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Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predmetom metodického usmernenia o základných náležitostiach prác na 

doktorandskom štúdiu sú rámcové pravidlá o základných náležitostiach 

záverečných prác. Účelom metodického usmernenia je odporúčanie pre formálnu 

úpravu prác na doktorandskom štúdiu odovzdaných na Fakulte zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Usmernenie je v súlade s medzinárodnými 

normami a štandardami a v súlade s Metodickým usmernením14/2009 z 27. augusta 

2009 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 

uchovávaní a sprístupňovaní. 

2. Dizertačná práca je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečnou prácou 

doktorandského štúdia v príslušnom študijnom programe. Jej obhajoba je jednou z 

podmienok riadneho ukončenia štúdia.1 

3. Toto metodické usmernenie je záväzné pre študentov doktorandského študijného 

programu na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Slúži aj ako 

vzorová forma prác doktorandského študijného programu na Fakulte zdravotníctva 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Článok 2 

Základné pojmy a definície 

 

1. Dizertačná práca je školské dielo vytvorené doktorandom na splnenie študijných 

povinností 

vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k univerzite.2 

2. Autorom dizertačnej práce je doktorand fakulty. Dizertačná práca je samostatnou 

prácou doktoranda. Dekan fakulty alebo ním poverená osoba určí doktorandovi so 

zadaním témy dizertačnej práce školiteľa pre doktorandský študijný program. 

3. Tento predpis usmerňuje písanie nasledujúcich prác: 

a) Písomná práca k dizertačnej skúške – obsahuje najmä teoreticko-metodologickú 

časť budúcej dizertačnej práce. Jej obhajoba je riadnym ukončením študijnej časti 

doktorandského štúdia. 

b) Dizertačná práca – jej obhajoba patrí medzi podmienky riadneho skončenia 

doktorandského štúdia. 
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c) Autoreferát dizertačnej práce – jeho hlavnou časťou je výstižné zhrnutie výsledkov 

dizertačnej práce a vymedzenie jej vedeckého prínosu. 

4. Licenčná zmluva o použití školského diela je právny dokument, ktorý upravuje 

spôsob použitia a zverejnenia práce. Zmluvu uzatvára autor s fakultou. Zhotovuje sa 

v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis sa zakladá do osobného spisu autora na 

Referáte pre vedu 

a umenie. 

5. Školiace pracovisko je pracovisko fakulty, ktorá vytvára študentovi materiálne 

a technické podmienky na vytvorenie dizertačnej práce. Školiace pracovisko na 

základe písomnej dohody fakulty môže spolupracovať aj s externou vzdelávacou 

inštitúciou. 
1 § 54 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
2 § 5 ods. 12 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom 
3 § 40 až 44 a § 51 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) 

 

Článok 3 

Písomná práca k dizertačnej skúške 

 

1. K dizertačnej skúške sa vypracúva písomná práca. Téma písomnej práce k 

dizertačnej skúške je určená témou dizertačnej práce v súlade s § 54 ods. 5 zákona 

131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Písomnou prácou k dizertačnej skúške doktorand preukazuje zručnosť v práci s 

literatúrou, osvojenie si výskumných metóda čiastkové výsledky riešenej dizertačnej 

práce. Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvorí projekt, ktorý obsahuje prehľad 

súčasného stavu o danej téme, náčrt teoretických základov jej 

budúceho riešenia a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky. 

2. Písomnú prácu k dizertačnej skúške spracúva doktorand samostatne pod vedením 

školiteľa. 

Odovzdáva ju s prihláškou na dizertačnú skúšku na Referáte pre vedu a umenie 

v tlačenej podobe v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme. 

3. Priemerný rozsah písomnej práce k dizertačnej skúške je spravidla 30 – 40 strán 

formátu A4bez zoznamu literatúry a príloh. Odporúčaný typ písma je Times New 

Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

4. Rámcová štruktúra písomnej práce k dizertačnej skúške je nasledovná: 
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1. Titulný list (Príloha č. 1) - titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci : 

a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 16, bold, veľké písmená), 

b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť16, 

bold, veľké písmená), 

c) názov práce a podnázov práce (ak sa použil) (Times New Roman, veľkosť 16, bold, 

veľké písmená), 

d) typ práce (Písomná práca k dizertačnej skúške) (Times New Roman, veľkosť14, 

bold, veľké písmená), 

e) meno, priezvisko s titulmi autora práce (Times New Roman, veľkosť 14,bold), 

f) rok predloženia práce (Times New Roman, veľkosť 14). 

2. Úvod do problematiky 

- formulovanie problému, 

- vymedzenie predmetu a objektu skúmania. 

3. Súčasný stav riešenej problematiky 

- obsahovo-kauzálna analýza predmetu a objektu skúmania, 

- dôraz na prácu s časopiseckou a knižnou, domácou a zahraničnou literatúrou, 

zhrnutie teoretických postulátov, ktoré tvoria východisko formulovania cieľa 

dizertačnej práce. 

4. Cieľ, metodika práce a metódy riešenia 

- formulovanie vedeckého cieľa dizertačnej práce a čiastkových cieľov, 

- námety a teoretické východiská, 

- metodický postup riešenia, 

- teoretické metódy skúmania v ich konkrétnych súvislostiach. 

5. Osnova dizertačnej práce. 

6. Čiastkový výsledok riešenej dizertačnej práce (čiastkový výsledok výskumu 

doktoranda je nevyhnutnou súčasťou písomnej práce). 

7. Zoznam použitej literatúry. 

- Zoznam sa zoradí abecedne podľa priezviska autora resp. názvu diela, 

- Uvádzať možno len relevantnú literatúru, ktorú autor v práci cituje. 

 

Článok 4 

Dizertačná práca 

 

1. Dizertačnou prácou má študent preukázať schopnosť a pripravenosť na 

samostatnú tvorivú a vedeckú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, alebo na 

samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť. Práca prezentuje výsledky vedeckého 
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bádania a aplikáciu výsledkov výskumu v klinickej praxi. Vyznačuje sa vysokým 

stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej 

vedeckej a odbornej literatúry. Výsledkom dizertačnej práce by malo byť získanie 

nových poznatkov v danej problematike. 

2. Dizertačná práca sa vypracúva spravidla v štátnom jazyku, v prvej osobe 

množného čísla v minulom čase. So súhlasom vysokej školy alebo fakulty môže byť 

dizertačná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. 

3. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

Odporúčané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, 

zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4. 

4. Odporúčaný rozsah dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až 216 000 znakov). 

 

Článok 5 

Odporúčaná štruktúra dizertačnej práce 

 

1. Dizertačná práca obsahuje tieto hlavné časti: 

1.1.Úvodná časť - úvodná časť dizertačnej práce obsahuje tieto položky v danom 

poradí: 

1.1.1. Obal - obal dizertačnej práce (Príloha č. 2) obsahuje: 

a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená), 

b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť 

18,bold, veľké písmená), 

c) evidenčné číslo práce (kód) obsahuje tieto údaje: 

• skratka typu práce (D – dizertačná práca) 

• 6-miestne číslo vygenerované automaticky Abakusom (AIS). 

Doktorandovi sa prideľuje v momente, keď vyplní aspoň časť analytického listu v 

Abakuse. Evidenčné číslo môže mať tvar napr. D002002 (Times New Roman,veľkosť 

18), 

d) názov práce a podnázov práce, ak sa použil (nepovinné) (Times New 

Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená), 

e) meno, priezvisko s titulmi autora práce (Times New Roman, veľkosť 18, 

bold), 

f) rok predloženia práce (Times New Roman, veľkosť 18, bold). 

1.1.2. Titulný list - titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (Príloha č. 3) v 

štruktúre: 

a) názov vysokej školy (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké písmená), 
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b) názov fakulty, na ktorej je doktorand zapísaný (Times New Roman, veľkosť 

18,bold, veľké písmená), 

c) evidenčné číslo práce (kód) (Times New Roman, veľkosť 18), 

d) názov práce a podnázov práce (ak sa použil) (Times New Roman, veľkosť 

18,bold, veľké písmená), 

e) typ práce (dizertačná práca) (Times New Roman, veľkosť 18, bold, veľké 

písmená), 

f) študijný program (Times New Roman, veľkosť 12), 

g) číslo a názov študijného odboru (Times New Roman, veľkosť 12), 

h) meno, priezvisko a tituly školiteľa (Times New Roman, veľkosť 12), 

i) pracovisko (katedra/ústav) (Times New Roman, veľkosť 12), 

j) miesto a rok predloženia práce (Times New Roman, veľkosť 14) 

k) meno, priezvisko s titulmi autora práce (Times New Roman, veľkosť 14, 

bold). 

1.1.3. Poďakovanie (nepovinné). 

1.1.4. Abstrakt v slovenskom jazyku - abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch 

práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, 

výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. 

Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. 

Abstrakt sa nečísluje a ani nezapočítava do počtu strán a znakov dizertačnej práce. 

(Príloha č.4) 

1.1.5. Abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku. 

1.1.6. Obsah. 

1.1.7. Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné). Ak sú v práci uvedené 

tabuľky, odporúča sa, aby boli zarovnané vľavo, pričom pred tabuľkou má byť 6 

bodov. Popis tabuľky má byť umiestnený nad tabuľkou písmom Times New 

Roman, pred popisom6 bodov, za popisom 6 bodov, vzhľad popisu napr. Tab. 1 

Názov. Ak sú v práci uvedené obrázky a grafy, odporúča sa, aby boli zarovnané 

na stred, pričom pred obrázkom má byť 6 bodov. Popis obrázku má byť 

umiestnený pod obrázkom písmom Times New Roman, pred popisom 6 bodov, 

za popisom 6 bodov, vzhľad popisu napr. Obr. 1 Názov. 

1.1.8. Zoznam skratiek a značiek (nepovinné). 

1.1.9. Slovník (nepovinné). 

1.2. Hlavná textová časť - hlavnú textovú časť dizertačnej práce tvorí: 

1.2.1. Úvod - v úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo 

praxe v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s 
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významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca 

dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. 

1.2.2. Jadro - jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo 

vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti: 

1.2.2.1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí - v tejto časti   

autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom 

pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných 

autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce. 

1.2.2.2. Cieľ práce - cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet 

riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú 

dosiahnutie cieľa hlavného. 

1.2.2.3. Metodika práce a metódy skúmania – táto časť spravidla obsahuje: 

a) charakteristiku objektu skúmania, 

b) pracovné postupy, 

c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, 

d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, 

e) štatistické metódy. 

1.2.2.4. Výsledky práce - výsledky práce sú najvýznamnejšou časťou dizertačnej 

práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku 

ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia 

dostatočne zhodnotiť. 

1.2.2.5. Diskusia – v tejto časti sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v 

konfrontácii s výsledkami iných autorov. Výsledky práce a diskusia môžu 

tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % 

dizertačnej práce. 

1.2.3. Záver - v závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo 

vzťahu 

k stanoveným cieľom. 

1.2.4. Resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako 

slovenskom jazyku). Ak je dizertačná práca napísaná v cudzom jazyku, musí 

obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu 

dizertačnej práce. 

1.2.5. Zoznam použitej literatúry - zoznam použitej literatúry obsahuje úplný 

zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom 

použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami 

použitými v texte. (Príloha č. 5) 
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1.3. Prílohy (nepovinné). Obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do 

textu práce. Každá príloha sa začína na novej strane a je označená. Číslo strany je 

uvedené iba pri prvej strane príloh. Ostatné strany príloh sa číslujú iným formátom 

čísel ako dizertačná práca. Prílohy sa nezapočítavajú do počtu strán a znakov 

dizertačnej práce. 

1.4. Záverečná časť (nepovinné). 

 

Článok 6 

Citácie a bibliografické odkazy 

 

Pri citovaní je dôležitá etika citovania ako aj technika citovania. Etika citovania určuje 

spôsob dodržiavania etickej normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, 

ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania 

vyjadruje, či a ako správne, podľa príslušnej normy autor spája miesta v texte so 

záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov. Autor je 

povinný dôsledne používať zvolenú techniku citovania a nemôže v práci 

kombinovať viaceré techniky. Popis príkladov citácií je uvedený v prílohe č. 4. 

 

Článok 7 

Predkladanie dizertačnej práce 

 

1. Dizertačná práca sa odovzdáva minimálne v štyroch vyhotoveniach v tlačenej 

podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej forme na Referáte pre vedu a umenie. 

Dizertačná práca v tlačenej podobe je zviazaná v pevnej väzbe tak, aby sa jednotlivé 

listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. Elektronická forma dizertačnej práce 

sa vyhotoví vo formáte Portable Device Format (PDF) s možnosťou prevodu na čistý 

text. Elektronická verzia práce musí byť identická s tlačenou verziou. 

2. Originalita dizertačnej práce (miera zhody textu práce s databázou originálnych 

textov) sa posudzuje v centrálnom registri záverečných prác, kde sa vyhotoví 

Protokol o kontrole originality. 

Tento protokol sa distribuuje z centrálneho registra záverečných prác do 

akademického informačného systému, odkiaľ je sprístupnený doktorandovi, 

školiteľovi a referátu pre vedu a umenie. Kontrola originality dizertačnej práce je 

nevyhnutnou podmienkou pre obhajobu dizertačnej práce. 

3. Súčasťou odovzdania dizertačnej práce je uzatvorenie a odovzdanie licenčnej 

zmluvy medzi autorom a fakultou podľa § 51 ods. 3 č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
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školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za 

účelom overenia originality dizertačnej práce musí byť v licenčnej zmluve uvedený 

okrem iného súhlas autora na overenie tejto originality. Licenčná zmluva sa 

vyhotovuje v troch rovnopisoch určených pre: doktoranda, fakultu(ako súčasť 

študijnej dokumentácie doktoranda) a univerzitnú knižnicu. 

 

Článok 8 

Autoreferát dizertačnej práce 

 

1. Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce (ďalej autoreferát), ktorého 

hlavnou časťou je zdôraznenie cieľov a stručné zhrnutie základných výsledkov 

dizertačnej práce. Autoreferát má formát A 5. Môže mať rozsah najviac 20 strán. 

Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej práci. 

Prvú a druhú stranu autoreferátu treba upraviť podľa príslušného vzoru. (Príloha č. 

6) Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku. Autoreferát rozmnožený v 

potrebnom počte výtlačkov (30 kusov) rozošle podľa pokynov odborovej komisie 

fakulta, na ktorej sa bude konať obhajoba, najneskôr tri týždne pred dňom obhajoby 

inštitúciám a osobám podľa zvyklostí fakulty, pričom sa pošle najmä: oponentom 

dizertačnej práce, členom odborovej komisie pre daný študijný odbor 

doktorandského štúdia a ministerstvu školstva. 

3. Rámcová štruktúra autoreferátu dizertačnej práce je nasledovná: 

Obal  

Titulný list  

Úvod 

Aktuálny stav skúmanej problematiky 

Ciele a metódy dizertačnej práce 

Štruktúra práce 

Výsledky dizertačnej práce 

Záver 

Zoznam prameňov a použitej literatúry 

Summary (v svetovom jazyku, a to buď v anglickom, vo francúzskom, v 

španielskom, v nemeckom, talianskom alebo v ruskom jazyku) 

Publikačná činnosti doktoranda (za obdobie doktorandského štúdia) 

Grantová činnosti doktoranda (za obdobie doktorandského štúdia) 

Vedecko-pedagogická charakteristika doktoranda (VPCH). 

 



 10

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

Záväznosť, platnosť a účinnosť tohto usmernenia 

(1)Toto usmernenie a jeho neoddeliteľné súčasti sú záväznými predpismi pre 

všetkých členov akademickej obce fakulty. 

 (2) S usmernením sa možno oboznámiť na dekanáte FZ KU a na webovej stránke 

Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku . 
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Príloha č. 1 Vzor titulného listu písomnej práce  k dizertačnej skúške 
 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
NÁZOV FAKULTY 

 
 
 
 
 
Evidenčné číslo 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 

PÍSOMNÁ PRÁCA K DIZERTA ČNEJ SKÚŠKE 

 
 
 
 
 
 
Študijný program: ošetrovateľstvo 

Študijný odbor: 5602  ošetrovateľstvo 

Školiace pracovisko: Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok, Katedra ošetrovateľstva 

Školiteľ: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto a rok predloženia                                 Titul, meno a priezvisko autora 
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Príloha 2 Vzor obalu práce 

 
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
 
 
 
 
 
 
Evidenčné číslo 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok predloženia                   Titul, meno a priezvisko autora 
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Príloha č. 3 Vzor titulného listu práce 

 
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
 
 
 
 
 
Evidenčné číslo 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 
Dizertačná práca 

 
 
 
 
 
 
Študijný program: ošetrovateľstvo 

Študijný odbor: 5602  ošetrovateľstvo 

Školiace pracovisko: Fakulta zdravotníctva 

Školiteľ: meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 

 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto a rok predloženia                                Titul, meno a priezvisko autora 
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Príloha č. 4 Vzor abstraktu v slovenskom jazyku 

 
ABSTRAKT 
 
PRIEZVISKO, Meno: Názov práce. [Dizertačná práca] / MenoPriezvisko – Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Názov fakulty; Názov školiacehopracoviska. – Školiteľ : Titul 

Meno Priezvisko – Stupeň odbornej kvalifikácie :philosophiae doktor: – Ružomberok : 

skratka fakulty, rok predloženia. Počet s. 

Texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttex 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

texttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttexttext text 

 

Kľúčové slová: Aaaaaa. Bbbbbbbbbb. Ccccccccccc. Dddddddddddddd. Eeeeeeeeeeeeeee. 
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Príloha č. 5 Vzor bibliografických odkazov 

1. Knihy / Monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania 

:Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN. 

Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa prvý autor 

a skratka a kol. alebo et al. ak je to zahraničné dielo. 

Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať. 

Príklady: 

OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. 

ISBN 80-8094-046-0. 

TIMKO, J. – SIEKEL, P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : 

Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4. 

HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 

s. ISBN 80-07-00031-5. 

2. Článok v časopise 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, 

ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do). 

Príklady: 

STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In 

Pedagogickárevue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16. 

BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximatesolution to pendulumequation. In 

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-

739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215. 

3. Článok zo zborníka a monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, 

rokvydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do). 

Príklady: 

ZEMÁNEK, P. 2001. Themachinesfor "greenworks" in vine yards and their economic a 

levaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viti 

culture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-

0, p. 262-268. 
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BOĎOVÁ, M. et al. 1990. Anintroduction to algorithmic and cognitive approaches for 

information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké 

konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich 

využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28. 

4. Elektronické dokumenty - monografie 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum 

vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN. 

Príklad: 

SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbookof Chemistry. [online]. London : McGraw-

Hill,2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na 

internete:<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISPL

AY_boo 

kid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_se 

archType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5. 

5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, 

číslo[dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN. 

Príklad: 

HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic 

Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. 

Dostupné na internete: 

<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 1525-321X. 

6. Príspevok v zborníku na CD-ROM 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, 

rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN. 

Príklad: 

ZEMÁNEK, P. 2001. Themachinesfor "greenworks" in vine yards and their economic 

alevaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and 

viticulture[CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p.262-

268. ISBN 80-7157-524-0. 

7. Vedecko-kvalifikačné práce 
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Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto 

vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán. 

Príklad: 

MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách 

výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62 s. 

8. Výskumné správy 

Prvky popisu: 

Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania 

:Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán. 

Príklad: 

BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie 

zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s. 

9. Normy 

Popis prvku: 

Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy. 

Príklad: 

STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra 
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Príloha č. 6: Vzor autoreferátu dizertačnej práce 

 
VZOR 1. strany autoreferátu 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 

 

........................................................................ 

(meno a priezvisko doktoranda) 

 

 

AUTOREFERÁT DIZERTAČNEJ PRÁCE 

 

 

........................................................................ 

(názov dizertačnej práce) 

 

na získanie akademickej hodnosti „philosophiaedoctor” 

v odbore doktorandského štúdia 

 

.................................................................................... 

(číslo odboru, názov odboru doktorandského štúdia) 

 

 

 

V ................................ dňa ................................ 
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VZOR 2. strany autoreferátu 

Dizertačná práca bola vypracovaná v ........................... (dennej, resp. externej) forme 

doktorandského štúdia na FZ Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Predkladateľ:  ................................................................................................. 

....................................................................................................  

(uviesť meno a priezvisko doktoranda, adresa pracoviska) 

Školiteľ:  ........................................................................................... 

.......................................................................................... 

(uviesť meno a priezvisko školiteľa, adresa pracoviska) 

Školiteľ špecialista: ......................................................................................... 

Oponenti: 

...............................................................................................................  

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

Autoreferát bol rozoslaný dňa .......................................(doplniť dátum) 

Obhajoba dizertačnej práce sa koná dňa ..................................... o .................... hod. 

na ..................................................................................................................................................

..............................(uviesť adresu miesta konania obhajoby dizertačnej práce) pred komisiou 

pre obhajobu dizertačnej práce v odbore doktorandského štúdia ............................................... 

(uviesť číslo odboru, názov odboru doktorandského štúdia) vymenovanou predsedom komisie 

dňa  .................................................. 

Predseda  komisie: 

............................................................................................................................. 

(uviesť meno a priezvisko s uvedením titulov a hodností) 

 


