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Rámcová štruktúra dizertačnej práce 

 
Dizertačná práca má charakter kvalifikačnej, vedeckej písomnej práce, v ktorej doktorand na základe 

priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód 

preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, resp. 

pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť, na riešenie teoretických i praktických 

problémov študijného odboru. Autor dizertačnou prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený 

odborný problém s medziodborovým prístupom a závermi. Predpokladá sa vedecká úroveň práce, má 

to byť kvalitné odborné dielo, ktoré prináša nové poznatky v danom odbore, vytvárajúce, doplňujúce 

alebo korigujúce komplex znalostí a vedomostí o zákonitostiach a vývoji spoločenských javov.  

 

Dizertačná práca obsahuje tieto časti:  

Obal  

Titulný list  

Zadanie záverečnej práce  

Čestné vyhlásenie  

Poďakovanie (nepovinné)  

Abstrakt v štátnom jazyku  

Abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku  

Obsah  

Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné)  

Zoznam skratiek a značiek (nepovinné),  

Slovník (nepovinné)  

 

Hlavnú textovú časť dizertačnej práce tvorí:  

1. Úvod do problematiky  

2. Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí  

3. Cieľ a metódy práce  

4. Výsledky a diskusia  

5. Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce  

6. Záver (sumár - ako odkaz pre teóriu a prax)  

7. Zoznam bibliografických odkazov  

8. Prílohy  

 

Rozsah celej práce: 6 – 8 AH, t.j. 120 – 160 normovaných strán, bez zoznamu literatúry a iných 

príloh (1 AH = 20 normovaných strán, 1 normovaná strana = 1.800 znakov na strane pri formáte 

strany: horný okraj 2,5 cm od hornej hrany listu papiera, dolný okraj 2,5 cm od dolnej hrany listu 

papiera, ľavý okraj 3,5 cm od ľavej hrany listu papiera, pravý okraj 2,5 cm od pravej hrany listu 

papiera, záhlavie hore 1,25 cm od hornej hrany listu papiera, päta dolu 1,25 cm od dolnej hrany listu 

papiera, odsadenie prvého riadku v odstavci 1,25 cm, riadkovanie 1,5, zarovnávanie do bloku, font 

Times New Roman 12 bodov Normal, nadpisy 1. úroveň číslovania 16b/Bold, 2. úroveň číslovania 

14b/Bold, 3. úroveň číslovania 14b/Italic). 1 strana písaná vo vyššie uvedenom formáte = približne 

1,2 – 1,3 normovanej strany).  

Väzba: pevná v tvrdých doskách  

Bibliografické odkazy: podľa STN ISO 690 a STN ISO 690-2: 2001 

 


