúcií (IFLA) – popredná medzinárodná organizácia zastupujúca záujmy 

knihovníckych a informačných združení. Je to „globálny hlas“ knižničnej a informačnej profesie. Viac na 

www.ifla.org. 
13 Dušan Meško, Dušan Katuščák a Marián Bernadič, „Charakteristika jednotlivých druhov školských, 

záverečných, kvalifikačných a iných písomných prác,“ in Akademická príručka, ed. Dušan Meško (Martin: 

Osveta, 2004), 167.  
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Diplomová práca sa vyznačuje vyšším stupňom náročnosti spracovania témy, než 

bakalárska práca. Ide o úroveň vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej 

literatúry a vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné 

verifikovať – overovať. Má byť prínosom v konkrétnom odbore.  

Dizertačnou, resp. licenciátskou prácou študent preukazuje schopnosť 

a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú umeleckú činnosť. Môže sa vyznačovať 

vysokým stupňom analýzy a syntézy a dostatočným prehľadom existujúcich poznatkov 

resp. literatúry o danej problematike. Nech ide o akýkoľvek stupeň spracovania 

problematiky, „školské dielo“ musí byť originálne a musí dodržať etiku a techniku 

citovania.14  

Záverečná práca predstavuje používanie vedecko-výskumných metód zameraných 

na vedecké bádanie v skúmanej problematike resp. oblasti odboru, ktorý študujeme. 

Problém odlíšenia vedeckého a nevedeckého skúmania je veľmi zložitý a často vzniká aj 

spor o to, čo je vedecké a čo už vedecké nie je. Problém tohto sporu je najčastejšie v tom, 

či vedecká metodológia môže fungovať na základe nejakej jednotnej univerzálnej zásady, 

alebo sa dá obsiahnuť iba vo viacerých princípoch, ktoré by adekvátnejšie dokázali 

postihnúť vedecký vývoj spolu s aktuálnou vedeckou praxou. Na jednej strane problému 

stojí Karl R. Popper a jeho univerzálna metóda, ktorá predstavuje spôsob overovania 

pravdivosti teoretických tvrdení v konfrontácií s empirickými údajmi – tzv. falzifikácia 

(vyvrátenie hypotézy v procese jej testovania, opozitum verifikácie). Na strane druhej stojí 

Paul K. Feyerabend s tézou „anything goes“, ktorá hovorí, že akákoľvek metóda je dobrá, 

pokiaľ prispieva k rastu nášho poznania.15 V každom prípade spracovanie témy vychádza 

z vedy, ktorú študujeme a skúmame. A ak niečo skúmame, ide o objekt poznania, ktorý 

presne vymedzuje svoj predmet skúmania, jeho podstatu, zákony a zákonitosti. Označuje 

sa ako výber témy. Veda ako vyššia forma poznávania sa nezameriava natoľko na 

                                                 
14 Vnútorný predpis č. 12/2013: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných 

náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, 

uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, por.  

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/ veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_2013_12_zakl.nalez.zav.prac.pdf 
15 Príručka pre doktoranda Žilinskej univerzity v Žiline (Žilina: Žilinská univerzita, 2015), 27, prístup 

13.12.2016, http://kdmt.uniza.sk/files/Prirucka_pre_PhD/Prirucka_pre_doktoranda.pdf 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/%20veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_2013_12_zakl.nalez.zav.prac.pdf
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praktické ciele a konanie ako na teoretické poznávanie, na vytváranie teórií, ktoré 

vysvetľujú a objasňujú svet. Na základe takéhoto teoretizovania vznikajú vedecké teórie, 

ktoré sú abstraktnými koncepciami, tvoria overený, ucelený a súvislý systém poznatkov. 

Teórie vedy sú však v „pohybe“ keďže jej vývoj podnecuje neustále overovanie, 

spochybňovanie doterajších teórií, ich spresňovanie a tvorbu nových teórií.16  

V oblasti vedeckého poznávania vládne istá nejednotnosť pohľadu na 

problematiku, ktorá je spôsobená individuálnym pohľadom autora alebo vedeckej školy na 

vedu ako na celok. Sú školy, ktoré delia vedu na dve základné úrovne – na vedy o živej 

a vedy o neživej prírode. Iné školy hovoria o troch skupinách vied ktoré delia na prírodné, 

spoločenské a technické. Prelínanie delenia vied prírodných a spoločenských sa vyjadruje 

aj termínom „mäkké a tvrdé“ vedy. Ako ideálna tvrdá veda je matematika, nasledujú vedy, 

ktoré sa postupne prelínajú k mäkkým vedám. Prechod je od matematiky, cez fyziku, 

chémiu, biológiu, psychológiu, ekonómiu až ku sociálnym vedám. Implikáciou tejto 

hierarchie je, že mäkšie vedy musia aplikovať metódy tvrdých vied, aby sa stali 

vedeckejšími. 17 Vzhľadom na prax a podľa zákona, sa primárne delia vedy na základné 

a aplikované.18 Našim cieľom však nie je polemizovať o delení vied z rôznych pohľadov 

a preto sa budeme sústrediť na výskum v oblasti humanitných vied, ktoré v sebe zahŕňajú 

odbory filozofie a teológie.19 

 

„Pokiaľ spoločnosť nechce skĺznuť do starých ideologických diskusií, nemá 

dôvod pochybovať o zmysluplnosti spoločenských a humanitných vied, o ich 

                                                 
16 Peter Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu (Bratislava: Regent, 2006), 8. 
17 Šimkovic, Hierarchia vied a negatívne výsledky, blog Mozgostroje 09.07.2012, prístup 03.09.2016, 

https://mozgostroje.wordpress.com/ 2012 /07 / 09/hierarchia-vied-a-negativne-vysledky/. 
18 Marián Olejár, Štruktúra vedy (Bratislava: Young Scientist, bez dátumu), 27.  
19 „Humanitné vedy sú šiestou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej 

slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Oblasť humanitných vied patrí 

spoločne so spoločenskými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich 

kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie 

spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne 

o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky 

význam a dopad. Humanitné vedy sa naopak zaoberajú ľuďmi a ich spoločenstvom.“ „Humanitné vedy“ in 

Centrálny portál pre výskum, vývoj a inovácie, prístup 03.09.2016, https://www.vedatechnika.sk/ SK/ 

Veda A Technika VSR/ odboryVaT/ Stranky/Humanitnevedy.aspx. V prístupe výskumu sa často spájajú 

s vedami spoločenskými, preto definície nechávam v tomto spojení.  

https://mozgostroje.wordpress.com/%202012%20/07%20/%2009/hierarchia-vied-a-negativne-vysledky/
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univerzitnej a akademickej existencii. Spoločenské a humanitné vedy však majú 

všetky dôvody bojovať o čo najvyššiu úroveň vedeckého výskumu, vplyvu na 

vzdelávanie a utváranie svojho obrazu v spoločnosti.“20  

 

V oblasti spoločenských a humanitných vied sa využívajú najmä kvalitatívne metódy 

výskumu. Ak sa využívajú kvantitatívne metódy, ide o experimenty štatistického 

charakteru. Pri riešení metodologických otázok v týchto vedách je ústredným problémom 

pochopenie sveta vrátane nás samých a nášho poznávania ako súčasti sveta.  

Metódy výskumnej práce v teologických vedách boli východiskami pre 

spoločenské vedy filozofického charakteru. Ich základným pracovným materiálom je 

napísané slovo a pracovným nástrojom logika.21 Metodológia kvalitatívneho výskumu 

vznikla na základe impulzov, ktoré pochádzajú z dvoch hlavných smerov. Prvým je 

intenzívne uvedomovanie si nedostatkov a obmedzení metodológie kvantitatívneho 

výskumu, druhým sú filozofické vetvy, ktoré priniesli epistemologický obrat v nazeraní na 

úlohu výskumu a jeho možnosti.22 Kým kvantitatívny výskum má za cieľ najmä 

verifikáciu existujúcej teórie, cieľom kvalitatívneho výskumu je najmä tvorba novej teórie. 

Kvantitatívny výskum je teda založený na overovaní údajov (potvrdzuje správnosť), 

kvalitatívny je založený na prieskume údajov (situácií, prípadov). Zaujímavé je, že zatiaľ 

čo pri kvantitatívnom výskume sa hypotézy stanovujú na začiatku výskumu a riadia jeho 

ďalšie smerovanie, pri kvalitatívnom výskume sa hypotézy na začiatku výskumu 

neformulujú najmä z dôvodu, že výskumník odmieta kopírovať existujúce teórie, 

z ktorých by mohol odvodiť hypotézy. Tvorí si preto predbežné otázky a predpoklady 

v priebehu výskumu a to obyčajne za radom a adaptívne.23  

Postupne sa prijíma tvrdenie, že kvalitatívny a kvantitatívny výskum prispievajú 

každý po svojom k rozširovaniu našich znalostí o človeku a sociálnom svete. Podľa tohto 

                                                 
20 Peter Zajac, „Spoločenské a humanitné vedy, ich zmysel a význam,“ Sme, 15.11.2015, prístup 03.09.2016, 

http://komentare.sme.sk/c/7007165/spolocenske-a-humanitne-vedy-ich-zmysel-a 

vyznam.html#ixzz4FbOoixhS 
21 Dušan Hovorka, Karel Komárek a Ján Chrapan, Ako písať a komunikovať: Vademecum začínajúcich 

vedeckých a pedagogických pracovníkov (Martin: Osveta, 2011), 94. 
22 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 12. 
23 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 19. 



KATARÍNA KIANICOVÁ 

74 

 

názoru sa nemožno dívať na tieto názory ako na protirečenia.24 Napriek jednotným 

základným princípom, ktoré vládnu v metodológii vedy kvalitatívneho výskumu, existujú 

v rámci nej viaceré vetvy, prístupy alebo školy, ktoré sú relatívne nezávislé. Odborníci nie 

sú však jednotní v tom, koľko ich je a ktoré to sú. V najširšom chápaní metodologickú 

vetvu charakterizuje istá metodologická filozofia, typické témy výskumu, spôsob výberu 

skúmanej problematiky, metódy skúmania, spracovanie údajov a teoretické vyústenie 

výskumu.25 Filozofické smery a teoretické pohľady, ktoré vplývajú na kvalitatívny výskum 

sú predovšetkým pragmatizmus, symbolický interakcionizmus, fenomenológia, 

konštruktivizmus a realizmus.26  

 

4.1 Teoretické pohľady na kvalitatívny výskum 

Pragmatizmus pokladá za rozhodujúce, že človek koná podľa toho, čo považuje za reálne – 

znalosti a objekty posudzuje podľa ich užitočnosti. Symbolický interakcionizmus 

predpokladá, že chovanie človeka nie je ani tak určené vonkajšími vplyvmi ako skôr 

subjektívnymi významami, ktoré ľudia prikladajú objektom, osobám a interakciám 

v určitej situácií.27 V základoch fenomenológie leží presvedčenie, že filozofické poznanie 

nespočíva v konštruovaní všeobecných princípov, ale v deskripcii „fenoménov“ – vecí 

samých.28 Konštruktivizmus je smer zaoberajúci sa spôsobmi, akými ľudia individuálne, 

alebo kolektívne interpretujú alebo konštruujú sociálny a psychologický svet 

v špecifických lingvistických, sociálnych alebo historických kontextoch.29  

Vedecký realizmus sa zaoberá odhaľovaním generatívnych mechanizmov vo vnútri 

objektívne existujúcej sociálnej realite a vychádza z predpokladu, že objekty sveta majú 

existenciu nezávislé na našich zmysloch a vedomí a popisuje realitu vzhľadom na jej 

kauzálne vzťahy.30 Uvedené filozofické prístupy sa uplatňujú v základných prístupoch ku 

kvalitatívnemu výskumu. Sú to prístupy resp. rôzne typy výskumov v ktorých sa môžu 

                                                 
24 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace (Praha: Portál, 2008), 54. 
25 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 25. 
26 Hendl, Kvalitativní výzkum, 100. 
27 Hendl, Kvalitativní výzkum, 82. 
28 Hendl, Kvalitativní výzkum, 73. 
29 Hendl, Kvalitativní výzkum, 89. 
30 Hendl, Kvalitativní výzkum, 95. 
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používať rôzne typy výskumných metód (napr. rozhovor, interview, dotazník, analýza 

textov). Vybranými prístupmi sú: prípadová štúdia, zakotvená teória, naratívny, 

etnografický, fenomenologický, biografický výskum, výskum kritický a akčný, analýza 

dokumentov a historický výskum. Prípadová štúdia skúma vzťahy, role, udalosti – môže sa 

zameriavať napríklad na analýzu interakcie učiteľa a žiaka, terapeuta a klienta, konflikt 

rolí, stereotypov alebo adaptácie na prostredie.31 Príklad „zakotvenej teórie“ sa môže 

aplikovať na zistenia Glasera a Straussa z oblasti sociológie medicíny. Skúmali, aké formy 

interakcie sa používajú medzi umierajúcim človekom a nemocničným personálom, medzi 

nemocničným personálom a rodinou, medzi rodinou a umierajúcou osobou; aké taktiky sa 

pri komunikácií používajú a akú tu hrá rolu nemocnica ako sociálna organizácia. 

Centrálnym konceptom sa stal „kontext vedomia“ ako označenie toho, čo každý aktér vie 

o stave umierajúceho a o vedomostiach ostatných aktérov. „Kontext vedomia“ sa menil 

podľa stavu pacienta alebo dôsledkom nových informácií, ku ktorým sa aktéri dostali.  

Výsledkom ich skúmania bolo rozpoznanie kategórií „kontextu vedomia“: uzavretý 

kontext vedomia (pacient nič nevie o svojej blížiacej sa smrti), podozrievavý kontext 

vedomia (pacient má určité podozrenie o svojej blížiacej sa smrti), vedomie vzájomného 

klamania sa (všetci sú informovaní, ale nikto to nepovie otvorene) a otvoreného vedomia 

(pacient pozná svoj stav a otvorene o ňom hovorí rovnako, ako ostatní aktéri). 32  

Naratívny výskum predstavuje analýzu rozprávania, resp. príbehu, ktorá je 

predmetom výskumu najmä disciplín ako literárna teória, historiografia, teológia, 

folkloristika, jazykoveda, antropológia, psychológia, v súčasnosti aj pedagogika. Narativisti 

dokazujú, že ľudia sú prirodzenými rozprávačmi. Môže ísť napríklad o „naratívne 

interview“ – o spoznávanie životných stratégií človeka – analyzujú sa jeho životné ciele, 

profesijná dráha (napr. učiteľa, farára), profesijné alebo osobné krízy (napr. syndróm 

vyhorenia u skúmanej osoby), spoznávanie podmienok práce, vnútorné stavy prežívania 

človeka (učiteľa) a podobne.33 Kritický a akčný výskum majú úzke prepojenie. Kritický 

výskum kladie dôraz na hodnotovo orientovaný výskum a akciu, ktorá má viesť k zmene. 

                                                 
31 Hendl, Kvalitativní výzkum, 101-102. 
32 Hendl, Kvalitativní výzkum, 124. 
33 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 35. 
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Venuje sa menšinovým skupinám a jedincom v spoločnosti a opiera sa o teoretické 

koncepcie kritickej teórie a feministického výskumu. Príkladom môže byť „neviditeľné 

divadlo“, ktorým sa zisťuje reakcia publika a inicializovanie procesu kritického 

uvedomenia. Napr. istá skupinka športových pedagógov rozvírila v jednej kaviarni debatu 

ohľadne Majstrovstiev sveta vo futbale v Argentíne ešte pred ich začiatkom s podpisovou 

akciou „proti účasti Francúzska na týchto majstrovstvách“. Petíciu podpísalo viac ako sto 

ľudí, pričom sa zapojili do debát „anonymných hercov“. Akčný výskum vznikol na 

základe tradičnej kritiky. Príkladom akčného výskumu môže byť „štúdia“ Frisbyho a kol. 

zameraná na zmeny postoja žien ku športovej ponuke v mieste ich bydliska. Skúmali 

dôsledky sociálnych pomerov (nízke príjmy) žien a ich angažovanosť resp. využívanie 

športových programov v ich mieste bydliska.34  

Cieľom etnografického prístupu je získať masívny opis („thick description“) 

kultúry. Deje sa to prostredníctvom analytického skúmania, porovnania a kontrastovania 

rôznych hľadísk v terénnych údajoch. Informácie získava skúmateľ pomocou 

participačného pozorovania v teréne, interview a z ďalších najmä písomných zdrojov. 

Kučera použil tieto metódy vo svojej štúdii „Láska v jedenástich a dvanástich rokoch“ na 

jednej z pražských základných škôl. Používal rozhovory so žiakmi, ale aj pozorovanie 

okolia – triedy. Odhalil jemné pradienko vzťahov, rituálov a činností, ktorými sa prejavujú 

citové vzťahy chlapcov a dievčat – kamarátstva a lásky. V priebehu analýzy údajov použil 

analógiu „kráľovského dvora“, triedu aplikoval na „dvor“, kde bola – kráľovná, komorné, 

rytieri, utajovanie, boj, rivalita, „popravy“. Výsledkom štúdie bol na údaje bohatý obraz 

triedy s hlboko prepracovanou interpretáciou.35  

Za alternatívu ku kvantitatívnym metódam sa koncom 19. storočia považovali 

fenomenológia a hermeneutika, z ktorých sa vyvinuli špeciálne výskumné metódy. 

Základným princípom hermeneutiky je hermeneutický kruh. To znamená kruhový pohyb 

výkladu, ktorý začína prvou základnou znalosťou textu a témy tvoriaci pozadie pre 

analýzu jeho jednotlivých častí. Výsledky analýzy týchto častí potom pomáhajú lepšie 

pochopiť spätne celý text. Fenomenologická analýza má svoje korene v Kantovej 

                                                 
34 Hendl, Kvalitativní výzkum, 138-139. 
35 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 25-26. 
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požiadavke vedy systematicky hľadať a skúmať „fenomény“, teda obsah a štruktúru 

vedomej skúsenosti človeka. Hlavnou výskumnou metódou pri fenomenologickej analýze 

je hĺbkové interview s malou skupinkou ľudí. Rausch, Lovettová a Walker skúmali žiakov 

zo znevýhodneného prostredia a sústredili sa na faktory ovplyvňujúce ich húževnatosť.36  

Biografický výskum sa ako stratégia považuje za zvláštnu formu prípadovej štúdie, 

pretože sa týka jednej osoby alebo malého počtu osôb.37 Biografia je opisom života, diela 

a činnosti osobnosti, ktorý napísala o nej iná osoba. Zaznamenáva chronologický postup 

udalostí zo života a osudy vytypovanej osobnosti. V biografii prevládajú buď faktografické 

zretele opierajúce sa o dokumentárne materiály, alebo memoárové („living memory“38) či 

umelecké zretele so zámerom osvetliť formovanie osobnosti.39 Takýmto typom štúdie sú 

napríklad rozhovory Jána Štrassera s významnými osobnosťami (Milan Lasica – „Lenže ja 

som iba komik“, Emília Vášaryová – „Pr(a)vá dáma a podobne“). Analýza dokumentov40 sa 

uskutočňuje ako v kvalitatívnom, tak aj v kvantitatívnom type výskumu. V dokumentoch 

sa prejavujú osobné alebo skupinovo vedomé alebo nevedomé postoje, hodnoty a idey.  

Dokumenty sú knihy, novinové články, záznamy prejavov, denníky, plagáty, 

obrazy – akékoľvek stopy ľudskej existencie. Analýza dokumentov má niekoľko fáz. 

Začína sa definíciou výskumnej otázky, definuje sa to, čo sa bude považovať za dokument 

a podľa tejto definície sa bude postupovať určitým spôsobom pri zbere dokumentov. 

Realizuje sa pramenná kritika (externé a interné posúdenie dokumentov), nasleduje ich 

interpretácia zameraná na hľadanie odpovedí na položené otázky a vypracovanie správy.41 

Analýza dokumentov si všíma typ dokumentu, jeho vnútorné a vonkajšie znaky, tzv. 

intencionalitu (správnosť, dôveryhodnosť dokumentu – ovplyvnenie ideológiou 

                                                 
36 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 33-34. 
37 Hendl, Kvalitativní výzkum, 128. 
38 „living memory“ – alebo tzv. živá pamäť (orálna, komunitná, historická pamäť). Jej cieľom je interpretácia 

a rekonštrukcia minulosti (resp. minulých udalostí) z pohľadu ľudí, ktorí boli účastníkmi a to buď 

autentickí, alebo sprostredkovaní. Viac o tejto téme, por. Eva Kozoková, Živá pamäť ako nástroj 
digitálnych knižníc (2011), prístup 03.09.2016,  

http://portal.fpf.slu.cz/index.php/pikstv/ reporta-k21 
39 Pavol Parenička a Augustín Maťovčík, Biografistika (Martin: SNK, 2005), 7. 
40 Dokument je informačný prameň tvorený nosičom informácií v podobe hmotného predmetu a množinou 

dát alebo informácií, ktoré sú na ňom fixované a formálne i obsahovo usporiadané, por. Marta Nováková, 

„Textový dokument,“ in Informačná výchova, ed. Dušan Katuščák et al. (Bratislava: SPN, 1998), 75. 
41 Hendl, Kvalitativní výzkum, 130. 

http://portal.fpf.slu.cz/
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spoločnosti, podľahnutie cenzúre), blízkosť dokumentu (časová, priestorová, sociálna) 

a jeho pôvod (odkiaľ sa dokument získal, ako sa dochoval).42  

Na analýzu historických dokumentov sa používajú metódy pomocných vied 

historických. Napríklad diplomatika (zaoberá sa pôvodom, vznikom, vyhotovením 

písomností úradnej a neúradnej povahy – skúma hodnovernosť písomností, ktoré slúžia 

ako historický prameň).43 Historický výskum sa zaoberá popisom a skúmaním udalostí, 

ktoré sa udiali v minulosti. Jediná špecifická historická metóda je kritika prameňov. 

Ostatné metódy má historiografia zhodné alebo podobné s inými vedami.44 Vývoj histórie 

bol v minulosti ovplyvňovaný metodológiou teológie (najmä v 17. storočí), právnych vied, 

politológie (v 18. storočí) a filológie (v 19. storočí). Ide o proces systematického popisu 

s preskúmaním minulých udalostí alebo kombináciou udalostí s cieľom podať správu 

o tom, čo sa v minulosti udialo. Nesústreďuje sa len na zhromažďovanie a evidovanie 

údajov, ale aj o ich interpretáciu. Zámerom historického výskumu je teda odhaliť 

a priblížiť komplexné zobrazenie osobnosti, kultúry a názorov, ktoré ovplyvňovali 

minulosť a majú vplyv na súčasnosť.45  

 

5. Štruktúra a usporiadanie záverečnej práce  

Štruktúra práce podľa „Vnútorného predpisu Univerzity Komenského č. 12/2013“ je 

nasledovná: úvodná časť, hlavná textová časť, záverečná časť, prílohy. V minulosti sa 

členila práca na teoretickú a praktickú časť, v súčasnosti sa čoraz viac používa metóda tzv. 

IMRAD46, ktorá je z časti zachytená aj v rámci predpísanej štruktúry práce vnútorného 

predpisu. Vyvíjala sa najmä v oblasti sociálnej psychológie, avšak je veľmi inšpiratívna aj 

pre iné typy vied47. Podľa vnútorného predpisu úvodnú časť tvorí obal, titulný list, 

                                                 
42 Hendl, Kvalitativní výzkum, 130-131. 
43 Por. Ľuboš Kačírek, Radoslav Ragač a Pavol Tišliar, Múzeum a historické vedy (Krakov: Spolok Slovákov 

v Poľsku, 2013).  
44 Františka Čechová, „Metódy historického výskumu,“ prístup 17.11.2016, http://www.fcechova.szm.com/ 
45 Hendl, Kvalitativní výzkum, 132-133. 
46 Introduction (úvod), Methods (metodiky), Results (výsledky) And Discussion (diskusia). I – aký problém 

riešim/bol študovaný?, M – ako sa problém študoval?, R – čo sa zistilo?, D – čo znamenajú a o čom 

vypovedajú? Významné odborné články v tejto problematike publikuje doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD. 

z Ústavu psychológie FSEV UK.  
47 Por. Ladislav Maczskó, „Imrad/(Ta)imrad,“ prístup 20.09.2016,  
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zadanie, poďakovanie, abstrakt, predhovor, obsah, zoznamy (ilustrácií, tabuliek, grafov, 

príloh). Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu (vzťahuje sa naň 

štandard „STN ISO 214 Dokumentácia. Abstrakty – referáty – pre publikácie 

a dokumentáciu“). Z textového hľadiska obsahuje údaje o cieľoch práce, metódach, 

výsledkoch a záveroch obsiahnutých v dokumente. Pre väčšinu štúdií je vyhovujúci 

o veľkosti 250 slov (nepresahuje 1 stranu)48. V predhovore má študent jedinečnú šancu byť 

sám sebou a povedať motív toho, prečo si vybral tému, ktorú si vybral a čo ho stála snaha 

o vypracovanie práce, ktorú predkladá. Veľmi málo študentov využíva túto možnosť 

povedať aj niečo „osobné“ tým, že sa do nich neustále „hučí“ byť „vedecký“, a hoci prístup 

„vedeckosti“ a „odbornosti“ v texte záverečnej práce byť musí, predhovor je jediná časť, 

kedy môže byť „vedeckosť“ posunutá na druhú koľaj.  

Hlavnú textovú časť tvorí úvod (komplexná informácia o práci, jej cieli, obsahu 

a štruktúre), jadro, ktoré sa člení na súčasný stav skúmanej problematiky doma 

a v zahraničí (táto časť má tvoriť 30% práce), cieľ práce (výstižná a presná charakteristika 

predmetu riešenia – čiastkové ciele), metodika práce a metódy skúmania práce 

(charakteristiku objektu skúmania, pracovné postupy, spôsob získavania údajov a ich 

zdroje, použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, štatistické metódy), 

výsledky a diskusia (vlastné postoje – riešenia, ku ktorým autor dospel, logický 

usporiadané a zhodnotené, skomentované skutočnosti výskumu s výsledkami iných 

autorov) a tieto dva prvky môžu tvoriť jednu spoločnú časť, spravidla 30-40% obsahu 

práce.  

Inokedy sa diskusia môže oddeliť od časti výsledkovej a môžu sa v nej uviesť aj 

odporúčania a to najmä v prípade výskumnej témy zameranej na vylepšenie danej situácie 

alebo podmienok.  V závere by sa mali v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu 

k stanoveným cieľom. Na úpravu záveru si treba dávať obzvlášť pozor, pretože patrí medzi 

prvé veci, ktoré oponent číta hneď po prečítaní si relevantnej literatúry, z ktorej študent 

čerpal. Ak prechádzame záverečnými prácami obhájenými na katedrách Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty UK za posledné roky, vo väčšej miere sa stretneme s prácami, ktoré 

                                                                                                                                                         
http://www.vssvalzbety.sk/ userfiles/Psychologia/IMRAD.pdf 

48 Dušan Katuščák, „Abstrakt,“ in Informačná výchova, ed. Dušan Katuščák et al. (Bratislava: SPN, 1998), 9. 

http://www.vssvalzbety.sk/%20userfiles/Psychologia/IMRAD.pdf
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majú delenie: Úvod (uvedenie do problematiky, resp. toho, prečo si študent zvolil analýzu 

témy), hlavná časť začína metodikou, kde sa zdôrazňuje cieľ práce, štruktúra práce 

a používané literárne pramene, nasleduje kapitola vymedzenia hlavných analyzovaných, 

skúmaných a porovnávaných pojmov, čo tvorí jadro práce, nasleduje záver (čo sa zistilo) 

a použitá literatúra. Niektoré práce majú kapitolu praktickej časti, čo závisí od požiadaviek 

konkrétnej katedry. Na katedre praktickej teológie je štruktúra práce rôznorodejšia, 

nakoľko sa jedná o „praktikum“ a práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Práce tejto 

katedry, ktoré sa sústreďujú na sociálne riadenie dodržiavajú štruktúru tak, ako je to 

uvedené vo vnútornom predpise.  

 

6. Ako nájsť informácie k teoretickému podkladu našej práce  

Podľa Eca pri zadávaní tém môže vyučujúci postupovať dvomi spôsobmi. Buď vypisuje 

tému, ktorú sám dobre ovláda a môže pri jej spracovaní študenta bez problémov sledovať, 

alebo zadá tému, ktorú dostatočne nepozná a o ktorej by sa potreboval dozvedieť viac. 

Vyučujúci, ktorý zadáva tému, ktorú sám dostatočne neovláda je presvedčený o tom, že ak 

má dobrého študenta hodnotiť a pomáhať mu v priebehu práce, bude si musieť sám rozšíriť 

svoje znalosti a taktiež sa bude musieť zaoberať uvedeným témam. Ak vyučujúci zvolí 

tento postup, je to väčšinou preto, že študenta pozná a dôveruje mu. A obyčajne študenta 

informuje, že uvedená téma je nová tiež pre neho, a že má sám záujem si tému naštudovať 

alebo prehĺbiť.49 Stáva sa, že vyučujúci pracuje v rámci výskumného tímu – výskumnej 

práce a výskumnej témy, ktorú potrebuje spracovať. Ako doktorandka som v takomto 

výskumnom tíme pracovala. Môj školiteľ bol hlavným garantom jedného projektového 

bodu v rámci ktorého mal skúmať možnosti sledovanej témy. Jednalo sa o projekt 

zameraný na digitalizáciu kultúrneho a vedeckého dedičstva na papierovom nosiči. 

Jedným z bodov bola aj ochrana dokumentov, ochrana nosičov kultúrnej hodnoty 

prostredníctvom farebnej fotografie. Historická fotografia ako taká a čiernobiela fotografia 

sú veľmi pekne spracovanými materiálmi a témami, preto sa oblasť nášho záujmu 

posunula do zóny farebnej fotografie. Tento druh fotografie je chemicky a vrstvovo 

                                                 
49 Umberto Eco, Jak napsat diplomovou práci (Olomouc: Votobia, 1997), 67-70. 
49 Eco, Jak napsat diplomovou práci, 67-70. 



TROJHLAVÝ DRAK 

81 

 

zložitejší, je založený na chemických reakciách rôznych farbív, ktoré reagujú na rôzne 

vlnové dĺžky svetla a vyvolávajú určité farby. Pri skúmaní ochrany farebnej fotografie sme 

potrebovali mať informácie o tom, akými podmienkami farebné fotografie rýchlo starnú 

a ktoré fyzikálne faktory vplývajú na ich skorú degradáciu. Zisťovali sme to 

prostredníctvom modelového starnutia typu tzv. vlhké starnutie (fyzikálne hodnoty sa 

upravovali na vysokú vlhkosť), suché starnutie (tu sa vlhkosť znižovala na minimum – 

pracovali sme s klimatickou komorou, tá nám neumožnila klesnúť pod 10% relatívnej 

vlhkosti), svetelné starnutie (jednotlivých svetových strán, jednotlivých zvolených 

materiálových výrobcov), vyhodnocovali sa čiastkové výsledky, pracovalo sa s modelom 

miešania farieb, trichotomického vnímania farieb, CMYK systému, porovnávala sa kvalita 

tlačiarne voči kvalite fotografického procesu a podobne. Na to, aby sme získali 

relevantnejšie výsledky z tejto oblasti, potrebovali sme tím. Za tri roky môjho 

doktorandského štúdia pracovalo na čiastkovej úlohe 5 diplomantov a 11 bakalárov.  

 

6.1 Vyhľadávanie relevantnej literatúry 

V súčasnej dobe je množstvo informácií sprístupnených prostredníctvom webu, či sa jedná 

o samotné stránky relevantných organizácií, ktoré študent skúma, alebo rôzne nástroje 

prístupu k elektronickým informačným zdrojom a databázam, kde môže v prípade 

zakúpenia licencií vysokou školou študent voľne „surfovať“ a vyhľadávať pre neho 

relevantnú literatúru v prostredí online abstraktov, článkov, alebo e-kníh.  

Relevantná literatúra pritom môže byť delená na primárne zdroje, ktoré sa týkajú 

samotnej problematiky, ktorú skúmame alebo sekundárne zdroje, ktoré väčšinou 

pojednávajú o okolnostiach či kauzálnych vzťahoch preberanej problematiky. Moderná 

spoločnosť, ktorá by sa v súčasnosti mala približovať (v ideálnom stave) ku na znalostiach 

založenej spoločnosti funguje na online súborných katalógoch knižníc webovského 

prostredia50. Ak sa chce dostať študent ku tlačenej verzii relevantnej literatúry a nestačí 

                                                 
50 Informačný prieskum – označenie disciplíny obsahujúcej metódy a techniky vyhľadávania záznamov 

o dokumentoch (informáciách) zodpovedajúcich sformulovanej požiadavke používateľa prostredníctvom 

výpočtovej techniky s využitím celého spektra informačných jazykov reprezentujúcich obsah 

dokumentov, por. Jela Steinerová, „Informačný prieskum,“ in Informačná výchova, ed. Dušan Katuščák et 

al. (Bratislava: SPN, 1998), 142. 
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mu napríklad elektronická, tak môže prehliadať online súborný katalóg prostredníctvom 

tzv. informačného prieskumu. To znamená, že ak dostane tému, ktorú má spracovať, táto 

téma má určité zameranie, kľúčové slová. Tieto kľúčové slová môže zadať do možností 

vyhľadávania v súbornom katalógu. Na základe kľúčového slova (požiadavky používateľa) 

sa v súbornom katalógu objavia záznamy kníh, ktoré majú k informačnej požiadavke 

najbližšie. Študent môže prezerať a rolovať obrazovku, pozerať, ktorý titul by sa mu mohol 

zísť a na základe signatúry si môže konkrétne v knižnici EBF UK vyhľadať konkrétnu 

knihu v regáloch aj sám, a priamo na mieste zistiť, či sa jeho informačnej požiadavke 

približoval len názov knihy, alebo aj jej obsah. Ak knihu o ktorú má záujem vlastní iná 

knižnica, realizuje žiadankou objednávku knihy v príslušnej knižnici UK, poprípade môže 

využiť aj možnosti ďalších knižníc a to Univerzitnej knižnice v Bratislave (pozor, je to 

vedecká knižnica, nie akademická a s Univerzitou Komenského nemá nič spoločné), či 

Ústrednej knižnice SAV.51  

 

6.2 Printové zdroje – encyklopedické diela 

Pri spracovaní témy je dôležité vychádzať zo všeobecných univerzálnych vedeckých diel, 

ktoré nás môžu nasmerovať správnym smerom. Ide najmä o encyklopédie (náučné 

slovníky). Encyklopédie môžeme podľa obsahovej náplne deliť na všeobecné a špeciálne, 

a podľa čitateľského určenia a spôsobu spracovania na vedecké (tzv. gruntové) 

a populárno-náučné (čerpajú z vedeckých, nazývané aj tzv. lexikóny). Tie predstavujú 

vedecké diela, v ktorých sú súborne spracované buď všetky vedné odbory (univerzálne, 

všeobecné encyklopédie), alebo len niektoré resp. jeden z nich – špeciálne encyklopédie 

s heslami spravidla v abecednom poradí. Encyklopédie sú totiž vždy akoby zrkadlom 

poznania a myslenia tej epochy, v ktorej vznikali, keď prinášajú základné a overené 

poznatky, ku ktorým ľudstvo dospelo v procese svojho historického vývoja.52 

Encyklopedické diela majú dlhú tradíciu od antického encyklopedistu Gaia Plinia Secunda 

                                                 
51 Teraz hovorím o vyhľadávaní relevantnej literatúry k problematike priamo pre študentov EBF UK. 

Samozrejme, vieme, že existujú na Slovensku aj iné knižnice, ktoré môžu mať literatúru relevantnú k našej 

problematike – Slovenská národná knižnica v Martine, iné vedecké, akademické, krajské, školské, obecné, 

farské knižnice.  
52 Parenička a Maťovčík, Biografistika, 132. 
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cez Izidora zo Sevilly, ktorý sa usiloval spracovať poznanie ranného stredoveku, až po 

vznik novovekej modernej encyklopedistickej tvorby, ktorej začiatky siahajú do veľkej 

francúzskej revolúcie a základného diela v tomto období tzv. „Encyclopédie, ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers“ („Encyklopédia, alebo 

Racionálny slovník vied, umení a remesiel“) vychádzal v rokoch 1751-1772 pod vedením 

Denisa Diederota (redigovanie) a Jeana Le Rond d´Alemberta (náčrt klasifikácie vied). 

Prispievateľmi boli napríklad Rousseau, Voltaire, či Montesquieu. Neskôr sa rozvinula 

encyklopedická tvorba aj v ostatných častiach sveta. V Británii od roku 1768 doposiaľ 

„Encyclopaedia Britannica“, v USA „The Encyclopedia Americana“ (1829), v Nemecku 

vznikajú encykopédie „Brockhaus“ alebo „Meyer“. Vo Francúzsku vyniká aj encyklopédia 

„Larousse“. U nás, resp. v Rakúsko-Uhorsku, začal s encyklopedickou tvorbou C. 

Wurzbach – „Bibligoraphisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich“, v Českých zemích 

„Riegerův slovník naučný“ (tvorcovia František Palacký, Ladislav Rieger) a „Ottův slovník 

naučný“. Na „Ottův slovník naučný“ nadviazal „Masarykův slovník naučný“, 

„Komenského slovník naučný“. V Maďarsku zasa „A Pallas Nagy Lexikona“ a „Révai Nagy 

Lexikona“. Prvou encyklopédiou na Slovensku bol „Slovenský slovník náučný“ (1932), 

jeho tvorca Pavel Bujnák, sa zameral na náčrt slovenskej duchovnej tvorby s výhľadmi na 

svetovú kultúru. Neskôr vydavateľstvo Osveta vydalo „Príručný encyklopedický slovník“ 

(tzv. vlastivedná encyklopédia – ideologicky poznačená).  

So vznikom Encyklopedického ústavu SAV (1953) vznikli „Encyklopédia 

Slovenska“ (geograficky orientované dielo), „Encyklopédia Beliana“, „Encyklopédia 

Zeme“, „Encyklopédia slovenských spisovateľov“ alebo populárno-náučný encyklopedický 

časopis „Pyramída“. Pri spracovávaní historických diel alebo biografickom výskume je 

dôležitá tzv. bibliograficko–biografická dokumentácia. Ide predovšetkým o základnú 

biografickú dokumentáciu (výpisy – údaje o narodení, úmrtí, nekrológy, autobiografie, 

biografie, súpisy publikačnej činnosti, personálnej bibliografie) bibliografiu biografickej 

literatúry (excerpovanie literárnych prameňov knižnej a časopiseckej produkcie), 

výstrižky konkrétnych osobností (budované v Národnom biografickom ústave SNK).53  

                                                 
53 Parenička a Maťovčík, Biografistika, 68-77. 
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6.3 Encyklopedické diela v knižnici EBF UK 

Podľa zadanej témy môžu študenti Evanjelickej bohosloveckej fakulty vyhľadávať 

v encyklopédiách, ktoré v knižnici máme prístupné, pričom sa orientujú do jednotlivých 

vedných odborov. V oblasti teológie je dôležitá encyklopédia: „Realencyklopädie für 

protestantische Theologie und Kirche“, ktorá je rozsiahlou všeobecnou základnou 

encyklopédiou teológie. Menej rozsiahlou, všeobecnou encyklopédiou je aj študentsky 

nazývaná červená encyklopédia RPP alebo „Religion past & present: encyclopedia of 

theology of religion“ a jej nemecká verzia „Die Religion in Geschichte und Gegenwart“. 

V slovenčine môžeme nájsť „Teologickú encyklopédiu“. Naša knižnica disponuje 452 

knižnými jednotkami, ktoré sú definované ako encyklopédie, počet titulov je menší, 

pretože sa v tomto čísle nachádza každý jeden zväzok encyklopédie ako samostatná knižná 

jednotka, hoci sa môže jednať o jeden titul. Špeciálne encyklopédie, ktoré vo fonde máme 

sa venujú: judaizmu („Encyclopaedia Judaica“, „Malá encyklopédie rabínskeho judaismu“, 

“Encyklopédia židovských náboženských obcí“), filozofii („Encyklopedický atlas filosofie“, 

„Encyklopedie antiky“, „Encyklopedie starověkého Předního východu“, „Encyklopedie 

středověku“), religionistike („Lexikon náboženských hnutí, siekt a duchovních 

společností“, „Encyklopédie řecké mytologie“, „Encyklopédie keltské mytologie“, 

„Encyklopedie řeckých bohů a mytů“), biblistike („Malý lexikón Biblie“, „Nový biblický 

slovník“), psychológii („Encyklopedie obecné psychologie“), cirkevným dejinám 

(„Evanjelická encyklopédia Slovenska“, „Malá encyklopedie evangelických církví“), 

biografii („Biografický lexikón Slovenska“, „Lexikón slovenských žien“) slovníky typu 

„who is who“ („Kdo je kdo v nebi, aneb o prostopášností bohů“) a mnoho ďalších.  

 

7. Ako sa vyjadrovať v záverečnej práci 

Veda sa vyjadruje vedeckým jazykom. Vedecká komunikácia sa vyznačuje presným 

a jednoznačným pomenovaním javov vo forme vedeckých pojmov. Vedecký jazyk síce 

využíva prostriedky prirodzeného jazyka, avšak tieto sa presne vymedzujú a definujú.54 

Ako dodáva Eco, nikto z nás nie je ʻe. e. cummingsʼ. Cummings bol americký básnik, 

                                                 
54 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 8.  
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ktorý sa podpisoval malými začiatočnými písmenkami, čiarky a bodky používal sporne 

oproti gramatickým pravidlám tak, ako mu napadlo a verše „trhal“, pretože si to z titulu 

avantgardného umelca mohol dovoliť. Študent však nie je avantgardným básnikom, a to 

ani vtedy, ak sa vo svojej práci touto témou zaoberá.  

Jazyk záverečnej práce je „metajazykom“, ktorý hovorí o iných jazykoch.55 

V odbornom texte záverečnej práce sa teda prejavuje teoretický odborný štýl, ktorý 

spracováva teóriu so snahou o maximálnu presnosť, jednoznačnosť a výstižnosť 

vyjadrovania. Základnými vlastnosťami takéhoto textu sú výkladovosť, súdržnosť, 

následnosť, všeobecnosť, objektívnosť. Informuje a vysvetľuje myšlienky, zaujíma 

stanoviská a komunikuje o teóriách rôznych vedných odborov. Úloha autora spočíva 

v pridávaní vlastného pohľadu alebo poznatkov z vlastných výskumných činností k už 

publikovaným faktom. K preberaným poznatkom iných autorov je nutné pristupovať 

kriticky, vyjadrovať vlastné názory, postoje myšlienky a prepájať to tak, aby bola táto 

teoretická práca aj „tvorivou“ kompiláciou. Práca je teda písaná pre adresáta, ktorým je 

odborná verejnosť. Uprednostňuje sa odborná terminológia, cudzie slová (dať pozor na ich 

nadmerné používanie), skratky a značky (dopredu vysvetlené), neexpresívne slová, 

zložené súvetia, pasívne konštrukcie – podpora objektívnosti a neosobnosti prejavu.  

Používa sa autorský plurál. V práci používame prvú osobu množného čísla, v úvode 

práce môžeme používať tretiu osobu jednotného alebo tretiu osobu množného čísla. 

Predhovor práce píšeme v prvej osobe jednotného čísla, kde zdôrazňujeme motiváciu 

a dôvod toho, prečo spracovávame tému, ktorú spracovávame.56 Napriek tomu, že sa môže 

zdať, že: 

 

„[...] výskum je chladnou, neosobnou, prísne racionálnou aktivitou človeka, 

plne algoritmizovanou a riadenou železnými predpismi. Nie je to však úplná 

pravda. Dobrý výskumník zapája do svojej práce aj intuíciu, predstavivosť 

a tvorivosť. Bez nej by bolo jeho myslenie úzke a nemohlo by sa vzniesť 

k novým myšlienkam, nápadom a motívom. Výsledkom vedeckej práce by bol 

                                                 
55 Eco, Jak napsat diplomovou práci, 189. 
56 Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie,“ 53-56.  
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potom plochý schematizmus a šablónovitosť. Preto dobrý vedec chápe svoj 

výskum ako tvorivú a konštruktívnu aktivitu.“57  

 

Z horúceho básnika nespravíme zo dňa na deň chladnokrvného vedca. Sú jedinci, ktorí 

majú obojstranné nadanie a sklony (veda a umenie v symbióze). Sú jedinci, ktorí niektoré 

sklony potláčajú a iné rozvíjajú, a sú jedinci, ktorí sú čisto umeleckí a ich vnímanie je 

úplne iné, a s týmito by mali školitelia a vedci čo najviac pracovať. Pretože človek, ktorý je 

umeleckým typom, môže významne prispieť do „súdka“ vedeckého poznania, hoci sa to 

spočiatku nemusí vôbec zdať. Málokomu sa chce pracovať s hmotou. Niekto vidí len hlinu, 

ktorú dá do formy a vypáli. Iný však vidí, že hmota sa dá použiť aj na omnoho 

vznešenejšie ciele. A z umeleckého typu študenta môže vzniknúť „diamantový“ vedec. 

Poznám vedca, ktorý svoju profesionálnu kariéru zasvätil „tvrdým“ vedám. Avšak, ak 

s ním človek absolvuje spoločenský večer na nejakej konferencii, tento „tvrdý“ vedec 

spamäti recituje Jána Smreka a jeho báseň „Bacardi“ a celý večer hudobne doprevádza 

akordeónom. Generačne je „povojnové“ dieťa a tieto ročníky boli čo sa týka vzdelania 

a prepojenia umeleckého s vedeckým silné.  

Mala som tú česť, že ma viedol počas môjho štúdia vedec, pri ktorom mi kolegovia 

hovorili, aby som ho upozorňovala na to, že v oblakoch sa nelieta. Nerobila som to. Niekto 

z nás v tých oblakoch lietať musí. Táto úvaha nemá za cieľ znížiť kvalitu tohto článku, 

hoci jeho samotný názov to už robí, má za cieľ podnietiť školiteľov, vedcov, pedagógov 

k tomu, aby videli v študentoch hmotu formovateľnú a dali šancu aj umelecky 

zmýšľajúcim osobám, ktoré zamýšľanú štruktúru práce pochopia až na tretí alebo štvrtý 

krát. Nechcem ale zvýhodňovať študentov. Pokiaľ je študent čestný a má ochotu pracovať 

na záverečnej práci, nielen ju odfláknuť aby mal pár písmenok pred menom, tak za 

takéhoto študenta sa prihováram. Ale ak má študent záujem iba o tie dve, prípadne tri 

písmenka pred menom, takého neobraňujem.  

 

 

                                                 
57 Gavora, Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu, 10. 



TROJHLAVÝ DRAK 

87 

 

8. Citovanie – etika a technika 

8.1 Etika citovania 

Ak autor použije vo svojej kvalifikačnej (vedeckej) práci nejakú časť výsledkov, myšlienku, 

definíciu zo skôr publikovanej práce, je povinný tento fakt dať na vedomie tým, že 

prostredníctvom odkazu (bibliografickej referencie) pramenný materiál identifikuje.58 

Proces citovania má dva aspekty. Etiku citovania, ktorá odráža či a ako autor práce 

dodržiava etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú 

obsiahnuté v iných dokumentoch a techniku citovania, ktorá spočíva v spôsobe spájania 

citovaného miesta so záznamami o citovaných dokumentoch uvedených v zozname 

bibliografických odkazov. Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom 

o citovanom dokumente v zázname o dokumente pod čiarou a v zozname bibliografických 

odkazov.59  

 

8.2 Čo citovať a čo necitovať 

Citovať treba doslovný text (citát), modifikovaný text (parafráza), výsledky výskumov, 

nové termíny, obrazový aparát (tabuľky, grafy, obrázky). Citovať treba aj keď publikáciu 

v texte len spomíname resp. na ňu odkazujeme60. Citujeme to, čo je „jedinečným 

výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora“.61 Citovať sa naopak nemusia vlastné práce 

(avšak, je vhodnejšie ich citovať, pretože na ne upozorníme), všeobecné znalosti, ktoré sú 

ľahko overiteľné na viacerých miestach a v príručkových prameňoch (a tie, ktoré sú 

                                                 
58 Eva Krištofovičová a Dušan Katuščák, „Citovanie; odkazovanie,“ in Informačná výchova, ed. Dušan 

Katuščák et al., (Bratislava: SPN, 1998), 55-56.  
59 Citačná etika je dobrovoľné a univerzálne prijatie noriem – citovanie vedcami. Vedecká tradícia už od 19. 

storočia vyžaduje, aby vedecké články referovali o skoršie vydaných, ktoré sa vzťahujú na tému daného 

príspevku. Citačná etika úzko súvisí s ďalšími pojmami ako citačná analýza, či citačný index, tieto entity sú 

súčasťou vednej disciplíny založenej na meraní a kvantitatívnej analýze dokumentov určených pre 

zaznamenanie a komunikáciu vedeckých poznatkov nazývanej bibliometria, por. Eva Krištofovičová, 

„Citačná etika,“ in Informačná výchova, ed. Dušan Katuščák et al., (Bratislava: SPN, 1998), 54, Por. Štefan 

Kimlička, Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ 

aj elektronické zdroje (Bratislava: Univerzita Komenského, 2005), 11, prístup 30.08.2016,  

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kpol/Dokumenty/Kimlicka_metodikaDP_.2006.pdf 
60 Lucia Lichnerová, Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity 

Komenského v Bratislave (Bratislava: Stimul, 2016), 9, prístup 30.08.2016,  

http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie _obhajoba_ zaverecne _prace.pdf 
61 Autorský zákon č. 185/2015, 2210, por. Lichnerová, Písanie a obhajoba, 9. 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kpol/Dokumenty/Kimlicka_metodikaDP_.2006.pdf
http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie%20_obhajoba_%20zaverecne%20_prace.pdf


KATARÍNA KIANICOVÁ 

88 

 

uvedené v „The World Book Encyclopedia“), všeobecne zaužívané výrazy (porekadlo, 

príslovie), všeobecne známe historické údaje, či teoretické argumenty často a verejne 

diskutované.62 

 

8.3 Čo je citát a čo parafráza 

„Citát je doslovný text prebratý z nejakého zdroja“63. Presne tak, ako veta, ktorú som teraz 

napísala. Citáty cudzích myšlienok, prebratie výsledkov, kópií a podobne musia byť vždy 

zreteľne a presne zaznamenané, a musí byť pri nich uvedený prameň. Citáty dlhšie ako 

štyri riadky sa odporúča písať odlišným typom písma resp. kurzívou, prípadne je ich 

možné odsadiť od ľavého okraja a uviesť v úvodzovkách. Citát sa uvádza v jazyku, 

v ktorom sa práca píše. Ak sa v citáte vynechá slovo, alebo časť, treba to spraviť tak, aby sa 

text nijako nezmenil, pričom na mieste vynechania sa napíšu tri bodky [...]. Parafráza je 

prerozprávanie textu vlastnými slovami, pričom sa zachová dôsledne a komplexne obsah 

originálneho textu, myšlienok a poradie výkladu bez vkladania vlastných myšlienok. 

Autor vysvetľuje v parafráze podstatu názoru zjednodušene alebo zrozumiteľnejšie, vyloží 

príliš komplikovaný popis alebo výklad.64 Rozdiel medzi citátom a parafrázou môžeme 

vysvetliť jedným krásnym výrokom, ktorého autor je Milan Lasica. Vyjadril sa: 

 

„Milujem drobnosti. Skrývajú v sebe zárodky veľkých vecí. Sú na prvý pohľad 

nepodstatné, okrajové, nehodné pozornosti, a predsa zaujmú. Majú v sebe iskru 

[...] Napríklad ženské prsia menších rozmerov. Neupozorňujú na seba 

extrémnou veľkosťou. Ich sila je v náznaku, nie v doslovnosti.“65  

 

Tak aj citát a parafráza. Zatiaľ, čo citát reprezentuje veľké „doslovné“ prsia, parafráza 

predstavuje malé prsia, teda len ich „náznak“. Okrem parafrázy existuje aj výťah, ktorý 

predstavuje krátke zhrnutie originálnej pasáže. Stupne kondenzácie textu, zostručnenia 

môžu byť rôzne – napríklad z dvadsiatich strán sa spraví výťah na jednu stranu. Tu platí 

                                                 
62 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 10.  
63 Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 47.  
64 Katuščák, Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, 47. 
65 Milan Lasica, Bodka, Fejtóny 2003-2006 (Bratislava: Forza music, 2007), 53.  
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tiež zásada, že sa treba pridŕžať originálnych myšlienok bez pridávania vlastných. Eco66 

uvádza rozdiel medzi originálom, správnou parafrázou, nesprávnou parafrázou a takmer 

doslovnou parafrázou, ktorá však nie je plagiátom. Keďže sa jedná o väčší text, zvolila som 

radšej cestu uvedenia týchto rozdielov vlastným, kratším príkladom67. 

1. Originálny text: Textový dokument („en text document“) – písomný dokument 

tvorený verbálne vyjadrenými informáciami. Tak, ako reč je základným prostriedkom 

celej spoločenskej komunikácie, tak vizuálne zobrazená reč (písaný text) je základnom 

a hlavnou zložkou dokumentovej komunikácie. T. d. predstavujú teda najdôležitejšiu 

a najrozsiahlejšiu súčasť písomných dokumentov. (M. Nováková). 

2. Príklad správnej parafrázy: Textový dokument je podľa Novákovej písomným 

dokumentom, ktorý je tvorený verbálne vyjadrenými informáciami. Písaný text 

(vizualizovaná reč) je základnou a hlavnou zložkou dokumentovej komunikácie rovnako, 

ako reč je základným prostriedkom celej spoločenskej komunikácie. Textové dokumenty 

predstavujú podstatnú a širokú súčasť písomných dokumentov.  

3. Nesprávna parafráza: Podľa Novákovej textový dokument („en text document“) – 

písomný dokument tvorený verbálne vyjadrenými informáciami. Tak, ako reč je 

základným prostriedkom celej spoločenskej komunikácie, tak vizuálne zobrazená reč 

(písaný text) je základnom a hlavnou zložkou dokumentovej komunikácie. T. d. 

predstavujú teda najdôležitejšiu a najrozsiahlejšiu súčasť písomných dokumentov.  

4. Takmer doslovná parafráza, ktorá však nie je plagiátom (lebo doslovný text je 

v úvodzovkách): Podľa Novákovej je textový dokument „písomný dokument tvorený 

verbálne vyjadrenými informáciami.“ K verbálnej reči prirovnáva vizuálne zobrazenú reč 

„tak, ako reč je základným prostriedkom celej spoločenskej komunikácie, tak vizuálne 

zobrazená reč (písaný text) je základnom a hlavnou zložkou dokumentovej komunikácie“. 

Textové dokumenty sú teda „najdôležitejšou“ a „najrozsiahlejšou“ súčasťou písomných 

dokumentov.  

 

 

                                                 
66 Eco, Jak napsat diplomovou práci, 208-209. 
67 Nováková, „Textový dokument,“ 335. 
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8.4 Technika citovania 

Technika citovania je spôsob, ktorým sa prepájajú citácie v texte dokumentu so zoznamom 

bibliografických odkazov. Zvolená technika citovania má vplyv aj na formu citácie 

a vyžaduje si úpravu záznamu bibliografických odkazov.68 Existujú tri techniky citovania, 

ktoré sú vzájomne rovnocenné, a ak v záverečnej práci zvolíme jeden typ techniky 

citovania, nemali by sme ho kombinovať s iným typom citovania. Prvou technikou je 

technika prvého údaja a dátumu, inak nazývaná aj harvardský systém, druhou technikou 

citovania je technika číselných odkazov alebo tzv. numerický systém, a treťou technikou 

citovania je technika priebežných poznámok. Techniku prvého údaja a dátumu odporúča 

v záverečných prácach používať „Metodické usmernenie č. 56/2011“, avšak „Vnútorný 

predpis č. 12/2013 UK“ odporúča „postupovať podľa ISO 690.“69 Harvardský systém 

uprednostňuje aj norma „ISO 7144:1986“, ktorú sme spomínali na začiatku článku. Na 

pôde UK sa rešpektuje, že niektoré fakulty majú zaužívané iné techniky citovania. 

Napríklad prírodné a technické vedy viac využívajú numerický systém, humanitné smery 

využívajú viac metódu prvého údaja a dátumu. U nás na Evanjelickej bohosloveckej 

fakulte sa využíva technika priebežných poznámok. Aký je však medzi nimi rozdiel? 

 

8.4.1 Technika prvého údaja a dátumu (harvardský systém) 

V tejto technike citovania ide o použitie prvého údaja (spravidla priezvisko autora alebo 

autorov, prípadne prvého významového slova z názvu) a dátum vydania citovaného textu. 

Pre tieto citácie v texte platí, že sa uvádzajú v okrúhlych zátvorkách, kde sa pri 

parafrázach uvádza autor a rok vydania napríklad (Lichnerová, 2013). Pri citátoch sa však 

pridáva aj číslo strany informačného prameňa, z ktorej citujeme napríklad (Lichnerová, 

2013, s. 49), pričom číslo citovanej strany uvádzame s označením „s.“ aj v prípade, ak sa 

jedná o zahraničný dokument (čiže nedávame p. [page] – vzťahuje sa to na citáciu v texte). 

Bibliografické odkazy sú usporiadané abecedne podľa prvého údaja, čiže podľa priezviska 

autora a vyzerajú takto: PRIEZVISKO, Meno. Rok. Názov v kurzíve: poprípade podnázov. 

                                                 
68 Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie,“ 48. 
69 Lucia Lichnerová, Písanie a obhajoba, 22. 
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Miesto vydania: Vydavateľ. ISBN70. Keďže táto technika citovania sa na pôde našej fakulty 

nevyužíva, budem jej venovať menšiu pozornosť, tak isto, ako aj druhej technike 

citovania. Viac sa zastavím pri technike priebežných poznámok, ktorá sa u nás používa. 

 

8.4.2 Technika číselných odkazov (numerický systém) 

Táto technika umožňuje identifikovať citované dokumenty na základe priradenia 

vlastného poradového čísla ku každému citovanému titulu. Poradové číslo pre jeden titul 

je vždy rovnaké a premietne sa do formy citácie aj do štruktúry bibliografického odkazu. 

Citácia má formu poradového čísla, ktoré vyjadruje koľký bol v poradí dokument citovaný 

prvý krát, a obsahuje v prípade citátu aj medzeru a číslo strany. Forma označenia môže byť 

prostredníctvom horného indexu, okrúhlej zátvorky alebo hranatej zátvorky. 

Bibliografické odkazy sú v zozname použitej literatúry uvádzané podľa poradových čísel 

v takomto formáte: PRIEZVISKO, M. Názov dokumentu: aj s podnázvom ak tam je opäť v 

kurzíve. Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania. ISBN.71  

 

8.4.3 Technika priebežných poznámok 

Pri technike priebežných poznámok dostáva každá citácia dokumentu poradové číslo 

priebežne. Na rozdiel od techniky číselných údajov má citácia toho istého dokumentu 

vždy iné poradové číslo. Ako predchádzajúca technika, aj technika priebežných poznámok 

môže mať formu horného indexu (u nás najviac využívaný), okrúhlych zátvoriek, 

hranatých zátvoriek. Bibliografické odkazy sú uvádzané v poznámkach pod čiarou 

s uvedením príslušného poradového čísla citácie (číslo citácie s horným indexom do 

poznámky pod čiarou doplňuje textový editor sám. Pri zvolenom systéme okrúhlych 

a hranatých zátvoriek si to musíme sledovať sami). Ak citujeme dokument v poznámke 

pod čiarou prvýkrát, uvádzame tam celý bibliografický odkaz (tak, ako ho uvádzame 

v „Zozname použitej literatúry“). V prípade citátov sa po čiarke uvedie číslo citovanej 

strany. Každá ďalšia citácia toho istého dokumentu má v poznámke buď celý odkaz, alebo 

                                                 
70 Keďže bibliografické odkazy v rámci štandardizácie podliehajú určitým pravidlám, sú vyjadrením 

„metajazyka“ a „metavety“, preto sa za každý bibliografický odkaz dáva bodka. Ide totiž o plnohodnotnú 

„metavetu“, por. Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie,“ 49. 
71 Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie,“ 52. 
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jeho skrátenú formu v podobe: PRIEZVISKO, ref. (číslo poznámky, v ktorej je celý 

bibliografický odkaz na citovaný dokument). Do poznámky sa doplňuje po čiarke číslo 

citovanej strany (ak ide o citát). Keďže sa v poznámkach uvádzajú celé bibliografické 

odkazy, nie je nutné pri tejto technike citovania vytvárať samostatný zoznam 

bibliografických odkazov. Avšak, „Vnútorný predpis č. 12/2013“ predpisuje ako povinnú 

časť „školského“ diela „Zoznam použitej literatúry“, kde sa uvádza zoznam 

bibliografických odkazov na informačné pramene, z ktorých sme v práci čerpali. Ukážka 

bibliografického odkazu je nasledovná: PRIEZVISKO, M. Názov diela v kurzíve: 

poprípade podnázov. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. ISBN.72  

 

8.5 Tvorba bibliografického odkazu  

Bibliografický odkaz môžeme vytvoriť na základe charakteru informačného prameňa 

(citovaný zdroj), ktorý používame. Norma „STN ISO 690 (2012)“ upravuje povinné 

a nepovinné prvky popisu informačného prameňa, ktoré tvoria bibliografický odkaz 

a používaný dokument identifikujú. Aby sa zachovala zrozumiteľnosť preberanej 

problematiky, volíme postup popisu prvkov, ktoré má bibliografický odkaz mať a potom sa 

zaoberáme jednotlivými typmi dokumentov (celý dokument, časť dokumentu), ktoré sú 

popisované a ich charakter je špecifický pre tvorbu a poradie prvkov konkrétneho 

bibliografického odkazu.  

Poradie prvkov v bibliografickom odkaze popisujeme na základe normy „STN ISO 

690 (2012)“73 a tiež na základe Lichnerovej74 interpretácie tejto normy s použitím 

„Pravidiel tvorby bibliografických informačných zdrojov podľa ISO 690 (2010)“75, ktoré sú 

prílohou „Vnútorného predpisu 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského 

v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

                                                 
72 Lichnerová, „Citovanie a odkazovanie,“ 48. 
73 ISO 690: 2012, Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné 

pramene a ich citovanie. 
74 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 13-17. 
75 „Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010)“ in Vnútorný 

predpis č. 12/2013: Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach 

záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní 

a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave, prístup 01.09.2016, 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_ 2013_12_zakl.nalez.zav.prac.pdf 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka
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a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite 

Komenského v Bratislave“. 

Tvorca – „primárne údaje“ (autor) – ako tvorcovia by sa mali uviesť osoby alebo 

organizácie objavujúce sa najvýraznejšie v popisovanom prameni (ako autor sa uvádza 

nielen autor diela, ale aj skladateľ, libretista, kartografická agentúra, návrhár softvéru, 

vlastník patentu, zodpovedný redaktor a podobne). Tvorca môže byť: osobným menom – 

tu sa uvádza prvé priezvisko a za čiarkou meno autora. Krstné meno autora sa môže uviesť 

vo forme iniciálky, avšak Katuščák, ktorý je prekladateľom aj najnovšej citačnej normy, 

uprednostňuje uviesť celé znenie krstného mena autora. Ak je autorov viac, konkrétne 

traja, uvádzajú sa všetci za sebou. Ak sú autori štyria a viacerí, môžeme použiť označenie 

„a iní“, „a kol.“ alebo „et al.“ Medzinárodne zrozumiteľné označenie „et al“ sa v súčasnosti 

odporúča využívať viac.76  

Na tému nového znenia normy „ISO 690 (2012)“ napísala veľmi pozoruhodný 

článok aj Anna Kucianová,77 ktorá konštatuje, že jednotliví autori sú oddelení čiarkou, čo 

bolo v minulosti plnené pomlčkou. Taktiež zostáva prvý autor vo forme inverznej, avšak 

druhý a každý ďalší autor je v prirodzenom slovoslede. Novinkou je aj uvedenie spojky „a“ 

pred posledným autorom. Ak je tvorcom organizácia alebo skupina ľudí, v odkaze by sa 

mala použiť forma názvu, ktorá sa pre daný názov objavuje v bibliografickej databáze resp. 

v národnom súbore autorít, v prípade potreby v transliterovanej forme. Napríklad: 

ACADEMIA SCIENTIARUM FENNICA. Ak sa názov uvádza ako iniciálová skratka, úplná 

forma názvu sa môže doplniť do hranatých zátvoriek pokiaľ organizácia nie je zvyčajne 

identifikovaná len ako iniciálová skratka napr. UNESCO. Názov uvedený ako prvý môže 

byť v prípade určitých prameňov (napr. encyklopédie, Biblia) napr.: Encyclopaedia 

Britannica. Ak ako tvorcu zborníka jednej konferencie nie je možné identifikovať žiadnu 

osobu alebo organizáciu, ako prvý prvok by sa mal uviesť názov konferencie. Napr.: 

International Conference on Scientific information. Washington DC, 1958.  

Názov – ide o hlavný názov, názov zdrojového dokumentu (periodikum). Patrí tu 

aj podnázov (ak nejaký je), ktorý sa oddeľuje dvojbodkou a za ňou medzerou. Názvové 

                                                 
76 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 13. 
77 Kucianová, Citovanie dokumentov, online. 
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údaje sú uvedené v kurzíve. Dlhý názov je možné skrátiť prostredníctvom troch bodiek.78 

Pri preklade názvu uvádzame názov dokumentu v hranatých zátvorkách napríklad: „Zarys 

dziejów bibliografii w Polsce“ (Náčrt dejín bibliografie v Poľsku). Ak je názov dokumentu 

neznámy, nahradí sa niekoľkými prvými slovami z dokumentu, po ktorých nasledujú tri 

bodky (tzv. znamienka vypustenia). Napíše sa stručný popis obsahu dokumentu, ktorý sa 

pripojí k náhradnému názvu v hranatých zátvorkách.79 Ak nie je v citovanej položke jasný 

názov, môže sa uviesť všeobecne známy alebo tradičný názov, ak existuje.  

Sekundárna zodpovednosť – pre uľahčenie identifikácie informačného prameňa sa 

môže za názvom uviesť aj tzv. podružný tvorca. Je to redaktor, prekladateľ, ilustrátor, 

vedecký redaktor alebo akákoľvek iná osoba, ktorá spolupracovala na tvorbe 

informačného prameňa. Uvádza sa tak, aby bola jasná jej úloha a vzťah medzi celým 

informačným prameňom a jeho časťou. Napr.: BAARD, H. P. Frans Hals. Z holandčiny 

preložil George STUYCK.  

Označenie média – informácia o druhu nosiča sa uvádza v hranatých zátvorkách. 

Najčastejšie sa využíva pri elektronických zdrojoch z webovej lokality [online], ďalšie 

príklady: [partitúra], [CD]. 

Vydanie – ak sú v prameni uvedené všetky ďalšie vydania okrem prvého, môžu sa 

uviesť aj v bibliografickom odkaze (je to však nepovinný údaj). V znení napr. 2. rozš. vyd. 

(2. rozšírené vydanie).80   

Výroba – ide o tzv. vydavateľské údaje, ktoré pozostávajú z miesta vydania, 

vydavateľa a roku vydania. Ak je viacero miest vydania a vydavateľov, uvádza sa len prvé 

miesto vydania a prvý vydavateľ. Ak sa miesto vydania a vydavateľ v dokumente 

nenachádza, ale vieme ho zistiť z iných zdrojov, uvádzame ho v hranatých zátvorkách. Ak 

nevieme miesto vydania a vydavateľa, tento údaj sa vynecháva. Dátum sa zapisuje 

arabskými číslicami a je povinným údajom. V prípade neznámeho dátumu sa odvodí rok 

                                                 
78 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 14. 
79 Kimlička, Ako citovať, 23. 
80 ISO 690: 2012, Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné 

pramene a ich citovanie, 18; Lichnerová, Písanie a obhajoba, 14. 
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vydania z textu dokumentu, pričom sa uvedie v hranatých zátvorkách. V prípade, že nie je 

možné zistiť dátum vydania používa sa označenie [bez dátumu]81. 

Numerácia (číslovanie a rozsah strán) – údaje sa používajú len v prípade tvorby 

odkazu na príspevok v monografii alebo v časopise. V prípade príspevku v monografii 

(zborníku) sa pod numeráciou rozumie označenie zväzku, napr. zv. 3, s. 10-12. V prípade 

príspevku v časopise ide o číselné označenie seriálovej publikácie – označenie jej ročníka, 

čísla periodika, v ktorom sa príspevok nachádza. Napr.: roč. 7, č. 4, s. 10-15.  V prípade 

inojazyčných časopisov sa používa označenie v originálnom znení okrem údaja o rozsahu 

strán (rozsah strán sa píše vždy v jazyku citujúceho textu nie originálu) napr.: vol. 6, iss. 5, 

s. 5-6.82  

Dátum aktualizácie a citovania – používa sa len pri elektronických online zdrojoch. 

Povinný údaj je údaj o dátume citovania, ktorý sa môže uvádzať [cit. 1. septembra 2016] 

alebo [cit. 2016-09-01].83 

Názov edície podľa vhodnosti – tento údaj je povinný len v prípade, ak je žiaduce, 

aby jednotka bola identifikovaná ako súčasť edície. Zapisuje sa vo forme: Názov edície, 

označenie zväzku (v jazyku citovaného dokumentu).84 

Dostupnosť elektronických dokumentov – povinný údaj pre elektronické online 

zdroje s použitím frázy „Dostupné na“. Bodku za hypertextovým odkazom na používanú 

online webovú stránku nepoužívame a nepodčiarkujeme.85  

Štandardné číslo – ak má informačný prameň medzinárodné štandardné číslo 

(ISBN pre knihy, ISSN pre časopisy, ISMN pre hudobniny, ISRC pre audiovizuálne 

dokumenty) alebo iný medzinárodný identifikátor, ktorý jednoznačne identifikuje 

prameň, uvádza sa v odkaze. V súčasnosti sa môže objaviť aj prvok „DOI®“ (je to 

registrovaná obchodná známka medzinárodnej nadácie „DOI Foundation“, ktorá však 

                                                 
81 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 15. 
82 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 16. 
83 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 17. 
84 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 17. 
85 Lichnerová, Písanie a obhajoba, 17. 
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nemusí byť schválená organizáciou ISO) a identifikuje digitálny objekt (Digital Object 

Identifier)86.  

Pravidlá pre štruktúru bibliografického odkazu predpokladajú vedomosť o jasnom 

vymedzení toho, čo konkrétne ideme citovať. Iný bibliografický odkaz bude mať tlačený 

dokument než elektronický zdroj. Forma bibliografického odkazu závisí tiež od toho, čo 

citujeme, či citujeme dokument ako celok  (monografia, zborník), príspevok v dokumente 

(článok zo zborníka, časopisu), či časť dokumentu (v prípade viaczväzkového dokumentu 

je to používaný zväzok, heslo v slovníku, kapitolu z monografie), či citujeme zdroj 

z ktorého čerpáme, alebo citujeme tzv. sekundárny zdroj (sprostredkujúci, napr. ak 

používame informačný prameň v informačnom prameni).87 

 

Dokumenty ako celky  

a) Tlačené monografie a podobné tlačené monografické publikácie (zborníky) 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ.88 Názov: Podnázov. Vydanie89. Sekundárna 

zodpovednosť. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Názov edície, číslo edície90. ISBN. 

Lokácia91. 

 

b) Tlačené časopisecké (používa sa termín „seriál“) publikácie 

Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rozpätie vydávania. ISSN.  

 

                                                 
86 ISO 690: 2012, Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné 

pramene a ich citovanie, 23. 
87Pravidlá tvorby bibliografických odkazov na informačné zdroje podľa ISO 690 (2010) 

http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf in Vnútorný predpis č. 12/2013: Smernica rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského 

v Bratislave, prístup 01.09.2016, 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/veda/Vedecka_rada_LF_UK/vp_2013_12_ zakl.nalez. zav.prac.pdf. 
88 Pod označením „Primárna zodpovednosť“ sa uvádza autor(i) diela. 
89 Ak nejde o prvé vydanie, je to údaj povinný. 
90 Tento údaj je povinný len v prípade, ak je žiaduce, aby jednotka bola identifikovaná ako súčasť edície. 
91 Povinný údaj najmä pre staré tlače a archívne dokumenty. Podľa originálu normy sa používa výraz „V“ za 

ktorým nasleduje miesto umiestnenia dokumentu s názvom inštitúcie (archívu, knižnice) ktorá dokument 

vlastní a signatúra resp. označenie dokumentu. Napríklad: V: Bratislava: Lyceálna knižnica SAV. Signatúra 

V. teol. 6610, prív. 108. Por. Lichnerová, Písanie a obhajoba, 18. 

https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/
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c) Normy 

Označenie a číslo normy: Rok zavedenia do platnosti, Názov. 

 

d) Legislatívne dokumenty (LD) 

Označenie a číslo LD/Rok publikovania a skratka dokumentu Názov.  

 

e) Nepublikované dokumenty (rukopisy, osobná komunikácia, prednášky) 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Pracovná adresa autora. Názov. Označenie dokumentu.  

 

Elektronické dokumenty  

elektronické monografie, webové stránky 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. 

Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: Vydavateľ, Dátum vydania. Dátum 

aktualizácie [Dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup 

elektronické seriály 

Názov: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: 

Vydavateľ, Dátum vydania. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. Názov edície, číslo 

zväzku. ISBN. Dostupnosť a prístup 

 

Príspevky, kapitoly z dokumentov 

a) Príspevky v tlačenej monografii 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Názov príspevku. In: Hlavná zodpovednosť za zdrojový 

dokument. Názov zdrojového dokumentu: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť 

za zdrojový dokument. Miesto vydania: Názov vydavateľa, rok vydania, Numerácia92, 

rozsah strán. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. 

 

 

 

                                                 
92 Používa sa v prípade viaczväzkového dokumentu na označenie dielu, v ktorom sa príspevok nachádza. 
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b) Príspevky v tlačenom časopise 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Názov príspevku. Poznámky k príspevku. In: Názov 

seriálu: Podnázov. rok, roč. XX, č. XX, rozsah strán. ISSN.  

 

c) Príspevky v elektronickej monografii 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Názov príspevku. In: Primárna zodpovednosť za 

zdrojový dokument. Názov zdroja: Podnázov [označenie média]. Vydanie. Sekundárna 

zodpovednosť. Miesto vydania: vydavateľ, Dátum vydania, numerácia zdroja93, rozsah 

strán94. Dátum aktualizácie/revízie [dátum citovania]. Názov edície, číslo zväzku. ISBN. 

Dostupnosť a prístup 

 

d) Príspevky v elektronickom časopise 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ. Názov príspevku: Podnázov. In: Názov seriálu: 

Podnázov [označenie média]. Miesto vydania: vydavateľ, Dátum vydania, numerácia42, 

rozsah strán43 [dátum citovania]. ISSN. Dostupnosť a prístup  

 

Časti dokumentov 

a) Heslo v tlačenom slovníku, kapitola v monografii 

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ ZA SLOVNÍK/MONOGRAFIU. Názov 

slovníka/monografie: Podnázov. Vydanie. Sekundárna zodpovednosť. Miesto vydania: 

Názov vydavateľa, rok vydania, názov edície, číslo edície. ISBN. Názov hesla, rozsah strán.  

 

b) Časť tlačenej seriálovej publikácie 

Názov: Podnázov. Vydanie. Miesto vydania: Názov vydavateľa, numerácia.95  ISSN.  

Citovanie cez sprostredkujúci zdroj 

Odkaz na originálny zdroj. Zdroj: Odkaz na sprostredkujúci zdroj. 

 

                                                 
93 Uvádza sa len v prípade, ak má publikácia viac zväzkov. 
94 V prípade online publikácií, ktoré nemajú stránkovanie sa tento údaj vynecháva. 
95 V oblasti numerácie zaznamenávame označenie konkrétneho ročníka a čísla seriálu, ktorý citujeme –  

Lichnerová, Písanie a obhajoba, 17. 
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9. Záver 

Cieľom článku bolo poskytnúť prehľad písania kvalifikačnej práce. Nielen vo formálnych, 

ale čiastočne aj obsahových (metodologických) náležitostiach. Samozrejme, nevýhodou 

takéhoto prehľadu je, že nie je podrobný a hĺbkový, aby nezahltil „komunikačný kanál“ 

príjemcu informácie. O téme každej kapitoly by sa dal napísať samostatný článok – 

o štandardoch a štandardizácii vôbec, zavádzaní presadzovaného odporúčaného systému 

citovania, o metódach informačného prieskumu, či štruktúry práce a vedecko-

výskumných metódach. Zvolila som však postup zobrazenia kapitol tak, aby zahŕňal 

najdôležitejšie body tejto problematiky. Ak by som text ukončila v myšlienke ako som ho 

začala, veľmi dúfam, že ten „trojhlavý drak“ zostáva nažive a je aspoň trošku prijímateľovi 

informácii tohto článku, sympatickejší.96  
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96 Ak keď nie je štandardom ďakovať v článku ľuďom za to, že autora podnietili ku spracovaniu tejto 

problematiky. Avšak, aby tento článok vznikol, muselo prísť niekoľko ľudí, ktorí mi pomohli utvrdiť sa 

v tom, že niečo takéto má naozaj zmysel. A chcem ich spomenúť už len z dôvodu, že na takých odborníkov 

by sme nemali zabúdať. Myslím si, že ich práca je naozaj výnimočná. V prvom rade by som sa chcela 

poďakovať prof. PhDr. Dušanovi Katuščákovi PhD., ktorý mi napriek svojim vyčerpávajúcim povinnostiam 

venoval čas a upozornil ma ako prekladateľ citačných noriem a dlhoročný odborník na poli štandardizácie 

na niektoré veci, ktoré robia článok prehľadnejším. Poďakovať sa chcem aj doc. Ing. Vladimírovi 

Bukovskému PhD., ktorý sa mi pozrel na článok očami vedca a pravého výskumníka, Mgr. Janke 

Kasákovej PhD., dovolím si tvrdiť, pokračovateľke „katuščákovskej“ knihovníckej tradície, ktorá mi 

pomohla aj so štylistickou častou. PhDr. et Mgr. Evičke Škorvágovej PhD., nadšenej priekopníčke 

výskumnej metódy IMRAD a výbornej motivátorke a ThDr. Dávidovi Benkovi PhD., za to, že som mohla 

sekundovo vidieť fond našej knižnice „očami teológa“, a keďže sme na poli teologickom, miesto v mojom 

poďakovaní má aj Ježiš. 


