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Úvod 

Potrebu tejto stručnej príručky sme zaregistrovali, keď sme sa v našej praxi opakovane 

stretávali s tým, že naši študenti sa od počiatku diskusií zameriavali na podobu finálneho 

výstupu bakalárskej práce. 

Príliš často sa nám stávalo, že študenti hneď na prvej konzultácii mali ambíciu predstavovať 

školiteľovi, čo by chceli dať do úvodu, ako by chceli mať rozčlenené jadro a čo by asi tak dali 

do záveru. Vnímali sme, že úplne ignorujú skutočnosť, že bakalárska práca je primárne 

procesom, ktorého pravidlá si musí študent osvojiť a samotný text práce je už len 

formálnym výstupom tohto procesu. 

Vnímali sme však, že túto chybu si v skutočnosti nemali ako uvedomiť, keďže aj 

najrozšírenejšia publikácia venovaná metodike písania záverečných prác1 venuje 

samotnému procesu tvorby záverečnej práce len dve strany. Vnímame tiež, že pre potreby 

právnického štúdia existuje pomerne obsiahly materiál2 ponúkajúci širší teoretický rámec 

pre vedeckú metodológiu vo všeobecnosti vrátane historického exkurzu a tiež, že na 

Pedagogickej fakulte UK bol publikovaný text s ambíciou viesť tamojších študentov pri 

procese tvorby záverečnej práce3 

Študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty však takýto text vytvorený 

domovským pracoviskom k dispozícii nemajú. 

Preto je našou ambíciou túto medzeru vyplniť, pričom dúfame, že sa nám podarí 

sprostredkovať čitateľovi naše vnímanie, že bakalárska práca je de facto projektom. Na jeho 

začiatku máme len všeobecne formulovaný cieľ a v súlade s princípmi projektového riadenia 

je nutné si tento veľký cieľ rozložiť na jednotlivé etapy, vytýčiť čiastkové ciele a tie postupne 

napĺňať. 

                                                             
1 Kimlička, Š. Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava : Univerzita 
Komenského v Bratislave, 2005 [Online] https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-
prace/metodika_pisania_zp.pdf, s. 5 
2 Mosný, P. – Laclavíková, M. – Siskovič, Š. Metodológia vedeckej práce (pre potreby právnického 
štúdia). Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-571-0059-1, 168 s 
3 Gavora, P. – Kolláriková, Z. – Nováková, E. Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010 [Online] 
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Celozivotne_vzdelavanie/Manual_pre_Bc_a_Mgr
_prace_2010.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/metodika_pisania_zp.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/metodika_pisania_zp.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Celozivotne_vzdelavanie/Manual_pre_Bc_a_Mgr_prace_2010.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Celozivotne_vzdelavanie/Manual_pre_Bc_a_Mgr_prace_2010.pdf


Proces tvorby bakalárskej práce sa primárne pokúšame ilustrovať cez pohľad našej 

domovskej Katedry finančného práva a neosobujeme si právo hovoriť za všetky pracoviská 

na našej fakulte. Napriek tomu sa domnievame, že naše skúsenosti sú vo veľkej miere 

prenosné a ako úvod do pochopenia procesu písania bakalárskej práce je toto skriptum 

využiteľné aj vo vzťahu k iným pracoviskám. 

Pre úplnosť uvádzame, že našou ambíciou nebolo dôsledne pokryť všetky aspekty vedeckej 

práce a skôr sme sa sústredili na sprostredkovanie tých, ktoré sme považovali za podstatné 

len pre bakalársku prácu.  

Toto skriptum má preto svoju dvojičku špecificky zameranú na diplomové práce, ktorej text 

sa do istej miery prelína s touto publikáciou, ale kde sú viaceré aspekty viac rozvedené 

a prispôsobené špecifikám diplomovej práce, ktorá už predstavuje vyššiu úroveň vedeckej 

činnosti. 

Budeme samozrejme vďační za akékoľvek pripomienky. Tým, že materiál je primárne 

koncipovaný ako e-kniha nad rámec pdf formátu dostupná aj prostredníctvom systému 

Moodle, predpokladáme, že jej text budeme môcť priebežne aktualizovať. 

Toto skriptum je výstupom projektu KEGA 077UK-4/2019 Digitalizácia a inovatívne formy vo 

výučbe Finančného práva. 

 

V Bratislave, december 2021 



1. Základné otázky na zodpovedanie 

Hoci bakalárska práca by nemala byť prvým uceleným literárnym dielom, ktoré študent 

vysokej školy vytvoril, často býva prvým, ktoré má povinnosť verejne obhajovať a pred jej 

obhajobou býva posudzovaná oponentom. 

Samotné odovzdanie a obhájenie bakalárskej práce je však len (do istej miery formálnym) 

zavŕšením hlbšieho procesu. 

V tejto kapitole tak bude postupne venovaná pozornosť tým najzákladnejším otázkam 

(načo? prečo?) a až následne sa dostaneme aj k otázke "ako?".  

1.1. Načo je komu bakalárska práca? 

Popri triviálnej formalistickej odpovedi, že ide o zákonnú podmienku (§ 51 ods. 3 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov; "ZoVŠ") je tu samozrejme aj 

ten hlbší dôvod. 

Ako vyplýva aj vnútorných predpisov Univerzity Komenského v Bratislave "[b]akalárskou 

prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom 

absolvoval študijný program [a] má preukázať primeranú znalosť vedomostí o problematike a 

uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej 

literatúry." (Čl. 3 Smernice rektora UK v BA č. 2/2018) 

Bakalárska práca je totiž najmä dôkazom, že študent sa v danom odbore naučil samostatnej 

systematickej práci, dokáže sa sám orientovať v dostupných zdrojoch a že dokáže aj prijímať 

spätnú väzbu (od školiteľa aj oponenta) a na túto primerane reagovať. 

Osobitne v právnických profesiách je možné rozumne očakávať, že každý bakalár bude v 

praxi tvoriť analýzy rôznych otázok. Je tiež faktom, že pridaná hodnota takých analýz 

spočíva práve v poctivom a dôkladnom rešerši dostupných nekontroverzných zdrojov a vo 

vyvodení kvalifikovaných záverov. 

V opačnom prípade, ak by malo ísť len o súhrn osobných dojmov bakalára, tieto sú v zásade 

rovnako relevantné ako osobné dojmy zadávateľa analýzy (a pridaná hodnota by teda bola 

nulová). 



V celom procese je navyše dôležité to, že bakalár má pri sebe školiteľa, t.j. osobu o ktorej sa 

predpokladá, že vie viac ako bakalár, má prehľad o dostupných zdrojoch a vie ho v procese 

tvorby viesť (o tom bližšie viď podkapitole "Načo je komu školiteľ?"). 

Bakalárska práca (resp. presnejšie práca na bakalárskej práci) je tak tou možnosťou, kde si 

môže študent v kontrolovanom prostredí vyskúšať, či bude vedieť samostatne 

vyprodukovať výstupy použiteľné pre prax. Popri praxi má však tú výhodu, že má veľmi 

veľkorysý časový priestor (pokiaľ si ho samozrejme sám svojim prístupom nezúži) a tiež, že v 

podstate "o nič nejde". Nesprávny záver v práci v najhoršom prípade vyústi do zníženého 

hodnotenia bakalára, ale nemal by vyústiť do prípadnej zodpovednosti voči tretím osobám 

(advokáti vedia). 

1.2. O čom môže byť bakalárska práca? 

Vnútorné predpisy Univerzity Komenského uvádzajú, že "[m]ôže ísť aj o kompiláciu, 

syntetický prehľad literatúry, prípadne jej aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy, 

ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta." (Čl. 3 Smernice rektora UK v BA č. 2/2018) 

V praxi to potom znamená, že študent vo svojej práci nevyhnutne nemusí vynájsť nič 

prevratné (dokonca v zásade nevadí, ak iba opäť vynájde koleso). Základnou podmienkou, 

už citovanou v predchádzajúcej podkapitole, je, že bakalárska práca bude preukazovať 

študentovu "schopnosť tvorivo pracovať v [jeho] študijnom odbore." 

Pochopiteľne nie je nič tvorivého na tom, ak študent iba opíše, prípadne preparafrázuje 

učebnicu (prípadne viac učebníc) a tam uvedené poznatky. Veľmi ťažko by sa aj 

argumentovalo, že študent v takom prípade uplatnil akékoľvek "schopnosti pri 

zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní" literatúry. Už znakom učebnice totiž je, že táto 

predstavuje zhutnenú formu dostupných (ideálne najnovších) poznatkov v danom odbore. 

Bakalárska práca preto začína tam, kde končí učebnica. Je už na úvahe študenta (a jeho 

školiteľa), aké prázdne miesto sa rozhodne svojou prácou vyplniť. Môže ísť o sumarizáciu 

dostupných názorov na otázku, ktorú ešte učebnica nepokrýva. Alebo môže ísť o aplikáciu 

všeobecných učebnicových princípov na praktickú situáciu. Môže ísť aj o popísanie novej 

otázky (nového problému), ktorý sa v praxi vyskytuje a zaslúži si širšiu pozornosť. 



Napokon, nie je nič tvorivého ani na použití predchádzajúcej bakalárskej (alebo aj 

diplomovej) práce a to ani vtedy, ak sa téma predchádzajúcej práce presne zhoduje. Toto 

však už otvára tému plagiátorstva (pozri bližšie podkapitolu "Načo je komu citovanie?").  

1.3. Ako má vyzerať bakalárska práca? 

Už z vyššie uvedeného vyplýva, že pri bakalárskej práci možno pôjde viac o formu, než o 

obsah. 

Práve dobre zvládnutá forma je však to, čo umožňuje akékoľvek myšlienky odovzdať ďalej 

(jeden môj kolega rád hovorí, že "forma je obsažná"). 

Vieme síce viesť dlhé diskusie o ideálnej forme nejakého posolstva, v praxi sa osvedčilo 

používanie štandardov (viď. napríklad medzinárodne uznávané a hojne používané štandardy 

LMA pre úverové zmluvy, štandardy FIDIC pre zmluvy v stavebníctve, APA citačný štandard, 

či napríklad všetky ISO normy). 

Vďaka štandardu je každý nútený formulovať svoje myšlienky určitým spôsobom, čo mu 

zároveň dáva schopnosť rýchlo a pohodlne čítať myšlienky iného autora písané v rovnakom 

štandarde. 

Nie nevyhnutne potom takýto štandardný výstup musí byť čítaný ako beletria. Naopak, 

štandard umožňuje čítať iba abstrakty, alebo len kľúčové slová a tým ušetriť čas. 

Logickým dôsledkom potom však je aj to, že ak náhodou chýba niečo podstatné v časti, kde 

by to malo byť (napr. v abstrakte, alebo závere), čitateľ sa možno ani nedostane k zvyšku 

textu.pk 

Takýto štandard pre bakalárske práce sa nachádza aj vo vnútorných predpisoch UK a v 

zásade zodpovedá štandardu bežne používanému vo vedeckých textoch celosvetovo 

(bližšie viď kapitolu "Štruktúra bakalárskej práce"). 

1.4. Načo je komu citovanie? 

Otázka citovania má hneď niekoľko rozmerov a oplatí sa každému povenovať osobitne. 

V prvom rade je tu rozmer právny, keďže veľká väčšina napísaného textu podlieha 

autorskému právu. Bez ohľadu na to, aké veľké je riziko prípadného sporu, zásah do 

autorského práva je jednoducho porušením zákona. Autorský zákon (185/2015 Z. z.) však 



súčasne uvádza, že "do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije 

formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť [pričom však takéto použitie] musí byť v súlade 

so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie." (§ 37) 

Vyššie uvedená norma tak umožňuje ďalšie šírenie už zverejnených myšlienok, ale súčasne 

stanovuje niekoľko podmienok, ktoré musia byť naplnené kumulatívne. 

Konkrétne: 

 citácia musí byť v súlade so zvyklosťami (k tomu ešte neskôr); a 

 jej rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. 

Nateraz upriamime pozornosť na ten účel citácie, keďže treba vnímať, že aj autorský zákon 

má svoj predmet a účel, ktorým je ochrana autorov (a iných nositeľov práv) pred 

neoprávnenými zásahmi do ich práv. V školskej, ale aj vedeckej práci sa tak zdá prirodzené, 

že účelom je ďalej rozvíjať myšlienku formulovanú v určitom diele. Pravdepodobne tým 

účelom nebude opätovne reprodukovať už raz sformulovanú myšlienku, keďže to vedecký 

svet nemá prečo oceniť. 

To nám však rámcuje aj rozsah citovaného textu. V praxi tak býva veľmi zriedkavé, ak rozsah 

citácie presiahne niekoľko slov, prípadne niekoľko viet. Pomerne podozrivou (resp. 

napohľad nezákonnou) tak býva aj prax, keď opakovane citujem to isté dielo a výsledkom sú 

relatívne súvislé celky citovaného textu z jedného diela. Ako by povedal klasik "takto sa to 

nerobí". 

Vo vyššie uvedenom kontexte je tak nutné spomenúť aj parafrázu, ktorá stricto sensu nie je 

použitím diela (keďže nepracujem s originálnym textom). Aj tu je však nutné prihliadnuť na 

to, že preparafrázovanie veľkých celkov diela v skutočnosti predstavuje spracovanie tohto 

diela, ktoré je bez súhlasu autora opäť zásahom do autorského práva. Rovnaké platí aj pri 

preklade, ten tiež predstavuje spracovanie diela a je zásahom do autorského práva (bez 

ohľadu na to, že to nejaký automatizovaný systém na rozpoznávanie plagiátov neodhalí). 

S vyššie uvedenou právnou rovinou súvisí aj pomerne frekventovaný termín "plagiát", ktorý 

vo svojej podstate predstavuje dielo, ktoré je výsledkom porušenia autorských práv. A ako 

je zrejmé, plagiátom nie je len text, kde sa na pôvodné dielo neodkazuje vôbec, ale aj dielo, 

kde je s citáciou, či parafrázou narábané nesprávne. 



Druhý rozmer je etický. Ten odráža fakt, že vedecký svet (ale v podstate aj akýkoľvek iný) je 

primárne postavený na dôvere. Väčšina vedcov jednoducho predpokladá, že ich kolega v 

prvom rade chce priniesť nové poznatky a o tieto sa podeliť. V rámci vedeckých publikácií 

samozrejme existuje systém tzv. peer review (tj. v podstate vonkajšej oponentúry), ale aj 

toho sa oponenti primárne zúčastňujú s predpokladom, že preskúmavané dielo je pôvodné 

a tam uvedené výsledky sú skutočné. 

To umožňuje sústrediť energiu na hľadanie metodologických pochybení vo výskume, 

prípadne úpravu textu, aby bol zrozumiteľnejší, čiže na vzájomné vylepšovanie. Keby však 

mal namiesto toho oponent sústrediť energiu na odhaľovanie, či ho autor výskumu nechce 

podviesť, všetky peer review procesy by trvali oveľa dlhšie (mimochodom, už teraz trvajú 

nesmierne dlho, keď medzi odovzdaním rukopisu a ukončením procesu nezriedka prejde 

rok) a aj atmosféra, v ktorej by sa peer review dialo by bola oveľa nevraživejšia. 

Preto sa prípadné čistenie podvodov necháva na procesy tzv. retraction (stiahnutia) článkov, 

kde sa na podozrenia z neetického konania, či podvodu reaguje následne a opäť sa 

predpokladá, že samotná hrozba celoživotnej diskvalifikácie z vedeckého sveta je 

dostatočne odstrašujúce pre väčšinu vedcov. 

Aj napriek tomu sa etické prehrešky dejú takmer na dennej báze (dobre ich monitoruje 

stránka retractionwatch4) a niektoré majú aj pomerne vážne následky (viď kauza spojenia 

očkovania s autizmom5, na ktorú pravdepodobne aj Slovensko dopláca ešte dnes). 

Ak teda vedome oberiem môjho kolegu o čas tým, že ho nechám oponovať niečo, čo som v 

skutočnosti nevytvoril, prispievam tým k rozkladu systému, ktorý umožňuje voľnú výmenu 

myšlienok a slobodu bádania. Jeho protipólom je systém striktnej kontroly, množstva 

administratívnych pravidiel a aj veľkej miery zlomyseľnosti pri oponovaní (na dennú dávku 

takých prejavov sa viete zastaviť na stránke Reviewer 2 Must be Stopped!6). 

Korektné citovanie je teda potrebné aj vtedy, keď zdroje nie sú stricto sensu chránené 

autorským právom (ako napríklad právne predpisy, súdne rozhodnutia, voľné diela, atď. - 

prov. § 5 a 9 Autorského zákona). 

                                                             
4 Retraction Watch. [Online] https://retractionwatch.com/  
5 Lorko, M. Prečo by o očkovaní nemali rozhodovať rodičia. Blog DenníkN. [Online] 
https://dennikn.sk/blog/727147/preco-by-o-ockovani-nemali-rozhodovat-rodicia/  
6 Reviewer 2 Must be Stopped. Facebook. [Online] https://www.facebook.com/groups/71041660468  

https://retractionwatch.com/
https://dennikn.sk/blog/727147/preco-by-o-ockovani-nemali-rozhodovat-rodicia/
https://dennikn.sk/blog/727147/preco-by-o-ockovani-nemali-rozhodovat-rodicia/
https://www.facebook.com/groups/71041660468
https://retractionwatch.com/
https://dennikn.sk/blog/727147/preco-by-o-ockovani-nemali-rozhodovat-rodicia/
https://www.facebook.com/groups/71041660468


Napokon, citovanie má rozmer aj praktický. Veda totiž postupuje po maličkých krôčikoch a 

nikto nezíska status neomylnosti len preto, že má taký, či onaký titul. Určitý poznatok je 

totiž pravdivý bez ohľadu na to, kto ho sformuloval. Do učebníc sa tak dostávajú (resp. mali 

by sa dostávať) poznatky, ktoré už prešli tzv. procesom replikácie, tj. overením zo strany 

iného výskumníka (resp. celého tímu), čím sa osvedčí, že to prvotné pozorovanie nebolo iba 

výsledkom náhody, chyby v metóde, či dokonca úmyselnej manipulácie výsledkov (a že aj 

teraz máme v učebniciach veľa "právd", ktoré sa ukázali ako nereplikovateľné je predmetom 

tzv. replikačnej krízy7). 

Ambíciou každého výskumníka ašpirujúceho na uznanie na celom svete (prípadne aspoň v 

celom okrese) je, aby sa výsledky jeho výskumov dali zreplikovať. To je však možné len 

vtedy, ak je výskumník absolútne transparentný pri popisovaní jeho postupu, k čomu patrí aj 

precíznosť pri uvádzaní zdrojov. 

Vyššie uvedený proces tiež zaručuje aj to, že výskumník nevynachádza "teplú vodu". Je totiž 

mimoriadne frustrujúce, ak výskumník strávi mesiace dizajnovaním metódy, zberom dát a 

vyhodnocovaním výsledkov, aby následne v procese peer review zistil, že v skutočnosti iba 

opakoval postup, ktorý už bol pred rokmi popísaný. Dôslednosť pri citovaní tak slúži aj 

tomu, aby výskumník pred samotným začatím prác získal o téme taký prehľad, že by ho 

nemal prekvapiť nejaký "starý" výskum. 

Všetko vyššie uvedené tak v praxi vo vzťahu k bakalárskej práci znamená, že skúsený 

oponent vie už za pár minút vyhodnotiť kvalitu práce jednoducho podľa toho, ako autor 

narába so zdrojmi. 

1.5. Načo je komu školiteľ? 

Školiteľ, resp. vedúci bakalárskej práce je osoba, ktorá by mala byť odborným garantom 

výstupu. 

Školiteľ je jediný, čo môže vyhodnotiť, či samotný proces prípravy bakalárskej práce 

zodpovedal akademickým štandardom a je teda súčasne aj prvý, čo by mal kričať, keď tieto 

neboli dodržané (napríklad preto, že študent vôbec nejavil záujem čokoľvek konzultovať a 

iba odovzdal školiteľovi hotový rukopis na "posvätenie" tesne pred lehotou na odovzdanie). 

Od školiteľa sa teda v podstate očakáva, že sa pod nejakú prácu odmietne podpísať, ak 
                                                             
7 Wikipedia. Replication Crisis. [Online] https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis  

https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis


nenadobudne presvedčenie, že autor postupoval v súlade s etickými normami (napríklad aj 

tým, že si nechal prácu vypracovať treťou osobou). 

Súčasne však školiteľ má byť hlavnou metodickou oporou autorovi pri spracúvaní práce a 

teda aj prvým kontaktom pre autora, ak narazí na nejaký problém hodný rozdiskutovania. 

Typicky by malo ísť o otázky prvotného nasmerovania k vhodnej literatúre, sformulovania 

problému na riešenie a cieľa práce, následne vybrané otázky štruktúrovania textu, analýzy 

získaných dát a formulácie záverov. 

Súčasne si však treba uvedomiť, že autor za svoju prácu stále zodpovedá sám a nemôže sa 

spoliehať, že ak nejaký nedostatok práce ostane nepovšimnutý školiteľom, tak tento je 

navždy zhojený.  

Školitelia napríklad tradične nevenujú pozornosť elementárnym záležitostiam, ako je 

pravopis a gramatika, dodržanie základných citačných postupov, či správnosť údajov 

uvedených v práci. Môžu na to poukázať raz ("odporúčam uskutočniť proofread"; "ustrážte 

si správnu techniku citovania"; "tie dáta v tabuľke č. 1 sú správne a kompletné?"), ale nebudú 

venovať ďalší čas tomu, aby autora "viedli za ručičku" a naprávali po ňom banality. 

Školiteľ si totiž svoj chrbát vie pokryť v školiteľskom posudku, kde môže podrobne popísať 

priebeh spolupráce a tým sa aj v podstate zbaviť zodpovednosti, ak sa určitá práca ukáže 

ako problematická (v lepšom prípade ešte pri obhajobe, v tom horšom o niekoľko rokov 

neskôr, keď autor nastúpi na politickú kariéru). 

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že autor by mal pristupovať k školiteľovi ako k osobe, na 

ktorú má právo sa obrátiť pri potrebe odborného vedenia a je vhodné, aby toto právo 

využíval. Ideálne, ak vie školiteľa osloviť s konkrétnym problémom ("našiel som tieto zdroje, 

sú vhodné pre moju prácu?", "v rámci akých rokov mám preskúmavať dostupné 

rozhodnutia?", "myslím, že mám sformulované závery, ale neviem, či nejdem v mojich 

úvahách príliš doďaleka"), aby vzájomné konzultácie nepredstavovali v skutočnosti len 

zdvorilostné posedenia bez hmatateľných záverov. 

Za menej než optimálny prístup je možné považovať ten, kde autor len zaplavuje školiteľa 

blokmi hrubého textu v domnienke, že tento z neho urobí zázrak. Taký prístup v skutočnosti 

nepomáha školiteľovi (nevie na čo sa má zamerať) ani študentovi (ak niečo ujde školiteľovej 

pozornosti, stále nemá záruku, že postupuje správne). V takom prípade je ako minimum 



vhodné doplniť rukopis o sprievodné komentáre s indikáciami, kde by autor ešte potreboval 

podporu. 

Napokon, existuje samozrejme šanca, že študent spracuje brilantnú prácu aj bez jediného 

stretnutia so školiteľom. Sám autor sa tým však ochudobňuje o jednu významnú časť 

procesu prípravy práce, ktorým je priebežná oponentúra a diskusie o správnosti zvolenej 

cesty. S ohľadom na vyššie uvedené je navyše aj pri takejto práci možné, že sa pod ňu 

školiteľ nepodpíše, jednoducho preto, že nebude mať dostatočnú záruku, že práca bola 

vyhotovená v súlade s etickými štandardmi.   Účasť na takej lotérii tak rozhodne 

neodporúčame. 

Odovzdaním práce totiž úloha školiteľa ešte nekončí. Školiteľ vie byť nápomocný aj pri 

príprave na obhajobu a príprave reakcie na posudok oponenta. Jazyk toho posudku totiž 

môže odhaľovať niečo podstatne odlišné osobe, ktorá je na proces peer review zvyknutá. O 

tom ešte viac neskôr. 

1.6. Načo je komu oponent? 

Oponent je zdanlivým antagonistom v procese prípravy a obhajoby záverečnej práce. 

Zdanlivým preto, lebo v skutočnosti nie je jeho úlohou poraziť autora, ale identifikovať 

miesta, kde stále existuje priestor na zlepšenie. 

Oponent predstavuje osobu, ktorá nemá žiadny záujem na úspechu danej práce a teda 

nemá žiadny dôvod v nej vidieť viac, ako je uvedené v texte. Týmto sa zásadne odlišuje od 

školiteľa, ktorý hoci môže byť kritický k autorovi, po čase sa aj jemu začne stierať hranica 

medzi tým čo malo byť napísané a tým, čo naozaj napísané bolo. 

Oponent však vidí len prácu samotnú a nie je zaťažený procesom jej tvorby. Preto má 

možnosť v nej vidieť miesta, kde by bolo možné niečo doplniť, či zmeniť, prípadne aj miesta, 

ktoré sú úplne nadbytočné a viac práci škodia ako pomáhajú. 

V tom najhoršom prípade oponent musí dospieť aj k záveru, že práca nepredstavuje žiadny 

prínos (a to ani pre študenta samotného). Typicky ide o situácie, keď študent nejaký 

problém vôbec nepochopil a teda okrem konštatovania trivialít vlastne práca neobsahuje 

nič, čomu by bolo možné oponovať.  



Úplne na konci všetkých možností je samozrejme aj prípad, keď práca vykazuje znaky 

zjavného plagiátorstva, kedy už oponentský posudok v skutočnosti predstavuje len podklad 

pre disciplinárne konanie. Akékoľvek diskusie o odbornej hodnote práce už vtedy strácajú 

zmysel. 

Napokon, môže nastať situácia, že aj oponent mal zlý deň a posudok obsahuje len 

všeobecné konštatovania o nízkej úrovni práce, prípadne doplnené aj osobnými útokmi na 

autora, prípadne školiteľa. Už v predchádzajúcej podkapitole sme naznačili, že tento 

fenomén má aj meno "Reviewer 2". 

Okrem iných aj na také prípady slúži obhajoba práce. 

1.7. Načo je komu obhajoba? 

Obhajoba je záverečná časť procesu písania záverečnej práce. Je účelom je zhodnotiť 

celkovú úroveň práce pred nezávislou komisiou a potvrdiť, že práca spĺňa kritériá na ňu 

kladené. 

V rámci obhajoby má autor možnosť predstaviť, čo prácou chcel povedať, v čom jeho prístup 

považuje za prínosný a k akým záverom dospel. Má tiež možnosť vyjadriť sa ku 

pripomienkam vzneseným zo stany školiteľa a oponenta. 

Z princípu nie je podstatou obhajoby, aby autor v rámci nej podrobne prerozprával obsah 

práce, ten už je spečatený a komisia má prácu k dispozícii. Naopak, autor v rámci obhajoby 

preukazuje, že proces prípravy záverečnej práce mu v skutočnosti dal viacej, ako je len 

viditeľné v texte práce a že nadobudol taký prehľad v problematike, aby bol schopný viesť 

odbornú debatu a diskutovať o silných a slabých stránkach jeho postupu. 

Pri výhradách školiteľa a oponenta samozrejme budú také, kde je namieste len poďakovať a 

zobrať si z nich ponaučenie do budúcnosti (veľmi často oponenti poukazujú na nedostatočný 

proofreading pred odovzdaním práce).  

Pri iných však tieto budú predstavovať práve podnety na rozvinutie diskusie o problémoch, 

ktoré presahujú samotný text práce a naznačiť tak autorovi smer, ktorým by sa mohlo 

uberať jeho bádanie do budúcnosti. 

Napokon, budú aj také podnety, kde sa bude musieť autor doslova obhájiť, ak bude oponent 

napríklad spochybňovať správnosť, či účelnosť zvolenej metódy. Tu je tiež možné, že 



niektoré z pripomienok budú mať osobnejší tón, ale jednou z cenených schopností 

absolventa vysokej školy je schopnosť reagovať aj na osobne ladené útoky vecným a 

nekonfliktným tónom a sústrediť sa skôr na podstatu kritiky. 

Podstatou obhajoby teda je naučiť autora zastať sa seba a svojho diela a to aj pred formálne 

oveľa vyššími "šaržami" a preukázať tým, že autor je pripravený na obdobne náročné 

diskusie aj v praxi.  



2. Proces prípravy bakalárskej práce 

Proces prípravy bakalárskej práce zahŕňa niekoľko základných krokov, ktoré budeme 

postupne rozoberať v nasledujúcich podkapitolách. 

V skutočnosti je podstatou prípravy bakalárskej práce práve zvládnutie súvisiaceho procesu. 

Ten totiž bude možné voľne replikovať pri riešení akejkoľvek praktickej úlohy v ďalšom 

profesijnom živote. Je potom úplne vedľajšie, či výstupom bude formalizovaný text ako je 

bakalárska práca, alebo právne stanovisko, rozsudok, iné rozhodnutie, či dokonca návrh 

zákona. 

Podstatou každej profesijnej výzvy je schopnosť identifikovať problém, zistiť aký je súčasný 

stav poznania vo vzťahu k tomuto problému, návrh spôsobu riešenia, verifikácia 

navrhnutého spôsobu a formulovanie záverov. Všetky tieto prvky sú zhutnené v procese 

prípravy bakalárskej práce. 

2.1. Hľadanie témy 

Hľadanie témy je prvá a v podstate najdôležitejšia časť procesu prípravy bakalárskej práce, 

pričom to platí bez ohľadu na to, či tému už vopred sformuloval školiteľ, alebo túto navrhol 

študent. 

V skutočnosti nie je až tak dôležité, či by téma bola zaujímavá, pri inovatívnom uchopení vie 

byť totiž zaujímavé úplne všetko (nech sú inšpiráciou každoročne udeľované Ig Nobelove 

ceny8). Oveľa dôležitejšie je, či téma má potenciál priniesť niečo podnetné a to v rámci veľmi 

obmedzeného rozsahu. 

Tradične odporúčaný rozsah bakalárskej práce je pomerne obmedzujúci a neumožňuje 

akúkoľvek tému rozvinúť do hĺbky. 

Autor sa teda musí zmieriť s tým, že téma práce bude riešiť len veľmi parciálny problém a 

nebude mať ambíciu priniesť odpoveď na život, vesmír a všetko ostatné (je navyše dávno 

ustálené, že tou odpoveďou je 429). 

                                                             
8 Wikipedia, Ig Nobelova Cena. [Online] https://sk.wikipedia.org/wiki/Ig_Nobelova_cena  
9 ADAMS, Douglas. The Ultimate Hitchhiker's Guide to the Galaxy: Five Novels in One Outrageous 
Volume. Del Rey, 2010. 
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Ideálna téma pre bakalársku prácu tak vychádza z nejakého počiatočného pozorovania, 

ktoré následne skúsi rozvinúť a identifikovať možné riešenia. 

Tým pozorovaním môže byť napríklad: 

 že už niekoľko rokov neboli v určitej oblasti aktualizované učebnicové poznatky; 

 že v médiách je ako problém opisovaná situácia, ktorá zdanlivo nemá jasné riešenie; 

 že v nedávnej minulosti súd lokálneho významu vydal rozhodnutie hodné bližšieho 

preskúmania; 

 atď. 

Každé z vyššie uvedených pozorovaní predstavuje potenciálne zaujímavú tému, ktorú treba 

len sformulovať a tým si vytýčiť aj cieľ práce. 

Opäť, k pozorovaniam sformulovaným vyššie je možné formulovať nasledovné témy a ciele: 

 Téma: "Aktuálne otázky v dani z pridanej hodnoty"; cieľ: "Sumarizácia aktuálnych 

poznatkov v literatúre v oblasti dane z pridanej hodnoty" 

 Téma: "Zdaňovanie príjmu z virtuálnych mien"; cieľ: "Zhodnotenie stavu de lege lata vo 

vzťahu k zdaňovaniu príjmu z virtuálnych mien a formulovanie návrhov de lege ferenda" 

 Téma: "Rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky týkajúce sa zneužitia práva 

v oblasti daní"; cieľ: "Sumarizácia existujúcich rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky vo vzťahu k zneužitiu práva v oblasti daní" 

Ako je viditeľné aj z vyššie uvedených príkladov, cieľ bakalárskej práce stále smeruje k 

niečomu novému. V minulosti sme sa však stretávali aj s cieľmi formulovanými 

ako "priblíženie čitateľovi základných [...]", čo však indikuje, že ambíciou autora je prečítať si 

učebnicu a túto prerozprávať ďalej vlastnými slovami. Bez ohľadu na všetky možné 

implikácie plagiátorstva diskutované vyššie je taký prístup nevhodný preto, že v skutočnosti 

nemá potenciál priniesť čokoľvek nové. Nie je totiž novinkou niečo, čo už je roky uvedené v 

učebnici a pre autora to nemalo byť novinkou najneskôr v okamihu absolvovania skúšky z 

predmetu prekrývajúceho sa s témou bakalárskej práce. 

Na ambícii priblížiť čitateľovi je navyše úsmevná predstava, že bakalárska práca je dielo 

určené pre širšie publikum. V praxi počet čitateľov každej bakalárskej práce len zriedka 



prekročí päť osôb. To samozrejme neznamená, že bakalárska práca nemôže byť 

prekurzorom pre nejaké iné dielo určené širokej verejnosti a ideálnym stavom by bolo, keby 

každá bakalárka mala svoje pokračovanie aspoň v podobe odborného článku publikovaného 

v relatívne renomovanom periodiku.  

Ešte inak povedané, ambície témy bakalárskej práce by nemali byť tak nízke, aby boli 

dosiahnuteľné gúglením v jedno nedeľné popoludnie. 

Ak tému formuloval samotný školiteľ, vo svetle vyššie uvedeného je potom mimoriadne 

dôležité, aby autor pochopil kde školiteľ vidí problém hodný riešenia. Zdanlivo triviálna 

otázka v sebe môže skrývať zákutia, ktoré relatívnemu laikovi ešte nie sú úplne zrejmé a 

preto je ideálne, ak študent po vybratí témy venuje určitý čas diskusii so školiteľom a 

pochopeniu samotného zadania. Opäť, pochopenie zadania už na začiatku je esenciálnym 

prvkom každej profesijnej výzvy a v konečnom dôsledku čas investovaný na tomto stupni 

násobne ušetrí čas, ktorý by bol inak stratený na rôzne nedorozumenia a dovysvetľovania. 

2.2. Prehľad literatúry 

Prehľad literatúry je ten proces, kde študent pochopí problematiku dosť na to, aby bol sám 

schopný sformulovať návrh ďalšieho riešenia vybraného problému. Pri väčšine vedeckých 

prác (počnúc diplomovou prácou) ide o tú časť práce na téme, kde sa autor ubezpečí, že ním 

zvolená téma je naozaj nová a  schopná priniesť dosiaľ neznáme poznatky. 

Pri bakalárskej práci je možné uplatniť trochu miernejší meter, keďže jej účelom je 

preukázať, že autor rozumie konceptom, ktoré v rámci bakalárskej práce uplatňuje. 

Musí sa teda nevyhnutne oboznámiť s najaktuálnejšími učebnicami (prípadne v kontexte 

právnych vied aj s komentármi k zákonom) a identifikovať, kde sa nachádza súčasná hranica 

poznania určitej témy. 

Do samotnej bakalárskej práce sa však táto fáza len zriedkakedy premietne vo významnom 

rozsahu. To súvisí s tým, že autor bakalárskej práce pri spracúvaní prehľadu literatúry 

pracuje s poznatkami, o ktorých sa predpokladá, že v odbornom svete sú dostatočne 

známe. Jeho cesta spočíva práve v tom, že v rámci ním zvolenej témy tento odborný svet 

"dobehne". 



Tu je vhodné poznamenať, že ak sa v smerniciach o náležitostiach záverečných prác uvádza, 

že bakalárska práca môže mať "kompilačný charakter", nie je možné si pod tým predstaviť, 

že autor iba skompiluje text troch, či štyroch učebníc (na striedačku, každá učebnica na 

stranu). Taký postup prináša prakticky minimálnu pridanú hodnotu a v súčasnosti by ho bol 

schopný urobiť aj trochu lepší počítačový algoritmus (v starých dobách sa používalo aj 

označenie "cvičená opica"). Ku kompilátom so skutočnou pridanou hodnotou sa ešte 

pristavíme v časti venovanej metódam. 

Napokon, fáza prehľadu literatúry je presne tou fázou, ktorú si bude musieť každý študent 

prejsť celú úplne sám. Úloha školiteľa tu spočíva v počiatočnom nasmerovaní na tituly, ktoré 

je možné považovať za úplné biblie v rámci odboru a následne až v kontrole pochopenia 

potrebných konceptov pri otvorenej debate o metódach práce. 

V tejto súvislosti treba uviesť aj to, ktoré zdroje je vôbec možné považovať za relevantné. 

Primárne by mal študent pracovať s dielami akademického charakteru, t.j. s učebnicami, 

monografiami, vedeckými článkami, príspevkami v zborníkoch z vedeckých konferencií 

a prípadne aj s odbornými článkami. 

Nie je vylúčené odkazovať ani na dennú tlač, pokiaľ to slúži na potvrdenie nejakej udalosti 

(aj vtedy je ideálne pracovať skôr s agentúrnymi správami, než so spracovaným textom). 

Na strane zdrojov po ktorých by sa nemalo v zásade siahať sú potom rôzne pokútne stránky 

ako „nechodimnaprednasky.sk“, „referaty.sk“, atď. Ich spoľahlivosť totiž prakticky nie je 

možné overiť, ich obsah neprešiel žiadnym recenzným konaním a spravidla je autorom 

anonym. 

Do istej miery je v rovnakej kategórii aj Wikipedia10. Tým dôvodom nie je a priori 

nespoľahlivosť údajov tam uvedených, ale skôr požiadavka, aby sa v rámci akademickej 

práce hlavne pracovalo s primárnymi zdrojmi. Wikipedia ostáva dobrým prvým kontaktom 

pri témach, ktoré sú nové a čitateľ sa s nimi len oboznamuje. V rámci bakalárskej práce sa 

však už očakáva trochu viac hĺbky než stručné zhrnutie z internetovej encyklopédie. 

                                                             
10 To môže vyznievať prekvapivo v publikácii, ktorá obsahuje hneď niekoľko odkazov na ňu vo 
svojom texte. Tu treba však vziať na zreteľ trochu iný charakter tejto publikácie. Odkazy na 
Wikipediu, ako zdroj všeobecne dostupný považujeme pri popularizačných témach za úplne 
legitímne. 



2.3. Výber metód 

Výber metód je ten kľúčový moment, ktorý určí, či bakalárska práca bude iba súhrnom 

subjektívnych dojmov autora, alebo bude môcť ašpirovať na vyššie méty. 

Ani v právnych vedách nie je otázka metodológie iba povinná formálna jazda bez vplyvu na 

kvalitu samotného výstupu (hoci je nutné priznať, že v minulosti bolo možné sa stretnuté 

pomerne často s univerzálnou formulkou "použité boli metódy syntézy a analýzy, dedukcie a 

indukcie, abstrakcie a komparácie"). 

Zároveň je pomerne náročné katalóg metód zhrnúť do jednej publikácie, keďže samotnou 

podstatou vedeckého bádania je aj nachádzanie nových metód na spoznávanie sveta 

(vrátane toho právneho).11 Diskusia o metódach je tak pomerne otvoreným procesom 

medzi autorom a školiteľom (nevyhnutne predpokladajúcim, že autor už sa orientuje v 

základných teoretických konceptoch, viď predchádzajúca kapitola). 

Vo vzťahu k bakalárskej práci je však možné sa pristaviť pri tých najčastejších. 

Tou prvou je jednoduchá syntéza poznatkov v literatúre. Tu je konečne priestor pre 

vytvorenie kvalitného kompilátu, ktorý bude plne v súlade s požiadavkami kladenými na 

bakalárske práce. Je totiž skôr pravidlom ako výnimkou, že učebnice bývajú aktualizované 

raz za niekoľko rokov, pričom však nové parciálne poznatky bývajú vo vedeckých článkoch 

publikované oveľa častejšie. 

Syntetická metóda vo vyššie uvedenom kontexte tak prináša pridanú hodnotu práve v tom, 

že má potenciál aktualizovať súčasnú úroveň poznatkov formulovaných v učebnicovej 

literatúre a teda syntetizovať poznatky nové do jedného kompaktného a prehľadného celku. 

Ani táto zdanlivo jednoduchá cesta sa však nezaobíde bez dôkladnej rešerše (viď ďalšia 

podkapitola). 

Metóda analýzy pristupuje k problému z opačného konca. Je vhodná pri rôznych 

prípadových štúdiách, kde je úlohou autora v prvom rade rozobrať (rozanalyzovať) 

pozorovaný problém na podstatné prvky, tieto pomenovať, roztriediť a prípadne aj spätne 

syntetizovať do iných celkov. 

                                                             
11 Pre ich stručný prehľad viď napríklad Mosný, P. – Laclavíková, M. – Siskovič, Š. Metodológia 
vedeckej práce (pre potreby právnického štúdia). Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-
571-0059-1, 168 s, s. 35 



Analyzovať sa dá prakticky čokoľvek. V právnych vedách to môže byť pokojne aj len jeden 

rozsudok, zákon, obecný rozpočet, či administratívne rozhodnutie. Pridanou hodnotou 

takej analýzy potom spočíva v tom, že autor ušetrí čas ostatným, keď kriticky rozanalyzuje 

vybranú vzorku a túto vhodne "okóduje", t.j. vyznačí pre ostatných, ktoré časti sú relevantné 

pre ďalší výskum. 

Metódy dedukcie a indukcie už sú v práve typické pre oblasť tzv. doktrinálneho výskumu, 

ktorý nahliada na právo ako na celok bez vnútorných rozporov a medzier. Tam, kde je 

identifikovaná zdanlivá medzera, je nutné ju vhodne vyplniť buď cez dedukovanie zo 

všeobecnejších pravidiel a princípov, čim vieme vyriešiť konkrétny praktický problém, alebo 

cez indukovanie z individuálnych faktorov (napr. záverov v judikatúre), čim vieme 

sformulovať všeobecný právny princíp. 

Pridanou hodnotou uvedených metód je, že pomáhajú vypĺňať medzery v existujúcom 

právnom poriadku. Je tu však nutné pripomenúť, že validitu tieto odvodzujú práve z premisy 

vnútornej bezrozpornosti právneho poriadku. Ak by mali byť metódy dedukcie a indukcie 

uplatnené mimo rýdzo právneho sveta (napríklad na pozorovania v oblasti prírodných alebo 

spoločenských vied), nestačili by na sformulovanie nespochybniteľného záveru a bolo by 

nutné ich potvrdiť niektorou z empirických metód. 

Metóda komparácie umožňuje identifikovať spoločné (prípadne odlišné, závisí aký stupeň 

príbuznosti predpokladáme na začiatku) prvky medzi dvomi porovnávanými veličinami. 

Porovnávať je opäť možné všeličo, od rôznych zákonov (v rámci jedného právneho poriadku 

ale aj v rámci rôznych právnych poriadkov), prípadne aj ten istý zákon, len jeho rôzne 

podoby v čase, cez rozhodnutia až po formuláre. 

Jej pridaná hodnota spočíva v tom, že vie poukázať na novú perspektívu, z ktorej je možné 

nahliadať na určitý problém. Nie nevyhnutne je možné pri komparácii automaticky stanoviť, 

ktorý z prístupov je ten lepší, minimálne nám však umožňuje zacieliť prípadný empirický 

výskum. 

Z empirických metód sa tradične spomínajú metódy pozorovania a metóda experimentu. 

Obidve sa však v práve vyskytujú pomerne zriedka, pričom aj pri pozorovaní sa skôr pracuje 

so sekundárnymi dátami (t.j. údajmi zbieranými v rámci rôznych programov zberu 



štatistických údajov), kde sa výskumník pokúša nájsť význam v získaných údajoch, resp. ich 

zmenách.  

Hoci ide o užitočné metódy, je nutné s nimi narábať pomerne opatrne, keďže pri množstve 

dostupných dát existuje veľká šanca naraziť na korelácie, ktoré "nemôžu byť náhodami12". 

Detaily prípadného empirického výskumu je tak potrebné dobre odkonzultovať so 

školiteľom a treba najmä pamätať na to, že korelácia (t.j. výskyt dvoch javov v rovnakom 

čase) automaticky neznamená kauzalitu (t.j. príčinný vzťah medzi dvomi javmi). 

Pridaná hodnota empirických metód spočíva práve v ich potenciále naznačiť skutočný vplyv 

určitého právneho javu na spoločenské vzťahy. Napríklad v daňových výskumoch je 

užitočným pozorovaním veľkosť daňovej medzery, resp. jej zmena v čase, čím vieme aspoň 

približne merať úspešnosť rôznych opatrení zameraných na potláčanie daňových únikov. 

2.4. Rešerš (výskum) 

Rešerš, alebo aj vzletnejšie výskum (čo môže pri bakalárskej práci občas pôsobiť trúfalo) 

predstavuje tú časť, kedy sa naozaj dolujú nové poznatky a tvorí sa pridaná hodnota 

(samozrejme za predpokladu, že bola vhodne zvolená metóda). 

Zároveň to bude pravdepodobne najfrustrujúcejšia časť celej práce, keďže veľmi často sa 

stáva, že tie tzv. data points (t.j. jednotky údajov zbierané v súlade s vytýčenou metódou) sú 

zriedkavé, neúplné, nekvalitné, nejednoznačné, prípadne všetko naraz. Aj to sa bežne stáva 

a v podstate sa tomu nedá veľmi vyhnúť. V čase, keď autor navrhuje metodiku výskumu ešte 

nemá všetky údaje zozbierané (pochopiteľne, keďže ešte len pri navrhovaní metodiky si 

formuluje okruh dát, ktoré ide sústreďovať) a teda môže len dúfať (prípadne na základe 

predchádzajúcich skúseností lepšie alebo horšie odhadovať), že narazí na dostatok dát, aby 

z nich mohol vyvodiť relevantné závery. 

Opäť, predmetom rešerše môže byť prakticky čokoľvek. Pri výskume zameranom na 

syntézu aktuálnych poznatkov bude musieť autor pracovať s rôznymi databázami 

publikačnej činnosti. Na Slovensku už relatívne spoľahlivo funguje Centrálny register 

publikačnej činnosti13, ktorý predstavuje databázu akademických publikácií. Vo svete sú už 

                                                             
12 Vigen, T. Spurious Correlations [Online] http://www.tylervigen.com/spurious-correlations  
13 Centrálny register publikačnej činnosti [Online] https://cms.crepc.sk/ 
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pomerne známe databázy SCOPUS14 a Web of Science15, ale v právnom svete aj Kluwer 

Law16 a IBFD17. Tu asi treba jedným dychom dodať, že mnohé zahraničné pracoviská (a ich 

študenti) majú v tomto kontexte podstatne lepšiu pozíciu, keďže ich knižnice majú 

zakúpené prístupy aspoň k tým hlavným databázam. Slovenskí výskumníci sú nezriedka 

nútení improvizovať a tak ich spoľahlivým pomocníkom môže byť aspoň Google Scholar18. 

Netreba však zabúdať, že niektoré domáce periodiká v uvedených databázach nefigurujú a 

teda rešerš spravidla ako "povinnú jazdu" zahŕňa prehľadanie obsahu tých 

najrelevantnejších periodík v danom odbore. 

Pri rešerši súdnych rozhodnutí už sa spravidla dá spoľahnúť na oficiálne databázy súdov 

(Najvyšší súd19, Najvyšší správny súd20, Ústavný súd21, Súdny dvor Európskej únie22, 

Európsky súd pre ľudské práva23), prípadne oficiálne štátne databázy (na Slovensku napr. 

slov-lex24) a samozrejme aj na niekoľko komerčných produktov. 

Pre empirický výskum potom môžu byť užitočné databázy Štatistického úradu25 ale aj 

mnohé iné komerčné databázy. 

Zaujímavým prístupom je aj podávanie tzv. infožiadostí, kde je však nutné začať s 

dostatočným predstihom, aby dotknutý orgán verejnej správy stihol zareagovať pred 

uplynutím lehoty na odovzdanie práce. 

V každom prípade, na konci rešeršnej fázy by mal autor disponovať dostatočným počtom 

zdrojov, z ktorým prostredníctvom vopred zvolenej metódy vydestiluje závery jeho práce. 

Rešeršná fáza spravidla bude mať aj iný hmatateľný výsledok, ktorý sa síce spravidla 

nepretaví v celku v texte bakalárskej práce, ale bude predstavovať výbornú pomoc pre 

                                                             
14 SCOPUS [Online] https://www.elsevier.com/research-platforms 
15 Web of Science [Online] https://www.webofscience.com/ 
16 Kluwer Law Online [Online] https://kluwerlawonline.com/ 
17 IBFD [Online] https://www.ibfd.org/ 
18 Google Scholar [Online] http://scholar.google.com/ 
19 Najvyšší súd Slovenskej republiky [Online] https://www.nsud.sk/rozhodnutia/ 
20 Najvyšší správny súd [Online] https://www.nssud.sk/sk/rozhodovacia-cinnost/rozhodovacia-
cinnost-sudu/ 
21 Ústavný súd Slovenskej republiky [Online] https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-
rozhodnuti#!DmsSearchView 
22 Súdny dvor Európskej únie [Online] https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=sk 
23 Európsky súd pre ľudské práva [Online] https://hudoc.echr.coe.int/ 
24 Slov-lex [Online] https://www.slov-lex.sk/vseobecne-sudy-sr 
25 Štatistický úrad Slovenskej republiky [Online] http://www.statistics.sk/ 
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všetkých, čo by chceli nasledovať v autorových krokoch. Ide o tzv. dataset, t.j. súbor 

všetkých informácií (dát), z ktorých autor spracoval svoje závery. 

V súčasnosti je už dobrým štandardom, že tieto datasety bývajú ochotne poskytované 

autormi výskumov komukoľvek, čo prejaví záujem výskum zreplikovať a tým overiť validitu 

jeho záverov. 

A sem tam je možné s tým istým datasetom urobiť aj nový výskum (resp. jeho počiatočné 

kroky) ak v ňom opakovane budú vyskakovať zaujímavé javy, na ktoré sa autor pôvodne 

nezameriaval, keď dizajnoval pôvodný výskum.  

2.5. Formulovanie záverov 

Formulovanie záverov je ten moment, kedy sa autor pokúsi do pár viet zmestiť týždne až 

mesiace práce a tým túto "predať" zvyšku sveta. 

Na závery sa bude pýtať komisia ("tak kolega / kolegyňa, povedzte nám prosím stručne k 

akým záverom ste dospeli") a bude ich hľadať aj oponent (samozrejme by ich mal očakávať 

aj školiteľ). 

Pochopiteľne sa bavíme nie o závere v beletristickom zmysle ("táto téma ma veľmi bavila a 

veľa som sa pri tvorbe bakalárskej práce naučil"), ale o zhutnenom konštatovaní, či zvolená 

metóda priniesla očakávané výsledky. 

Je popritom úplne normálne, ak je záverom aj konštatovanie, že autor na nič prevratné 

neprišiel. Síce to znamená, že výsledky výskumu sa mu nepodarí odpublikovať v Nature ani 

za ne dostať Nobelovu cenu, ale pre účely bakalárskej práce je podstatné, že preukáže 

schopnosť riadne nadizajnovať svoj výskum, držať sa metódy, uskutočniť rešerš a získané 

dáta riadne vyhodnotiť.  

Mimochodom, veda má na jav, kedy sú publikované iba významné objavy samostatný 

termín, tzv. publikačné skreslenie (publication bias26). V skutočnosti vedu posúvajú dopredu 

aj zdanlivé neúspechy, keďže indikujú, ktoré výskumné cesty nie sú úplne perspektívne. 

Záver bakalárskej práce tak musí minimálne obsahovať konštatovanie, či sa prvotné 

predpoklady naplnili, alebo nie. Nestačí teda uviesť, že autor zistil "že ide o zložitú a 

                                                             
26 Wikipedia. Publication bias [Online] https://en.wikipedia.org/wiki/Publication_bias 
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neustále sa vyvíjajúcu problematiku", ale musí aj skonštatovať, ktorý konkrétny bod tejto 

problematiky sa podarilo ustáliť samotnému autorovi. 

Ak sa opätovne vrátime k rôznym metódam výskumu, tak pri základnej syntetickej metóde 

založenej na rešerši aktuálnej literatúry na určitú tému musí autor do záveru sformulovať 

kam sa podľa preskúmavanej literatúry posunuli poznatky o danej problematike, t.j. 

napríklad "autori XY a Z prispeli do diskusie o uplatňovaní všeobecných pravidiel proti zneužitiu 

v daňových otázkach úvahami o vzájomnom vzťahu vnútroštátnych pravidiel a 

medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom konštatujú, že tieto pravidlá 

....".  

Ak autor analyzoval nejaké rozhodnutie, môže sformulovať záver ako "súd sa v rozhodnutí 

podrobne zaoberal vzťahom medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a 

komentárov OECD k modelovým zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom sa zdá, že 

odmietol tézu, že by tieto komentáre mohli byť  spôsobilé prekonať aj text konkrétnych 

bilaterálnych zmlúv". 

Napokon, ako už bolo naznačené vyššie, záverom môže byť aj "po preskúmaní XY súdnych 

rozhodnutí sme dospeli k záveru, že súdna prax sa v diskutovanej otázke prakticky neposunula 

od téz formulovaných v učebnicovej literatúre. To v praxi znamená, že pri posudzovaní, či 

existujú dôvody na reklasifikáciu príjmu z podnikania na príjem zo závislej činnosti pre účely 

dane z príjmov sú dôležité nasledujúce prvky ..." Aj takýto záver je užitočný, lebo autor práve 

niekomu ušetril čas, ktorý by strávil čítaním daných XY rozhodnutí (samozrejme za 

predpokladu, že autor bol pri svojom rešerši dôsledný a adresát sa mu rozhodol veriť). 

Čo je nutné ešte zdôrazniť, závery vždy musia byť výsledkom predchádzajúcej rešerše 

(výskumu). Nepredstavujú voľnú tvorbu, v ktorej autor pootvára nové otázky a ponaznačuje 

čím všetkým sa mohol zaoberať (ale nezaoberal sa). 

Maximálne je pri formulovaní záverov možné sa zamyslieť nad obmedzeniami 

uskutočneného výskumu ("výskum pokrýval iba rozhodnutia súdov z obdobia rokov 2018-

2019", "závery mohli byť ovplyvnené prebiehajúcou pandémiou", atď.) a prípadne nad tým, 

ako by sa výskum mohol v budúcnosti ešte rozvinúť alebo vylepšiť ("do budúcnosti je možné 

vzorku preskúmavaných rozhodnutí rozšíriť aj o rozhodnutia prvostupňových súdov a tým 

vyhodnotiť do akej miery tieto postupujú v súlade s judikatúrou Najvyššieho súdu", "závery 



domácej literatúry by v ďalšom výskume mali byť skonfrontované so závermi v zahraničnej 

literatúre"). 

2.6. Samotná príprava textu práce 

Príprava textu pri bakalárskej práci už by mala predstavovať len tú remeselnú časť, kedy už 

dávno utrasené myšlienky sú dávané na papier do podoby vnímateľnej tretími osobami. 

Treba tu pamätať na to, že bakalárska práca je už takmer vedecká (prinajmenšom odborná) 

práca a ako sme už uvádzali skôr "forma je obsažná". Práve pri tvorení textu bakalárskej 

práce už nie je veľa priestoru na invenciu a v podstate by to aj mala byť tak trochu nuda. 

Pochopiteľne, ľahšie sa píše odborný text niekomu, čo už je zdatný rutinér a dokonale 

ovláda terminológiu svojho odboru. Aj začiatočník je však schopný napísať dobrý odborný 

text, ak si dá pozor na pár maličkostí. 

Tou prvou je poradie tvorby textu. Bakalárska práca by sa totiž v podstate mala písať od 

konca, t.j. od časti kde má autor spracované výsledky svojej rešerše a tieto postupne 

predstavuje. Až následne by mal autor dotvoriť časť venovanú popisu metodiky práce a ešte 

neskôr vymedzeniu prehľadu literatúry, aby čitateľovi vysvetlil, v čom spočíva prínos práce. 

Nakoniec sa dotvorí záver a úvod a vyčistia všetky povinné časti. 

Všetkým častiam ešte budeme venovať dôkladnejší priestor ďalej. Tu sa oplatí poukázať 

ešte na pár všeobecných detailov.  

Tým prvým je jazyk práce. Ten by mal byť vecný a jednoduchý. Jedna z vecí, ktorú žiadny 

autor nechce vidieť v oponentskom posudku je konštatovanie, že štýl je "žurnalistický". To 

totiž znamená, že oponentovi sa text ťažko čítal kvôli tomu, že jeho pozornosť odpútavali 

rôzne klišé, ustálené slovné spojenia a možno aj prílišná angažovanosť autora v téme. To 

samozrejme neznamená, že aj samotný autor má byť nudný, ale je treba vedieť rozlišovať 

rôzne formy a adresátov. 

Beletriu človek číta presne preto, aby ho táto uniesla z každodennej nudy. Chce byť 

pobavený, chce byť rozptyľovaný. Preto je v týchto formách priam žiaduce, ak je text niečím 

zaujímavý a v dobrom slova zmysle vyrušujúci. 

Pri bakalárskej práci (a akejkoľvek inej odbornej a vedeckej práci) je však adresátom človek, 

ktorý má čítanie obdobných prác ako povinnú jazdu. Jeho cieľom je dozvedieť sa niečo nové 



a rozšíriť si svoju kvalifikáciu. Jazyk  a štruktúra, ktoré ho odpútavajú od plynulého 

prechádzania textom ho len zdržujú a tým pádom aj znervózňujú. 

Pre osvojenie si jazyka bakalárskej práce preto treba siahnuť po nejakom odbornom alebo 

vedeckom článku. Ani učebnica, prípadne skriptum nie sú ideálne formy, keďže ich autori 

nevyhnutne prispôsobujú (zjednodušujú) text študentom, prípadne nadšeným laikom 

(anglický jazyk má pre to nádherný termín dumbing down). 

Druhým detailom je dodržiavanie elementárnych pravidiel pravopisu a zarovnávania textu. 

Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, chyby v gramatike, syntaxe, či zarovnávaní textu 

a tiež rôzne preklepy zbytočne vyrušujú. Preto je nevyhnutné po dopísaní práce urobiť dva 

kroky. Prvým je nechať prácu aspoň deň "odležať" a následne si ju celú prečítať poriadne od 

začiatku do konca. Druhým je dať potom prácu ešte raz prečítať čerstvému páru očí. (Koluje 

totiž vtip, že najlepší spôsob ako okamžite objaviť všetky chyby a preklepy v rukopise je 

odoslať ho do tlače. Chyby sa objavia samé cca. po piatich minútach, keď autora začne hrýzť 

svedomie, či všetko poriadne skontroloval.) Vôbec nemusí ísť o odborníka, nech to je 

spolubývajúci, člen rodiny, prípadne brigádnik, čerstvé oči tejto osoby sú oveľa citlivejšie na 

rôzne problémy v texte, na ktoré už si autor po x-tom prerábaní zvykol (hovorí sa tomu 

počítačová slepota). 

A napokon, tretím detailom je checklist. Záver akéhokoľvek projektu už býva poznačený 

miernou apatiou, keď už človek chce mať všetko čo najrýchlejšie za sebou. To prináša riziko, 

že hodiny trpezlivej práce zhoria na úplnej hlúposti v podobe rozhádzaného obsahu, 

stratenej kapitoly, či zabudnutých vulgarizmov v poznámkach pod čiarou. S pomocou 

checklistov pristálo Apollo na mesiaci27, checklisty zachránili Boeing B-17, v nemocniciach 

zachraňujú životy (resp. predchádzajú zbytočným úmrtiam) a pomáhajú aj v lepšie 

fungujúcich advokátskych kanceláriách. Checklist tak môže byť užitočnou pomôckou pri 

písaní bakalárskej práce a je takmer nevyhnutnosťou v tých posledných metroch pred jej 

odovzdaním. Pre inšpiráciu nájdete vzorový checklist aj v rámci tejto príručky. 
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3. Štruktúra bakalárskej práce 

Štruktúra bakalárskej práce by mala odrážať jej smerovanie, cieľ a obsahové zameranie, 

pričom je však dôležité dodržať formálne náležitosti stanovené v Smernici rektora č.13/2013 

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

ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len 

„smernica“), prípadne iného aktuálne platného  a účinného vnútorného predpisu. 

My nateraz budeme pracovať so smernicou tak, ako je pre pohodlie pripojená aj v prílohe 

tejto pomôcky. 

V zmysle smernice, hlavné časti bakalárskej práce sú: 

a) úvodná časť, 

b) hlavná textová časť, 

c) záverečná časť 

d) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné). 

3.1. Úvodná časť bakalárskej práce  

Úvodná časť bakalárskej  práce obsahuje: 

a) obal – musia byť dodržané formálne náležitosti, potrebné si pozrieť smernicu - čl. 5 

a príloha č. 1 

b) titulný list- rovnako potrebné pozrieť smernicu - čl. 5 a príloha č.2 

c) zadanie – zadanie bakalárskej práce vypracuje školiteľ v spolupráci so študentom, 

v podstate predstavuje tému práce a cieľ práce, to znamená, že aj keď je téma práce 

širšia, zadanie určuje čomu sa v práci bude študent konkrétne venovať. 

Je preto dôležité, aby sa študent „stotožnil“ so zadaním práce, pretože zadanie práce 

bude určovať celú obsahovú náplň práce. Ide súčasne o časť, nad ktorou študent nemá 

úplnú kontrolu. V prostredí PraF UK býva zadanie generované automaticky zo systému 

ais. 

d) poďakovanie (nepovinné), ale tradične sa v prácach nachádza (pravdepodobne preto, 

že študenti sa boja odkloniť od predchádzajúcich vzorov). 



Keďže ide o nepovinnú časť, jeho forma a obsah, či dokonca samotná existencia je úplne 

na ľubovôli študenta. Na obhajobe som zažil asi jediný prípad, kedy bol obsah 

poďakovania diskutovaný pred komisiou a to išlo o prípad, kedy samotná práca bola na 

prvý pohľad pozliepaná za jedno popoludnie. Potom aj v poďakovaní bolo ako 

pracovisko školiteľa uvedená iná katedra ako tá, na ktorej skutočne pôsobil.  

e) abstrakt v štátnom jazyku - prvá výstižná informácia o práci: o cieľoch bakalárskej 

práce, obsahu, výsledkoch a význame školského diela. 

Abstrakt sa píše ako jeden odsek a rozsah je spravidla 100 až 500 slov takže ide naozaj 

iba o krátku informáciu. Zároveň ide v prípade vedeckých prác o najdôležitejšiu 

informáciu, ktorá určuje, či táto bude mať dopad (impakt), alebo upadne do zabudnutia. 

Vedeckých článkov totiž vychádza tak veľa, že pokiaľ nejaký nevyjde v tom 

najprestížnejšom časopise, tak šanca jeho objavenia závisí už len od toho, ako má 

sformulovaný abstrakt. Existujú aj špecifické druhy výskumu (osobitne v medicíne), tzv. 

metaanalýzy, ktoré sú založené na tom, že robia zhrnutia doteraz uskutočnených 

výskumov týkajúcich sa konkrétnej témy a v stručnosti platí, že závery, ktoré vyjdú z 

metaanalýzy už sú zrelé na uvedenie do učebníc. Počiatočným štádiom metaalanýzy je 

však triedenie článkov práve na základe názvu, kľúčových slov a hlavne abstraktu. Aj 

výborný výskum tak môže byť vylúčený z metaanalýzy, pokiaľ má zlý abstrakt. 

Tu je príklad abstraktu, ktorý pochádza z vedeckého článku: 

V  článku autori analyzujú právnu relevanciu OECD Smernice v kontexte ústavných 

princípov platných pre daňové právo na Slovensku, noriem medzinárodného práva, 

právnej úpravy obsiahnutej v zákone o dani z príjmov ako aj vo svetle doterajších 

rozhodnutí všeobecných súdov na Slovensku a vo svete. Z analýzy vyplýva, že OECD 

Smernica nie je právne záväznou a aj ako výkladová pomôcka má len veľmi 

obmedzený význam s ohľadom na charakter jej obsahu.28 

f) abstrakt v anglickom jazyku 

g) predhovor - písanie predhovoru a úvodu práce často spôsobuje študentom najväčšie 

ťažkosti v tom, že nevedia rozlíšiť čo má byť zahrnuté v prehovore a čo v úvode práce. 
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Na predhovor je potrebné sa pozerať ako na akýsi „širší“ úvod do témy, ktorej sa budete 

v práci venovať. Podľa smernice je predhovor „všeobecná informácia o práci, obsahuje 

hlavnú charakteristiku práce a okolnosti jej vzniku. Autor zdôvodní výber témy, stručne 

informuje o cieľoch a význame práce, spomenie domáci a zahraničný kontext, komu je 

práca určená, použité metódy, stav poznania; autor stručne charakterizuje svoj prístup a 

svoje hľadisko.“ Predhovor môže byť osobnejší, lebo jeho účelom je dať čitateľovi 

(prípadne komisii) širší kontext k samotnej práci. Tu môže autor vysvetliť, čo ho viedlo k 

voľbe témy (teraz nemáme na mysli, či samotná téma je dobrá, ale naozaj osobné 

motivácie, prečo si konkrétnu prácu zvolil), aké výzvy ho pri spracúvaní témy čakali a 

skúsi stručne predstaviť aj samotnú prácu jazykom, ktorý by tú prácu mal "predať". V 

niektorých publikáciách býva aj predhovor tým priestorom, kde autor uvedie 

poďakovania (tieto vtedy aj pôsobia menej strojene ako copy-paste kvázi štandardného 

textu na samostatnej strane s obligátnym poďakovaním pre školiteľa).  Predhovor (spolu 

s úvodom a záverom) sú zväčša prvé časti po ktorých čitateľ siahne, preto je potrebné na 

nich zapracovať aj po štylistickej stránke. Predhovor navyše čitateľovi ukáže, či môže v 

práci očakávať aj nejakú "dušu", alebo sa má pripraviť na povinnú jazdu (či už lepšie 

alebo horšie spracovanú). 

h) obsah, 

i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

j) zoznam skratiek a značiek (nepovinné), 

k) slovník (nepovinné). 

Tri posledné menované prvky sú označené ako nepovinné prvky, ale opäť platí to, či chce 

autor, aby jeho práca bola čítavá, alebo ju berie ako povinnú jazdu. Je pochopiteľné, že 

ak celá práca obsahuje až jednu ilustráciu, tak pridávanie samostatného zoznamu na 

túto jednu položku bude vyvolávať dojem nafukovania textu. Naopak, čo býva časté v 

právnických textoch, je možné očakávať, že práca bude obsahovať veľa skratiek a 

definovaných pojmov (ObZ, ZoDP, ZoDPH, ZoÚ). Býva zvykom takýto pojem v texte 

zadefinovať raz a následne už používať len definíciu. Zoznam takýchto pojmov potom 

čitateľovi poskytuje dodatočné pohodlie, aby nemusel prehľadávať celú prácu pri hľadaní 

samotnej definície. Je teda možné zjednodušene povedať, že ostatné tri prvky sú skôr 



záležitosťou vkusu, ale vo výsledku aj dobrý "umelecký dojem" vie zavážiť pri hodnotení 

práce. 

3.2. Hlavná časť bakalárskej práce  

Hlavnú textovú časť bakalárskej práce tvorí: 

a) úvod; 

b) jadro; 

c) záver; a 

d) zoznam použitej literatúry. 

 Úvod 

Úvod je podľa smernice „prvou komplexnou informáciou o práci, jej cieli, obsahu a štruktúre. 

Úvod sa vzťahuje na spracovanú tému konkrétne, obsahuje stručný a výstižný opis 

problematiky, charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom 

školského diela a oboznamuje s významom, cieľmi a zámermi školského diela. Autor v úvode 

zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov 

kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.“ 

Úvod nadväzuje na predhovor, ale už sa konkrétne venuje danej  práci - stanovuje čo je 

presný cieľ práce (musí byť v súlade aj so zadaním práce), prečo študent považuje danú 

tému za zaujímavú/aktuálnu, prečo si vybral danú tému na skúmanie, čo vlastne chce 

spracovaním práce docieliť / kam smeruje. Aj keď v smernici je uvedené, že úvod práce 

obsahuje informáciu o štruktúre práce nie je potrebné ani vhodné prepisovať obsah práce 

(napr. ako kapitola 1 sa venuje.......podkapitola sa venuje......) - skôr pristupovať k tomu tak, 

že  študent popíše logickú štruktúru práce, ktorá smeruje k naplneniu cieľa práce. Cieľ práce 

predstavuje to, k čomu chce študent dospieť na základe spracovania témy / výsledok práce 

(predmet riešenia), ktorý bude prezentovať v závere práce. 

Opäť príklad úvodu z vedeckého článku29: 

OECD Smernica o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy 

(ďalej len "OECD Smernica") predstavuje materiál, ktorý je bežne využívaný aj v 
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slovenskej praxi vo vzťahu k uplatňovaniu pravidiel transferového oceňovania. V 

doterajšej literatúre však bola len malá pozornosť venovaná jej právnej relevancii na 

Slovensku. Predmetom článku je preto zhodnotiť právnu relevanciu OECD Smernice v 

kontexte ústavných princípov aplikovaných pre daňové právo na Slovensku, noriem 

medzinárodného práva verejného a tiež v kontexte doterajších rozhodnutí všeobecných 

súdov na Slovensku. Predmetom tohto článku nie je detailný rozbor aplikácie princípu 

nezávislého vzťahu.[1] 

 

[1] K tomu pozri napr.: AVIYONAH, R., S. a kol. Allocating Business 

Profits for Tax Purposes: A Proposal to Adopt a Formulary Profit Split, 

Florida Tax review, 2009, č. 5/2009, KOČIŠ, M. Úvod do práva 

transferového oceňovania. Wolters Kluwer, 2015, LANG, M., STORCK, A., 

PETRUZZI, R. Transfer Pricing Developments Around the World. Wolters 

Kluwer, 2017, PANKIV, M. Post-BEPS Application of the Arm’s Length 

Principle to Intangibles Structures. 11 – 12/2016, 2017, IBFD, [online]. 

Dostupné na: https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-

Articles/International-Transfer-Pricing-

Journal/collections/itpj/html/itpj_2016_06_int_9.html, VEGA, A. 

International governance through soft law: The case of the OECD transfer 

pricing guidelines. 2012. [online]. Dostupné na: 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/59530/1/717832643.pdf 

Vyššie uvedený príklad je samozrejme pomerne stručný s ohľadom na rozsahové 

obmedzenia pre vedecké články (spravidla nie viac ako 20 normostrán). Je tam však 

naznačené, čo je predmetom článku (OECD Smernica), aká časť problematiky nie je 

preskúmaná (jej právna relevancia) a akým postupom článok prispieva k jej objasneniu 

(doktrinálna analýza a tiež analýza rozhodnutí súdov). Pomerne častým javom býva aj 

zúženie témy výslovným uvedením, čo nie je predmetom článku (detailný rozbor aplikácie 

princípu nezávislého vzťahu). Tam býva štandardom, že autor odkáže čitateľa na diela, ktoré 

danú problematiku pokrývajú, čím naznačujú že tento korpus literatúry je im známy, sami s 

ním vo svojich úvahách pracujú a nemajú ambíciu s ním nateraz polemizovať. 

https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/International-Transfer-Pricing-Journal/collections/itpj/html/itpj_2016_06_int_9.html
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/International-Transfer-Pricing-Journal/collections/itpj/html/itpj_2016_06_int_9.html
https://www.ibfd.org/IBFD-Products/Journal-Articles/International-Transfer-Pricing-Journal/collections/itpj/html/itpj_2016_06_int_9.html
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/59530/1/717832643.pdf


Keby bol väčší priestor a autori by sa v úvode rozhodli pokračovať popisom štruktúry článku, 

tak by iba stručne uviedli, že "v nasledujúcom texte budeme postupne venovať pozornosť (i) 

syntéze záverov zahraničnej a domácej doktríny k pozícii OECD Smernice, (ii) vymedzeniu 

doktrinálnych východísk pre ustálenie pozície OECD Smernice z hľadiska medzinárodného 

práva a ústavného práva Slovenskej republiky, a (iii) analýze rozhodnutí slovenských súdov vo 

vzťahu k právnej záväznosti OECD Smernice." 

Inak, keď sa uvádza rozsah 1 - 2 strany, tak to znamená, že aj jedna strana je úplne v 

poriadku (a to dokonca aj neúplná). Úvod naozaj nie je nutné nafukovať, podstatné je pokryť 

ten obsah, ktorý má obsahovať. 

 Jadro 

Jadro bakalárskej práce už je samotné spracovanie témy bakalárskej práce. Kapitoly by 

mali na seba logicky nadväzovať  a smerovať k získaniu odpovedí, ktoré vyplývajú z cieľa 

práce. Pri písaní jednotlivých kapitol je potrebné mať vždy na pamäti 1. aká je téma práce, 2. 

čo je cieľ práce a 3. či po obsahovej stránke moje kapitoly k tomu smerujú. 

V praxi sa stáva, že vedecké a odborné práce majú rôznu štruktúru a preto nie je úplne 

vhodné záväzne stanoviť, aká štruktúra by mala byť dodržiavaná. To vysvetľuje aj relatívnu 

strohosť smernice v tejto časti. 

To súčasne neznamená, že neexistuje určitá dobrá prax. Aj v právnej praxi sa bežne 

stretávame s tým, že odborná práca býva členená na nasledujúce časti: 

a) súčasný stav skúmanej problematiky (prehľad literatúry), ktorá slúži na vymedzenie 

stavu poznania v danej téme a predstavenie základných teoretických konceptov s 

ktorými autor následne pracuje pri svojom výskume. Ako už sme uvádzali vyššie, práca 

sa spravidla píše "od konca", čo v tomto prípade znamená, že autor vymedzuje stav 

poznania až v okamihu, keď má spracovanú samostatnú výskumnú časť. Vie si tak ľahko 

skontrolovať, či poskytol prehľad všetkých konceptov, s ktorými pracoval v ďalšom 

texte práce. Ak opäť siahneme po príklade z vedeckého článku, tam teoretická časť 

znela nasledovne30: 
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Existuje všeobecná zhoda, že OECD Smernica predstavuje tzv. mäkké právo 

(soft law)[1] a ako uvádza Vogelaar[2] "nezáväzný charakter [OECD Smernice] 

nebol nikdy spochybňovaný, keďže žiadna vláda ani [OECD] nenavrhovali aby 

predstavovala právne záväzné pravidlá." 

OECD Smernica bola prijatá v podobe odporúčania rady OECD C(95)126/FINAL 

zo dňa 13.7.1995 prijatého podľa čl. 5(b) Zmluvy o založení Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj („Dohovor OECD“). Sama o sebe OECD 

smernica predstavuje tzv. mäkké právo (soft law), t. j. nezáväzné odporúčania 

pre tvorbu politík (policy guidelines) adresované (nielen) členským štátom 

OECD. Bola vypracovaná vo vzťahu k článku 9 Modelovej zmluvy OECD 

o príjmoch a majetku („modelová zmluva OECD“), aby zahŕňala medzinárodne 

dohodnuté princípy a poskytovala praktické usmernenie vo vzťahu k 

uplatňovaniu princípu nezávislého vzťahu.[3] Jej obsah pozostáva z častí, ktoré 

nie sú obsahovo úplne homogénne. Niektoré časti reprezentujú skôr určitú 

politickú pozíciu, resp. zachytávajú určitý odborný konsenzus dosiahnutý na 

pôde OECD[4], iné obsahujú pomerne technické metodologické usmernenia vo 

vzťahu k uskutočneniu lege artis analýz transferových cien[5] a ďalšie obsahujú 

odporúčania vo vzťahu k tvorbe noriem a dobrej praxe vo vzťahu k procesným 

aspektom [...] 

 

[1] VEGA, A. International governance through soft law: The case of the 

OECD transfer pricing guidelines. 2012. [online]. Dostupné 

na:  https://www.econstor.eu/bitstream/10419/59530/1/717832643.pdf  

[2] VOGELAAR, T., W. The OECD guidelines: their philosophy, history, 

negotiation, form, legal nature, follow-up procedures and review. Legal 

Problems of Codes of Conduct for Multinational Enterprises, 1980, 127-39. 

In. VEGA, A. International governance through soft law: The case of the 

OECD transfer pricing guidelines 

[3] Bod 1. Komentára k článku 9. modelovej zmluvy OECD. 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/59530/1/717832643.pdf


[4] Napr. kapitola 1, časť C. OECD Smernice, ktorá je venovaná 

prístupu založenom na globálnom prerozdelení príjmov podľa vopred 

stanoveného vzorca a v zásade konštatuje, že takýto prístup je nutné 

odmietnuť a uprednostniť princíp nezávislého vzťahu. 

[5] Napr. kapitola 2 OECD Smernice je venovaná popisu štandardných 

metód transferového oceňovania a základných metodologických 

východísk pre ich použitie. 

b) ciele a metodika práce, ktorá slúži na podrobné vysvetlenie cieľa práce (vôbec nevadí, 

že už bol spomenutý skôr v abstrakte, predhovore a úvode) a dôkladný popis 

metodického postupu, ako sa autor ide dopracovať k naplneniu stanoveného cieľa. Ako 

už sme uvádzali, metódy sa rôznia a ich kompletný výpočet je prakticky nemožný. 

Ak si však vezmeme aspoň dva najčastejšie príklady (i) rešerš literatúry pri výskume 

zameranom na syntézu aktuálnych poznatkov, a (ii) rešerš súdnych rozhodnutí, metódy 

je pri nich možné vymedziť nasledovne. 

Pri rešerši literatúry je základom uistiť sa, že mi nič neuniklo, pričom však rešpektujeme, 

že možnosti študenta bakalárskeho štúdia sú limitované napríklad aj kapacitami knižníc 

v okolí. Popis metodiky syntézy literatúry tak môže znieť: 

"pri spracúvaní syntézy novej literatúry sme pracovali s monografiami dostupnými v 

knižnici PraF UK zameranými na oblasť (i) ústavného práva, (ii) medzinárodného práva 

verejného, a (iii) daňového práva. Tiež sme uskutočnili rešerš zdrojov v Centrálnom registri 

publikačnej činnosti (CREPČ) pomocou kľúčových slov "OECD", "OECD Smernica", a 

"transferové oceňovanie". Napokon sme s pomocou rovnakých kľúčových slov uskutočnili 

rešerš v rámci rozhrania Google Scholar a (Central and Eastern European Online Library 

(CEEOL). Napokon sme rešerš doplnili o zdroje uvádzané v zoznamoch bibliografických 

odkazov už identifikovaných publikácií. Takto získaný okruh prác sme následne triedili 

podľa relevancie a z nich sme zostavili finálnu vzorku pre účely syntézy predstavenej v 

nasledujúcej časti." 

Len na okraj, z vyššie uvedeného je pravdepodobne zrejmé, že dizajnovanie bakalárskej 

práce ako rýdzo kompilačnej práce v skutočnosti autorovi nič neuľahčí. Naopak, aby 



táto mala aspoň nejaký prínos, tak bude musieť ísť rešerš ďalej ako len k základnej 

odbornej literatúre, čo ako minimum stanovuje smernica. 

Popis postupu pri analýze rozhodnutí je možné zobrať opäť z vedeckého článku31: 

... uskutočnili [sme] analýzu rozhodnutí všeobecných súdov Slovenskej 

republiky, či ich závery sú v súlade s našimi a ak sa odchyľujú, na základe akých 

právnych úvah k nim súdy dospeli. Pracovali sme s korpusom rozhodnutí 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Krajských súdov Slovenskej republiky 

dostupnom prostredníctvom komerčnej služby judikáty.info[1] a úplnosť 

získaných rozhodnutí sme overovali cez službu Otvorené súdy[2]. Rozhodnutia 

boli získavané prostredníctvom fulltextového vyhľadávania s použitím 

kľúčových slov "OECD" a "smernica". 

 

[1] https://www.judikaty.info/ 

[2] https://otvorenesudy.sk/ 

Napokon je asi vhodné sa pristaviť aj pri menej vedeckých postupoch, keďže bakalárska 

práca v podstate môže byť aj len o preukazovaní „remeselnej“ zdatnosti autora v rámci 

ním zvolenej témy. 

Metodika práce v takom prípade nemusí byť popisom rigorózneho postupu, akým autor 

dospel k novému poznaniu, ale skôr popisom jeho myšlienkových procesov, akými riešil 

konkrétny aplikačný problém. Tam by teda autor pravdepodobne začal s popisom 

problému, pokračoval vymedzením právnych konceptov a konkrétnych noriem, ktoré 

by sa mali na problém vzťahovať, identifikovať medzeru v úprave, prípadne popísať 

interpretačný konflikt a tento stav napokon riešiť s použitím štandardných výkladových 

postupov. 

Na našej katedre však boli riešené aj práce, ktoré neboli tak striktne právne a skôr 

skúmali určitý finančný aspekt, kde však poznanie príslušného právneho rámca bolo 

nevyhnutným predpokladom ďalšieho postupu. Mali sme napríklad prácu zameranú na 

analýzu financovania športových klubov v rámci určitej obce, t.j. relatívne jednoduchú 
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prípadovú štúdiu. Autor sa v tej práci postupne vysporiadal s príslušnou právnou 

úpravou a následne analyzoval obsah vybranej vzorky rozpočtov a záverečných účtov 

danej obce, aby z nich identifikoval podstatné črty vzťahujúce sa k jeho téme, t.j. 

k financovaniu športových klubov. 

c) výsledky práce a diskusia, kde sú uvedené samotné, čiastočne spracované (t.j. hlavne 

roztriedené) zistenia a tieto sú následne dávané do kontextu autorom práce. Pri rešerši 

literatúry tieto výsledky môžu byť formulované spôsobom "X sa zameriaval na aspekt Y, 

pričom uvádza Z. K rovnakému záveru sa dopracovali aj A, B a C. V kontraste s nimi D 

akcentuje aspekt Q a dospieva teda k prakticky opačnému záveru." Je tu samozrejme 

prirodzené, ak diskutované postoje (resp. ich kľúčové časti) sú v práci citované. 

Diskusia takej rešerše by potom mala byť vedená v rovine, či na niektorej čiastkovej 

otázke existuje zhoda, tam kde zhoda neexistuje, ktorý názor pôsobí ako prevažujúci a 

prečo. Autor sa tu nevyhne formulácii vlastných postojov, je však nevyhnutné aby tieto 

aj jednoznačne formuloval ako vlastné a riadne ich odôvodnil. Je totiž pravdepodobné, 

že diskusia o tejto časti bude pokračovať aj na obhajobe záverečnej práce a je teda 

vhodné, ak autor má vo svojom postoji "jasno". 

Pri analýze rozhodnutí je ako minimum pre zabezpečenie replikovateľnosti práce nutné 

v časti výsledkov uviesť zoznam získaných rozhodnutí a následne je možné v nich 

identifikovať nosné myšlienky. 

Napríklad nasledovne32: 

Z rešeršu tak boli získané nasledovné rozhodnutia: 

o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so sp. zn. 8Sžf/67/2014 zo 

dňa 19.11.2015 

o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so sp. zn. 6Sžf/38/2012 zo 

dňa 19.6.2013 

o Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so sp. zn. 8 Sžf 15/2015 zo 

dňa 23.02.2017 
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o Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici so sp. zn. 24S/165/2017 zo dňa 

10.05.2018 

o Rozsudok Krajského súdu v Bratislave so sp. zn. 6S/50/2013 zo dňa 

04.03.2016 

o Rozsudok Krajského súdu v Bratislave so sp. zn. 5S/86/2017 zo dňa 

03.07.2018 

o Rozsudok Krajského súdu v Bratislave so sp. zn. 1S/231/2016 zo dňa 

20.9.2018 

o Rozsudok Krajského súdu v Bratislave so sp. zn. 6S/14/2015 zo dňa 

8.11.2018; a 

o Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne so sp. zn. 11S/152/2017 zo dňa 

6.11.2018.  

Z uskutočnenej analýzy vyplýva, že rozhodovacia prax slovenských súdov ešte nie je 

úplne stabilizovaná ale niektoré podstatné závery už boli formulované. 

V jednom rozhodnutí súd jednoducho konštatoval, že ak daňovník uplatnil metódu, 

ktorá sa nachádza v OECD Smernici a postupoval v súlade s ňou, jeho postup bol 

zákonný. Konkrétne, „ak metóda žalobcu je v súlade so Smernicou OECD, je ním 

použitá metóda správna a legálna. To znamená, že zvolená metóda sa posudzuje bez 

ohľadu na jej primeranosť alebo vhodnosť, ak ju Smernica OECD povoľuje ako jednu z 

dovolených metód. Správca dane je preto povinný rešpektovať žalobcom použitú 

metódu ako zákonnú.“[1] 

 

[1] Len na okraj si dovolíme podotknúť, že takýto prístup k aplikácii metód 

transferového oceňovania považujeme za príliš zjednodušujúci. Rozsah 

preskúmavacej povinnosti správcu dane vo vzťahu k metódam použitým 

daňovníkom však považujeme za vhodné podrobnejšie rozpracovať v 

samostatnom článku. 

Opäť ak bakalárska práca nemá tak výrazné vedecké zacielenie, nie je chybou, ak sú 

niektoré časti zlúčené. Osobitne pri skúmaní právno-aplikačných problémov môže 



rozdelenie textu do samostatných častí (i) metodika práce a (ii) výsledky práce 

a diskusia pôsobiť silene. Oveľa organickejšie vtedy môže byť skôr súčasné popisovanie 

myšlienkového postupu autora a rovno uvádzanie záverov, ktoré z uplatnenia takého 

postupu v danom okamihu vyplývajú. 

To by sa pochopiteľne malo prejaviť aj na označovaní príslušných podkapitol, kde autor 

môže siahnuť skôr po tematickom členení, napr. „(i) princíp nezávislého vzťahu v prácnej 

doktríne, (ii) právne zakotvenie princípu nezávislého vzťahu v právnom poriadku 

Slovenskej republiky, (iii) premietnutie princípu nezávislého vzťahu do metód 

transferového oceňovania, atď.“. 

 Záver 

V závere je podľa smernice: „potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k 

stanoveným cieľom. Rozsah záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje.“  

Záver  je mimoriadne dôležitou  časťou práce. Záver by mal myšlienkovo nadväzovať na 

úvod práce, zodpovedať cieľu práce a prezentovať výsledky, ku ktorým sa študent 

v bakalárskej práci dopracoval. Jednotlivé zistenia je však nevyhnutné zakomponovať pri 

písaní práce aj do jednotlivých kapitol a zhrnúť ich v závere. 

Záver teda neobsahuje žiadne nové tvrdenia, naopak obsahuje už diskutované tvrdenia v 

predchádzajúcich častiach práce ale zhutnené do formy jasných a stručných hesiel (v 

prípade obsiahlejších prác prípadne aj s odkazom na časti práce, kde je daný problém 

riešený hlbšie). 

Tu je nutné si všimnúť minimálnu požiadavku na rozsah záveru. Ide o formálnu požiadavku, 

ktorej nedodržanie môže byť vytýkané oponentom aj komisiou a vyústiť do zníženej 

známky. Účel tejto požiadavky pravdepodobne spočíva v snahe prinútiť autora, aby z 

bakalárskej práce naozaj vydoloval tie podstatné časti a radšej uviedol viac, ako by mal 

záver odbiť "stredoškolským" konštatovaním "[t]éma ma veľmi bavila a naučil(a) som sa veľa 

nového. Ide o zložitú problematiku, ktorej sa oplatí aj do budúcnosti venovať veľa pozornosti." 

Dve strany navyše už aj pre oponenta a komisiu predstavujú dostatočnú vzorku na 

vyhodnotenie, či autor naozaj má čo povedať (keďže z dlhodobej praxe vieme, že napísať 

zmysluplný záver do odfláknutej práce je extrémny problém). 



Príklad z vedeckého článku33: 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že OECD Smernica nie je právne záväznou a aj ako 

výkladová pomôcka má len veľmi obmedzený význam s ohľadom na charakter jej 

obsahu. V zásade nie je vhodné, aby na jej vybrané časti správca dane v rozhodnutiach 

odkazoval rovnako ako na normy so všeobecnou právnou záväznosťou. 

Taktiež nepovažujeme za prípustné, aby OECD Smernica slúžila na vypĺňanie medzier 

vo vnútroštátnej právnej úprave transferového oceňovania. A contrario považujeme za 

vhodné skôr prihliadnuť na zásadu zákonnosti a zásadu in dubio mitius. 

V obmedzenej miere môže OECD Smernica slúžiť ako metodologický manuál na 

čiastkové technické otázky. Aj vtedy je však nutné v každom individuálnom prípade 

vyhodnocovať súlad jej odporúčaní s právnymi normami záväznými v Slovenskej 

republike, t.j. najmä § 17 ods. 5 a § 18 ZDP. 

Celkový technický charakter problematiky transferového oceňovania kladie špecifické 

nároky na prístup správcu dane, ako aj na súdy pri preskúmavaní zákonnosti jeho 

postupu. Ako efektívnu alternatívu úzkej špecializácii súdov na otázky transferového 

oceňovania a jeho metodológie považujeme za vhodné intenzívnejšie využívanie 

inštitútu odborného vyjadrenia, prípadne znaleckého dokazovania. 

 Zoznam použitej literatúry  

Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah 

tejto časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s 

citáciami použitými v texte. 

Ten súlad zoznamu použitej literatúry a citácií použitých v texte sa inak zdá byť úplná 

banalita, ale v skutočnosti ide o podstatnú vec. Aj komisie sa stretli s tým, že autori 

bakalárskych prác zoznam použitej literatúry "vystielali" titulmi, ktoré pravdepodobne 

ani nevideli (zrejme preto aby naplnili nejakú stanovenú minimálnu kvótu na počet 

zdrojov). To je pochopiteľne dosť veľký etický prehrešok. 

Vo vedeckom svete to má však jednu zaujímavú súvislosť. V ostatných rokoch totiž boli 

univerzity a často aj agentúry zabezpečujúce financovanie vedy dosť posadnuté 
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metrikami na meranie výkonnosti vedeckého personálu (je totiž oveľa jednoduchšie 

ohodnocovať podľa excelu). Z nich vystupovali do popredia najmä počet citácií a tiež 

tzv. impakt faktor časopisu, kde sa publikuje (zjednodušene ide o pomer citácií na počet 

odpublikovaných článkov). To viedlo k rozšíreniu mnohých neetických (až podvodných) 

praktík34. Jednou z nich bola aj tzv. citation stacking, t.j. nakopírovnie množstva citácií 

do článku s cieľom zvýšiť impakt faktor konkrétnych časopisov (jeden profesor v Brazíili 

sa s tým nepáral vôbec a jednoducho lepil blok tých istých citácií do zoznamu 

bibliografických odkazov). 

Nesúlad citácií použitých v texte a zoznamu použitej literatúry je tak no go a v prípade 

vedeckých publikácií to je tzv. red flag, ktorý v horších prípadoch môže viesť k 

automatickému odmietnutiu rukopisu (a prípadne aj zaradeniu autora na čiernu listinu 

časopisu). 

K technike citovania sa však ešte vrátime v samostatnej časti. 

3.3. Nepovinné časti bakalárskej práce 

Smernica uvádza výpočet niekoľkých nepovinných častí bakalárskej práce nasledujúcich za 

záverom a zoznamom použitej literatúry.  

Časť prílohy obsahuje všetko, čo autor považuje za vhodné distribuovať spolu s bakalárskou 

prácou, ale nepoňal to do samotného textu práce. Najčastejšie ide o úplné znenia 

dokumentov (samozrejme nechránených žiadnym právom duševného vlastníctva a 

nepodliehajúcich osobitnému režimu ako napr. obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo, a 

pod.), ktoré autor buď sám vyhotovil (dotazníky, žiadosti podľa infozákona) alebo ich získal 

v priebehu rešerše (nespracované datasety). Pri veľmi prakticky zameranej bakalárskej 

práci, ktorej výstupom je návrh určitého výstupu (metodický postup pre riešenie konkrétnej 

praktickej situácie) môže byť vhodnejšie aj tento zaradiť v úplnom znení medzi prílohy 

(keďže jeho rozsah môže presiahnuť rozsah samotnej práce) a v texte práce sa autor venuje 

len popisu postupu, ako daný materiál vypracoval. 
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Ďalej smernica uvádza, že medzi nepovinnými časťami môže byť aj register, životopis 

autora a podobne. Tu opäť platí, že zaradenie takých častí je primárne záležitosťou vkusu 

autora, ktorý si sám musí zvážiť, či ich zaradenie je účelné a vhodné. V zásade je možné 

začínať od toho, že menej je viac a ak autor nenájde dobrý dôvod pre zaradenie nepovinnej 

časti, nemal by ju zaraďovať "pre istotu". 

3.4. Citácie a bibliografické odkazy 

Dôvodom, prečo je potrebné citovať už sme sa obšírnejšie venovali skôr. Aj smernica v tejto 

súvislosti uvádza, že "pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje 

spôsob dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú 

obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania je jednoznačné 

označenie toho, čo preberá, od koho sa preberá a presne identifikuje zdroj, z ktorého sa 

preberá." 

Technika citovania sa podľa smernice "riadi zvyklosťami v danej vednej oblasti rešpektujúc 

príslušné štandardy a normy [pričom v] celom školskom diele je potrebné používať rovnakú 

techniku citovania." 

Napokon smernica uvádza, že ak " vedná disciplína nemá vyšpecifikovanú techniku citovania, 

odporúča sa postupovať podľa ISO 6908 ." 

Etiku citovania teda môžeme nechať bokom a odkázať na jednu z predchádzajúcich kapitol 

a sústrediť sa na techniku citovania. 

Zopakujeme teda na úvod triviálnu požiadavku, že v celom školskom diele je potrebné 

používať rovnakú techniku citovania. Ma to pochopiteľne svoj praktický dôvod, keďže je 

ťažšie sa stratiť v jednom konzistentnom systéme, než keď sú používané na to isté súčasne 

dva systémy (spravidla sa totiž výhody jednotlivých systémov vzájomne vyrušia a skôr sa 

zosilnia ich problematické stránky). Používanie viacerých techník citovania je inak v prípade 

záverečných prác spoľahlivý indikátor pre oponenta aj komisiu, že autor v týchto častiach 

text práce pozliepal z rôznych zdrojov a je teda vhodné sa naň viac zamerať pri diskutovaní 

otvorených otázok v rámci obhajoby. 

Teraz k samotnej technike citovania.  



Rozsah citovania už sme diskutovali skôr, ten je určený účelom citovania. Spravidla chcem 

sprostredkovať jednu konkrétnu myšlienku, či konkrétne riešenie. V prípade tejto učebnej 

pomôcky je účelom sprostredkovanie samotnej formy usporiadania textu. Základným 

pravidlom by stále malo byť, že citovať by sa malo v čo najmenšom rozsahu tak, aby citácia 

nenarúšala plynutie textu do ktorého je začlenená. 

Spôsob citovania, t.j. spôsob označovania citovaného textu sa líši mnohokrát aj v závislosti 

od jednotlivých autorov a ich individuálneho vkusu. Pri vedeckých časopisoch (prípadne pri 

niektorých vydavateľstvách) sa stáva, že citačné štandardy si určujú tieto samé pre všetky 

publikácie v repertoári (viď napríklad pokyny APA35). 

Čo majú však všetky prístupy spoločné je dôkladná snaha o odlíšenie citovaného textu od 

toho autorovho vlastného. Typicky sa pritom pracuje s oddelením citovaného textu 

úvodzovkami ('jednoduchými', alebo "dvojitými"), kurzívo, prípadne "ich kombináciou". To 

platí, ak ide o pomerne krátky text (spravidla nepresahujúci 40 slov). Ak ide o dlhšie bloky 

textu, tieto by mali byť odsadené od zvyšku textu do samostatného odstavca a je tu 

vyslovene žiaduce uvedenie takej citácie aj dvojbodkou. S obidvomi uvedenými spôsobmi 

ste sa stretli aj v rámci tejto učebnej pomôcky (a pravdepodobne budete aj vedieť rozoznať 

ku ktorému štýlu priamej citácie tendujú autori). 

Tu je nutné sa dotknúť aj parafrázy, ktorá je v podstate tiež použitím cudzej myšlienky. Aj 

parafráza musí byť riadne označená, pričom tu je v skutočnosti náročnejšie označiť 

parafrázu (keďže táto sa neoddeľuje úvodzovkami). Bežnou praxou tak je, že každá 

parafrázovaná myšlienka býva samostatne zdrojovaná veta po vete (s použitím referencie 

cez "Ibidem", Ibid.", "Id."). Je potom absolútne neprijateľné (a penalizované ako 

plagiátorstvo), ak (i) nejaký priamo citovaný text je označený ako parafráza (bez zreteľného 

oddelenia od zvyšku textu) ale aj (ii) ak je preparafrázovaný dlhší blok textu a až na konci 

dlhej parafrázy je uvedená jedna referencia (stretli sme sa s tým, že celá strana bakalárskej 

práce bola jedna dlhá parafráza označená iba na konci strany a že dokonca takto 

nasledovalo aj niekoľko strán za sebou). 

                                                             
35 Murdoch University. APA - Referencing Guide. [Online] 
https://libguides.murdoch.edu.au/APA/methods 

https://libguides.murdoch.edu.au/APA/methods
https://libguides.murdoch.edu.au/APA/methods


Vo svetle vyššie uvedeného je potom už úplný detail, akú techniku citovania autor použije 

(či už APA, MLA alebo ISO 690), keďže ani jedna z uvedených techník nemá vplyv na 

podstatu, že citovaný text musí byť zreteľne odlíšený od autorovho vlastného textu. 

Na vytváranie citácií potom v praxi používame automatické generátory (aj Google Scholar 

vie generovať do trochu už vyššie spomínaných formátov) a až tieto vygenerované citácie 

následne kontrolujeme, či niečo neuletelo.  



4. Obhajoba záverečnej práce 

Obhajoba záverečnej práce predstavuje zavŕšenie celého procesu prípravy záverečnej práce, 

vhodne dopĺňa zručnosti, ktoré mal študent nadobudnúť v rámci prípravy písomného 

prejavu o prejav ústny, ktorý je najmä pre právnikov nemenej významný. Je totiž dôležité, 

ak dokáže autor svoje myšlienky predať v rámci veľmi krátkeho časového priestoru. V 

každodennej praxi sa stretávame s tým, že musíte obhájiť seba, alebo svoj postoj pred 

osobou, ktorá je v lepšom prípade indiferentná (v horšom je už vopred negatívne naladená a 

čaká na zámienku spustiť paľbu osobných invektív). 

Obhajoba záverečnej bakalárskej práce je ten moment, kedy musí byť schopný študent 

zhrnúť niekoľkotýždňovú prácu do pár minút, vyzdvihnúť pointu a nezdržiavať seba ani 

komisiu nadbytočnými detailmi. 

V rámci obhajoby sa vytvára pre študenta priestor preukázať komisii, že na práci poctivo 

pracoval a tým sa mu otvára priestor aj na prípadne zlepšenie hodnotenia, než ktoré 

navrhovali školiteľ a oponent. 

V rámci obhajoby by mal študent preukázať orientáciu v danej problematike, vysvetliť 

postupy, ktoré pri vypracovaní práce zvolil a prezentovať svoje závery, ktoré predstavujú 

kľúčovú časť bakalárskej práce. Ak sa študentovi uvedené atribúty preukázať nepodarí, nie 

je úplne vylúčené, že stupeň jeho hodnotenia bude nakoniec nižší ako ten, čo navrhovali 

školiteľ a oponent, či dokonca, že prácu neobháji vôbec. 

Ani samotnú obhajobu teda netreba vôbec podceňovať a je nutné venovať primeraný čas 

príprave na ňu. 

V nasledujúcich niekoľkých podkapitolách Vás prevedieme jednotlivými prípravnými fázami 

na obhajobu (posudky školiteľa a oponenta) ako aj s priebehom samotnej obhajoby. 

Pri príprave prezentácie záverov tak môže byť vhodnou pomôckou stručný (interný) súhrn 

hlavných záverov s krížovými odkazmi na časti v bakalárskej práci tak, aby každé jedno 

tvrdenie v závere bolo referencované na konkrétnu časť v práci. Takáto príprava pomôže 

študentovi ľahko sa orientovať v práci a promptne reagovať na otázky komisie týkajúce sa 

čiastkových záverov - študent sa vie okamžite odvolať na príslušnú časť bakalárskej práce a 

vysvetliť tvrdenia, na ktoré sa komisia pýta. Súčasťou prezentácie záverov môže byť aj 

identifikácia priestoru pre ďalší výskum. 



4.1. Školiteľský posudok 

Rýdzo pragmaticky, účelom školiteľského posudku je pokryť reputáciu samotného školiteľa, 

aby neskôr mal po ruke obranu pred výpadmi typu "ako si mohol takú prácu vôbec pustiť?". 

Školiteľský posudok teda v posudku ponúka svoju perspektívu spolupráce s autorom práce a 

vnímania silných a slabých stránok práce samotnej. 

Je totiž nutné prízvukovať, že školiteľ nie je absolútnym pánom záverečnej práce a jeho 

právo neodporučiť prácu na obhajobu (resp. neschváliť jej odovzdanie) je nutné považovať 

stále za prostriedok ultima ratio. Školiteľ po ňom siahne až vtedy, keď vyhodnotí, že jeho 

povesť je tak ohrozená prácou, ktorá bola študentom odovzdaná ako finálna, že musí 

zasiahnuť a prácu zastaviť veľmi blízko pred jej obhajobou. V praxi to však znamená, že 

všetky mesiace času, čo mal autor na prípravu bakalárskej práce boli vo veľkej miere 

vyplytvané a existuje malý predpoklad, že školiteľ bude mať vôľu do študenta investovať 

ďalší čas. 

Vo väčšine ostatných prípadov je tak možné stále pracovať s tým, že práca môže byť aj zlá, 

napriek tomu obhájiteľná, ak sa jej autorovi podarí preukázať, že porozumel procesom 

súvisiacim s prípravou záverečnej práce a jej obhajobou a v primeranej miere aj samotnej 

matérii, ktorej sa bakalárska práca dotýka. 

V takých prípadoch je na školiteľovi, aby v posudku uviedol, z akých okolností vyvodzuje, že 

aj práca suboptimálnej kvality je spôsobilá na obhajobu.  

Na druhej strane, môžu existovať aj výnimočné okolnosti, za ktorých školiteľ bude 

považovať za potrebné osobitne vyzdvihnúť prácu so študentom a kvalitu práce samotnej, s 

časti aj preto, že možno bude mať ambíciu prácu navrhnúť na osobitné ocenenie. Vtedy to 

signalizuje v posudku oponentovi aj komisii, nech už v práci nehľadajú elementárne 

pochybenia (hoci ich samozrejme nesmú prehliadať), ale nech sa sústredia na to, či daná 

práca má také kvality, aby si dané ocenenie zaslúžila. 

Trochu formálnejšie, štruktúra školiteľského posudku je v súčasnosti čiastočne 

harmonizovaná formulárom v rámci systému ais, ktorý školiteľa "vedie" a hoci nie je pre 

školiteľa tento formulár záväzný, prispieva k vytváraniu určitej dobrej praxe aj k vzájomnej 

porovnateľnosti posudkov.  

Školiteľ sa tak v rámci školiteľského posudku môže vyjadriť k nasledujúcim oblastiam: 



 Posúdenie formálnej stránky práce (členenie, jazyková stránka, grafická a estetická 

úprava) 

Tu sa hodnotia základné kritériá, t.j. či autor práce postupoval v súlade s pravidlami pre 

písanie záverečných prác stanovenými smernicou ale aj s elementárnymi pravidlami 

slovenského pravopisu. Z perspektívy školiteľa je tu priestor hlavne na pokrytie tých chýb, 

ktoré školiteľ na práci vidí a vysvetlenie, prečo sa tieto nepodarilo zhojiť. Láskavý školiteľ tu 

má tiež šancu poukázať na to, že študent mal možno inú štartovaciu pozíciu a v skutočnosti 

výsledný produkt predstavuje prejdený kus cesty. 

 Posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti 

V rámci spracovania teoretickej časti práce sa hodnotí, či autor práce zohľadňuje aktuálne 

teoretické poznatky. Pri bakalárskych prácach to môže tradične znamenať aj to, či pracuje s 

najnovšou učebnicovou literatúrou a či zohľadnil aspoň zdroje, ktoré mu ponúkol školiteľ. 

Priestor pre školiteľa v posudku tak je vo vzťahu k vymedzeniu, ktorý okruh otázok bol 

vymedzený na vzájomných konzultáciách a akú mieru samostatnosti prejavoval autor pri 

zhromažďovaní zdrojov. Školiteľ sa tým vie chrániť pred pripomienkou oponenta, že autor 

nezohľadnil niektoré významné diela dotýkajúce sa témy. 

 Posúdenie úrovne spracovania empirickej časti 

Pri spracovaní empirickej časti, t.j. pri výskume v tom pravom slova zmysle sa školiteľ môže 

primárne vyjadriť, či vôbec bolo ambíciou na začiatku, aby práca mala empirickú časť. Ak 

áno, tu školiteľ obvykle uvedie, či bolo nutné korigovať ambície vo vzťahu k výskumu 

formulované na začiatku spolupráce a prípadne aké dôvody k tomu viedli. 

 Posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosti pre prax 

V časti venovanej prínosu záverečnej práce nie je vôbec vylúčené, že pri bakalárskej práci 

bude akcentovaný prínos pre študenta (keďže pri bakalárskej práci je akcentovaný práve cieľ 

aby študent samotný nadobudol praktické zručnosti a vedel ich aplikovať). Napriek tomu 

môžu existovať už aj bakalárske práce, ktoré budú použiteľné pre prax napríklad tým, že 

budú predstavovať rešerš zdrojov vo forme, v ktorej sa v praxi nevyskytoval.  



 Originalita, písomné hodnotenie 

Téma posúdenia originality si zaslúži samostatnú podkapitolu, tu je nutné len podotknúť, že 

v zmysle vnútorných predpisov PraF UK je vyjadrenie sa k originalite (t.j. k percentu zhody) 

práce povinnou náležitosťou školiteľského posudku. Súčasne je možné časť "písomné 

hodnotenie" vnímať ako časť, kde je možné uviesť akékoľvek iné pripomienky školiteľa, 

ktoré tematicky nepasovali do žiadnej z predchádzajúcich častí (v časoch nie až tak dávno 

minulých sa inak školitelia vyrovnávali s novým formulárovým štýlom posudkov tak, že 

svoje úvahy ako blok textu vložili iba do časti písomné hodnotenie). 

Treba tiež myslieť na to, že jazyk školiteľských a oponentských posudkov je pomerne 

špecifický a preto by sa študent nemal nechať hneď uchlácholiť miernym jazykom 

školiteľského posudku. Tie isté body totiž môže uchopiť oponent (tentoraz nezaťažený 

osobnou väzbou s autorom) a ponúknuť vlastné hodnotenie závažnosti prípadných defektov 

(priam sa očakáva, že bude prísnejší). 

4.2. Zhodnotenie originality 

Významnou časťou školiteľského posudku je zhodnotenie originality záverečnej práce. 

Základom pre posúdenie originality na PraF UK je výstup zo systémov Theses a Centrálny 

register záverečných prác (CRZP).  

Význam týchto systémov spočíva v snahe o elimináciu plagiátorstva pri záverečných 

prácach. Študent sa však dozvedá výsledok originality až po finálnom nahratí práce, čo 

niekedy môže pôsobiť pre študenta frustrujúco. Je tu teda vhodné trochu priblížiť filozofiu 

týchto systémov a teda aj ich inherentné obmedzenia. 

Tieto systémy porovnávajú prácu s už nahratými zdrojmi. V CRZP sa ukladajú záverečné 

(bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Práca sa v 

CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu 

zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP. Mieru originality 

prác v CRZP overuje „Antiplagiátorský systém“. Na podobnom princípe funguje aj Theses., 

ale tento časom bol obohatený aj o funkciu porovnávania textu práce so zdrojmi na 

internete. 



Často je vysoká percentuálna zhoda „strašiakom“ pre študentov, a študent sa už v rámci 

prípravy práce prioritne sústreďuje na dosiahnutie nízkej zhody no bez hlbšieho pochopenia 

využívania dostupných informačných zdrojov. Relatívne vysoká zhoda pri texte, ktorý riadne 

priznáva všetky zdroje totiž sama o sebe nemôže viesť k záveru, že práca je plagiát. 

Dôvodom na nízke hodnotenie to však stále môže byť z hľadiska samotnej kvality práce. 

Totiž, aj napriek tomu, že smernica pripúšťa kompilačný charakter bakalárskej práce táto 

nemôže byť jednoduchým strojovým kompilátom. Prínos takej práce (aj pre samotného 

študenta, nieto pre prax) je totiž nanajvýš otázny. 

Práve posudok školiteľa slúži na odôvodnenie aj vyššieho percenta zhody v prípade, ak 

podozrenie z plagiátorstva nie je dôvodné a zhoda vyšla citáciou právnych predpisov, 

odbornej literatúry, súdnych rozhodnutí a pod.. Vzhľadom na to, že ide o bakalársku prácu, 

je čerpanie z uvedených zdrojov prípustné. V tomto smere školiteľ môže konštatovať, že 

študent odkazuje na použité zdroje a využíva ich k naplneniu cieľa práce. Aj tu je evidentný 

význam správneho citovania a práce so zdrojmi. Navyše, najmä pri bakalárskych prácach sa 

určitá miera opakovania predpokladá. 

Z druhej strany je potrebné zdôrazniť, že paradoxným dôsledkom uplatnenia 

antiplagiátorských systémov je rozšírený mýtus, že miera zhody nedosahujúca určité 

percento automaticky znamená, že určitá práca nie je plagiátom.  To, že práca dosahuje 

nízke percento zhody neznamená, že práca nie je plagiát a nemôže byť tak posudzovaná 

v prípade, ak sa podozrenie na plagiátorstvo potvrdí. Na usvedčenie plagiátorstva môže 

miestami postačiť aj taká drobnosť, že zhoda (sama o sebe nízka) poukáže na existenciu 

staršej záverečnej práce, s ktorou sa odovzdaná práca významne prekrýva v štruktúre, 

použitej literatúre aj záveroch. To môže zadať dôvod na preskúmanie, či autor iba 

nepreparafrázoval celú staršiu prácu (a teda odovzdal plagiát).  

Obdobné platí aj pri používaní zdrojov z cudzieho jazyka. Tieto antiplagiátorský systém 

nemá šancu zachytiť, čo stále neznamená, že (často pomerne zlý) preklad podstatnej časti 

textu nejakého zahraničného zdroja nie je plagiátom, prípadne, že to nie je možné odhaliť. 

Obvykle najneskôr na obhajobe sa ukáže, že tento pokus bol márny, keď autor nevie o 

predmetných častiach kvalifikovane diskutovať a vzniká dojem, že ich možno ani poriadne 

nevidel. 



Summa summarum samotné percento zhody bez ďalšieho vôbec nič neznamená. Autor, 

ktorý k písaniu práce pristupoval s maximálnou úctou k etickým štandardom citovania sa 

nemá čoho obávať. Naopak, plagiátora neochráni ani to, že sa pokúsi systém nejako 

oklamať (nebudeme tu zámerne uvádzať niekoľko zaujímavých foriem manipulácie s 

textom, ktoré sme v minulosti zažili, ale súčasné algoritmy už dokážu spoľahlivo odhaľovať 

aj tie). 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a akúsi predbežnú kontrolu už však v súčasnosti 

pracujeme aj so systémom Unicheck, v ktorom si bude môcť autor záverečnej práce vedenej 

Katedrou finančného práva PraF UK overiť zhodu s korpusom prác dostupným tomuto 

systému. 

4.3. Oponentský posudok 

Oponentský posudok na záverečnú prácu dáva študentovi spätnú väzbu vo forme 

nezaujatého hodnotenia práce, ktoré nie je ovplyvnené predchádzajúcou spoluprácou 

oponenta so študentom a mal by odzrkadľovať úroveň predkladanej práce. Keďže oponent 

nebol zúčastnený na procese prípravy práce, bude ju hodnotiť takú aká je, t.j. z perspektívy 

konečného adresáta. Pri bakalárskej práci síce len zriedka počet čitateľov práce stúpne na 

dvojciferné číslo, ako už sme niekoľkokrát uvádzali, tu je podstatné pochopiť proces jej 

tvorby a zvnútorniť si potrebnú rutinu. 

Vo svete profesionálnych publikácií (či už vedeckých článkov, ale aj odborných výstupov pre 

klienta, rozsudkov, atď.) je totiž spoločným záujmom všetkých, aby širšia verejnosť 

nemusela prižmurovať oči nad ľahko napraviteľnými nedostatkami. Oponent je tá osoba, 

ktorá vie dať cenné podnety k vylepšeniu písomného výstupu tak, aby bol (v najlepšom 

prípade) okamžite zrozumiteľný všetkým. Pri bakalárskej práci už pochopiteľne nemá veľký 

význam túto ďalej vylepšovať potom, čo prejde obhajobou (až na výnimky), ale ak študent 

túto skúsenosť zoberie ako prirodzenú súčasť procesu učenia, už práca na diplomovej práci 

môže byť podstatne jednoduchšia.  

Oponentský posudok teda hodnotí predkladanú prácu komplexne, pričom sa zameriava tak 

na štylistickú úroveň, formálne požiadavky kladené na záverečnú prácu, ako aj stanovenie 

cieľa v zmysle jeho naplnenia a samozrejme obsahovú náplň práce. Pripomienky zahrnuté 

v oponentskom posudku by študent mal využiť v rámci jeho ďalšieho vzdelávania 



a samozrejme najmä pri príprave diplomovej práce, nakoľko pripomienky resp. námietky 

dokážu upriamiť študentovu pozornosť na problematické aspekty práce, ktoré si počas 

prípravy nemusel celkom uvedomiť.  

Oponentský posudok by tak mal umožniť študentovi pozrieť sa na prácu s nadhľadom 

a zamerať sa možné vylepšenia procesu prípravy diplomovej práce a vyvarovať sa už 

vzniknutých chýb. Dobre nastavený oponentský posudok môže znamenať pre študenta 

prínos aj v rámci jeho ďalšieho pôsobenia (napr. príprava rigoróznej práce, publikačná 

činnosť). Zároveň námietky a pripomienky obsiahnuté v oponentskom posudku poskytujú 

priestor študentovi adekvátne sa pripraviť na obhajobu a prípadne zdôvodniť pred komisiou 

niektoré svoje postupy, ktoré použil v rámci prípravy záverečnej práce. 

Pri príprave na obhajobu sú rovnako dôležité aj otázky oponenta. Tieto smerujú priamo 

k skúmanej problematike, nakoľko oponent sa danej oblasti venuje aj po odbornej stránke. 

Práve na základe oponentských otázok poskytuje obhajoba priestor pre študenta 

prezentovať svoje vedomosti získané pri príprave záverečnej práce, ale rovnako aj  vytvára 

priestor pre diskusiu, v rámci ktorej môže študent prezentovať svoje názory a pohľad na 

skúmanú problematiku. 

Aj štruktúra oponentského posudku je v súčasnosti harmonizovaná (nezáväzným) 

formulárom v systéme ais a podľa tejto oponentský posudok  obsahuje nasledovné kritéria, 

ku ktorým sa oponent vyjadruje: 

 posúdenie formálnej stránky práce (členenie, jazyková stránka, grafická a estetická 

úprava) 

Oponent posudzuje či práca spĺňa formálne náležitosti kladené na takýto typ práce. Keďže 

on bude prácu čítať prvýkrát, je veľmi pravdepodobné, že na štýl autora nebude zvyknutý a 

tak úplne prirodzene odhalí neduhy, s ktorými už sa školiteľ medzičasom zmieril.  

Je tiež možné, že utrúsi komentár o žurnalistickom štýle, pokiaľ spozoruje, že autor si 

neustrážil vecnú úroveň vyjadrovania. 

 posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti 

Oponent sa vyjadruje k odbornej stránke spracovania témy, uchopeniu problematiky 

v kontexte stanoveného cieľa a práce so zdrojmi.  



Je tu možné, že oponent bude mať inú predstavu o tom, čo by v teoretickej časti malo byť 

pokryté (keďže jeho osobné odborné zameranie môže byť mierne odlišné od toho 

školiteľovho). Štandardne sa však všetci oponenti zameriavajú na to, či všetky úvahy autora 

majú svoj odraz v použitej literatúre a či niekde autor nepracuje so "samozrejmými 

pravdami", ktoré však nie sú ničím podporené.   

V tejto časti si tiež typicky oponenti všímajú, či je uvádzanie teórie účelné a či sa autor 

"nezabudol" pri mechanickom prepisovaní notoriet zo základnej učebnicovej literatúry. 

Najmä pri bakalárskej práci sa totiž vzhľadom na menší odporúčaný rozsah môže stať, že sa 

študent venuje všeobecným teoretickým otázkam, ktoré však nesúvisia priamo s cieľom 

vymedzeným v práci a následne pri hodnotení práce oponentom sa tieto časti môžu zdať 

nadbytočné (napr. príliš široké vymedzenie pojmov, historické aspekty, ktoré priamo 

nesúvisia s cieľom práce a podobne) a následne na samotné gro práce zostáva menej 

priestoru. 

 posúdenie úrovne spracovania empirickej časti 

V závislosti od existencie/absencie empirickej časti práce oponent posudzuje metódy jej 

spracovania a spôsob jej spracovania vzhľadom na vytýčený cieľ a teoretickú časť práce, či 

práca tvorí jednoliaty celok, ktorý sleduje cieľ stanovený v práci a poskytuje naň 

nadväzujúce závery. Ako už sme uvádzali, absencia empirickej časti nemusí byť vždy 

problém. Oponent však problém môže spozorovať v prípade práce, kde samotná teoretická 

časť je natoľko chudobná, že mu vyslovene chýba nejaké rozpracovanie aplikácie 

konštatovaných teoretických poznatkov v teoretickej časti. 

 posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosti pre prax 

Pri posudzovaní prínosu bakalárskej práce sa neočakáva markantný posun vpred v rámci 

skúmanej oblasti, alebo širší dopad na odbornú verejnosť. Ak chceme byť ambiciózni, 

oponent bude prínos bakalárskej práce hľadať v novom pohľade na riešenie parciálneho 

problému, identifikácii  medzery v súčasnom poznaní (tzv. „knowledge gap“) a snahe o jej 

zaplnenie, ale vo vytvorení hodnotného dátového základu pre prípadný ďalší výskum. 

Bude však plne v súlade s cieľom bakalárskej práce vymedzenom smernicou, ak bude v 

bakalárskej práci popísaný len vyriešený praktický problém, ktorého riešenie síce oponent 

pozná, ale ktoré súčasne nie je verejne dostupné v podobe "kuchárkového" návodu. 



Negatívne posúdenie prínosu bakalárskej práca nastáva najmä vtedy, ak bakalárska práca 

predstavuje len kompilát už existujúcich učebných textov a ani nejaví ambíciu ukázať, že 

sám autor sa v danej téme niekam posunul. 

 otázky pre autora pri obhajobe práce 

Oponent v rámci posudku uvedie otázky, ktoré má študent v rámci svojej obhajoby 

zodpovedať. Otázky môžu smerovať k vysvetleniu niektorých záverov v rámci bakalárskej 

práce, môžu pokrývať oblasti, ktoré spadajú pod tému bakalárskej práce, ale práca sa im 

hlbšie nevenuje, alebo môžu smerovať k názoru študenta na skúmanú problematiku. Pre 

študenta tým vytvárajú priestor prezentovať svoje vedomosti, ku ktorým dospel v rámci 

prípravy záverečnej práce, ako aj vlastné závery a postrehy. Je potrebné, aby študent 

venoval príprave odpovedí na otázky potrebné množstvo času a pozornosti, nakoľko ich 

zodpovedanie pred komisiou predstavuje podstatnú časť obhajoby. 

4.4. Priebeh obhajoby 

Obhajoba je verejná prezentácia bakalárskej práce pred obdobnou komisiou. 

Jej priebeh sa môže líšiť z pracoviska na pracovisko v niektorých "ceremoniálnych" 

detailoch, ale jej podstata ostáva vždy rovnaká. Ide o proces, kde je najprv daný priestor 

autorovi, aby sám predstavil základné body svojej práce komisii a ukázal, ako vie 

štruktúrovať svoje myšlienky. 

 Prezentácia 

V tejto prvej fáze je podstatná miera a dodržanie primeraného časového rozsahu 

prezentácie. Akademici bývajú viac menej zvyknutí na konferenčný režim, kde každý 

vystupujúci má vyhradený priestor cca. 15 minút vrátane základného kola otázok na 

spresnenie. To potom znamená, že prezentujúci by sa ideálne mal vtesnať do priestoru 

cca. 10 - 12 minút a ak to zvládne za menej, tak sa každý poteší. Neďaleko od hraníc v 

mestečku Rust sa dokonca každoročne koná konferencia s daňovou tematikou, kde 

majú prezentujúci presne dve minúty na predstavenie ich nosnej tézy a potom už je viac 

času vyhradeného na moderovanú diskusiu. 

Pri bakalárskej práci je aj tento priestor pomerne veľkorysý na predstavenie základnej 

motivácie, cieľa práce, metodiky práce a hlavných záverov. 



Čo komisia určite nepotrebuje počuť, je detailné oboznamovanie s obsahom 

jednotlivých kapitol. To naopak naznačuje neschopnosť autora vyabstrahovať vo 

svojom ústnom prejave tie podstatné prvky svojej práce. 

Odporúčame preto pre účely prezentácie vyrobiť si powerpointovú prezentáciu (aj keď 

by ju prezentujúci nakoniec nepoužil) a v nej si pripraviť hlavnú štruktúru prezentácie 

(určite neodporúčame na ňu prekopírovať veľké celky textu, z ktorých bude 

prezentujúci čítať). Následne odporúčame si skúsiť nahlas celú prácu odprezentovať so 

stopkami (a zistiť, že pôvodne odhadovaný čas bol prekročený dvojnásobne).  

Apropo powerpointová prezentácia, nie za každých okolností býva k dispozícii 

technické zázemie umožňujúce prezentovať s powerpointom. Aj táto situácia je 

jednoducho riešiteľná prípravou niekoľkých "handouts", t.j. vytlačených zmenšených 

slideov na niekoľkých stranách. 

Pred komisiou už by tak nemal ani prezentujúci prekvapiť sám seba tým, o čom 

rozpráva a mal by byť schopný svoju prezentáciu ukončiť v rozumnom čase s pokojným 

"ďakujem za pozornosť". 

 Reakcia na posudky a zodpovedanie otázok 

Po prezentácii obvykle nasleduje rekapitulácia posudkov k práci a udelenie priestoru na 

reakciu. 

Tu treba vnímať, že niektoré (najmä formálne) pripomienky sú už v tejto fáze 

nezhojiteľné a študent ich musí už len s pokorou prijať a dať najavo, že nabudúce si tieto 

nedostatky ustráži. Komisia v tejto fáze rozhodne nie je zvedavá na vysvetľovanie 

osobných dôvodov, pre ktoré v práci ostali nejaké nedostatky (v hĺbke duše to každý 

člen komisie bude aj tak považovať za výhovorky). 

Časť pripomienok môže však predstavovať skôr nahrávku na bližšie vysvetlenie 

nejakého aspektu a tam je vhodné s patričným poďakovaním školiteľovi / oponentovi za 

podnet danú časť stručne a fundovane rozvinúť. 

Rovnaké platí aj o otázkach oponenta, kde treba vnímať, že účelom obhajoby nie je 

študenta skúšať v tom pravom zmysle, ale len dať príležitosť ukázať, že danej téme 

rozumie. To sa dá najlepšie dosiahnuť nie formulovaním vlastných dojmov, či 



novátorských pohľadov (a to aj keď sa oponent, či člen komisie výslovne pýta na názor), 

ale skôr poukázaním na nejaký zdroj v literatúre, s ktorým mal študent možnosť sa pri 

príprave práce oboznámiť. 

 Voľná diskusia 

Voľná diskusia môže mať rôzne podoby a študent z nej bude vedieť vycítiť, či komisiu 

téma naozaj zaujala (a je dôvod na radosť), alebo či členovia komisie opakovane 

akcentujú nejaké nedostatky práce alebo prezentácie, či formulujú pochybnosti (a je 

tak namieste sa zamýšľať, či autor niečo neopomenul). 

Akokoľvek, ide o proces v ktorom treba akceptovať, že komisia má vždy pravdu a aj v 

prípade zásadného nesúhlasu s názorom niektorého člena komisie je vhodné skôr 

taktne poďakovať za novú perspektívu ako tvrdo trvať na svojom a zotrvávať v boji, 

ktorý sa vyhrať nedá (hodnotený je v procese obhajoby práce len jeden účastník a člen 

komisie to nie je). 

Tým končí tá časť prípravy bakalárskej práce, kde autor mal možnosť ešte niečo 

ovplyvniť. Po uzavretí diskusie zo strany predsedu komisie už ostáva len čakať na 

verdikt. 

My dúfame, že ak ste postupovali v súlade s touto príručkou, tak ten verdikt bude 

pozitívny. 
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Príloha 1- Checklist 

Príprava záverečnej práce predstavuje pomerne dlhý a komplexný proces, ktorý pozostáva 

z jednotlivých krokov, ktoré by mali po sebe nasledovať v logickej súvislosti.  

Preskočenie alebo opomenutie jednotlivého kroku vie celý proces prípravy záverečnej práce 

zbytočne predĺžiť,  skomplikovať a v neposlednom rade zväčša končí nižšou kvalitou 

odovzdanej práce. Z tohto dôvodu je potrebné venovať dostatok času a pozornosti aj 

štádiám prípravy práce, ktoré môžu vzhľadom na množstvo času a absenciu reálneho 

písomného výstupu pôsobiť zbytočne, no práve tieto štádia ( ako formulácia výskumnej 

otázky/hypotézy, rešerš literatúry, návrh metodológie) sú nevyhnutnosťou pre dobre 

spracovanú záverečnú prácu.  

Navyše dodržaním jednotlivých krokov pri príprave záverečnej práce sa samotná fáza 

„písania“ práce urýchľuje, predchádza sa potrebe opakovane prácu prerábať čo spôsobuje 

často frustráciu tak na strane školiteľa ako aj študenta.  

Zároveň je potrebné dostatočnú pozornosť venovať aj záverečným štádiám prípravy práce 

(ktorým často študent pod tlakom časového stresu nevenuje dostatok priestoru), ktoré 

spočívajú vo formulácií záverov (sú jednou z najdôležitejších častí práce), ale aj formálnym 

požiadavkám kladeným na prácu.  

Aj výborne spracovaná práca stráca na svojej hodnote ak nepôsobí štylisticky dobre, 

obsahuje gramatické alebo formálne nedostatky.  Práve z dôvodu zachovania postupnosti 

jednotlivých krokov sa ako vhodný nástroj javí checklist (plán krokov) ako zoznam úloh, 

ktoré je nevyhnutné dodržať v časovej následnosti (a doslova odfajkávať po ich splnení). 

Vzorový checklist nájdete nižšie, ale aby naozaj fungoval pre Vás, je ideálne, ak venujete 

trochu času rozmysleniu si, či Vám tam nejaký krok nechýba. 

  



1. Cieľ / výskumná otázka / hypotéza 

ID Úloha  Opis Pass 
1.1 Stanovenie hypotézy / 

výskumnej otázky 
Formulácia hypotézy/výskumnej otázky. 
Čím prispejem odpoveďou na výskumnú 
otázku/ verifikáciou (zamietnutím) hypotézy 
k existujúcemu poznaniu v odbore. POZOR, 
je neprípustné formulovať cieľ ako 
"priblíženie čitateľovi základných..“ 

  

1.2 Náčrt metodológie a možných 
metód bez nutnosti ich zatiaľ 
jasne pomenovať 

Ako sa k odpovedi na moju otázku / 
hypotézu chcem dopracovať.  V základoch 
popísať metodológiu. 

 

2. Rešerš literatúry súčasný stav skúmanej problematiky 

ID Úloha Opis Pass 
2.1 Zostaviť zoznam 

bibliografických odkazov 
Zoznam bibliografických odkazov 
(všetkých pripravených v súlade s ISO 
normou) + aké kľúčové slová na 
vyhľadávanie boli použité. Možné čerpať: 
scholar.google.com, individuálne stránky 
katedier, knižnica PraF UK..... 

  

2.2 Zostaviť zoznam zdrojov v 
delení podľa kategórie. 

Zoznam odkazov na literatúru v poradí (i) 
základná učebnicová literatúra, (ii) 
vedecké zdroje bezprostredne pokrývajúce 
tému, (iii) aspoň marginálne relevantné 
vedecké diela k skúmanej tém. 

  

3. Výskum  

 ID Úloha Opis Pass 
3.1 Návrh metodológie Konkretizácia metodológie s 

prihliadnutím na už preštudovanú 
literatúru. 

  

3.2 Prehľad rozsahu zdrojov na 
preskúmanie 

Koľko tzv. "data points" potrebujete 
prejsť, aby ste sa vedeli dopracovať ku 
kvalifikovanému záveru (koľko 
rozhodnutí, koľko strán reportov, koľko 
spoločností z finstatu, atď.). 

  

4. Sumarizácia výsledkov a diskusia 

 ID Úloha Opis Pass 
4.1 Bulletpoints hlavné hrubé závery Formulácia hlavných záverov, ktoré 

vyplynuli z výskumu. 
  

4.2 Rozpracovaný text s detailnými 
odkazmi na skúmané zdroje a 
diskusiu zistení 

V diskusii detailne popísať, čo a ako ste 
urobili. Čo a kde ste našli (s extenzívnym 
využitím citácií). Snaha o 
zovšeobecnenie Vašich zistení vrátane 
definovania tzv. obmedzení výskumu. 

  

 
 
 
 



5. Závery 

ID Úloha Opis Pass 
5.1 Formulácia záverov Najdôležitejšia časť práce-chronologicky by 

závery mali jeden nadväzovať na druhý a 
každý musí byť ukotvený v jadre práce. V 
závere je možnosť identifikovať priestor pre 
ďalší výskum. 

  

5.2 Rozšírená formulácia záverov Rozšírená formulácia s cross-referenciami 
na časti v práci (už nie na externé zdroje) 
tak, aby každé jedno tvrdenie v závere bolo 
referencované na konkrétnu časť v práci. 
Táto časť nie je súčasťou písomnej verzie 
práce, ale je mimoriadne dôležitá pre Vašu 
orientáciu v práci, najmä na účely obhajoby 
a prezentácie záverov. 

  

6. Kompletizácia záverečnej práce 

ID Úloha  Opis Pass 
6.1 Kompletizácia práce so 

všetkými formálnymi 
náležitosťami 

Kontrola či práca obsahuje všetky povinné 
náležitosti podľa predpisov, korekcia 
štylistických, gramatických, formálnych 
chýb, kontrola citácií aj po formálnej 
stránke. 

  

6.2 Kontrola práce Finálna kontrola treťou osobou (Vami 
zvolenou) alebo vlastná kontrola s časovým 
odstupom na identifikáciu prehliadnutých 
chýb (preklepy, formálne nedostatky atd.). 

 

 

6.3 Odovzdanie práce Odovzdanie práce v písomnej forme a 
nahratie do systému. 
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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo „univerzita“) vydáva na 

základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v súlade s   

čl. 10 ods. 6 Organizačného poriadku UK úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK (ďalej len 

„smernica“), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vnútorným predpisom č. 7/2017 

Dodatok č. 1. 

Čl. 1 

Predmet úpravy  

(1) Smernica upravuje jednotný postup pre spracovanie záverečných prác, rigoróznych 

prác a habilitačných prác, kontrolu originality, registrovanie, uchovávanie 

a sprístupňovanie týchto prác prostredníctvom Centrálneho registra záverečných, 

rigoróznych a habilitačných prác (ďalej aj „centrálny register“) a Knižnično-

informačného systému UK. 

(2) Táto smernica sa vzťahuje na záverečné práce študentov študujúcich prvý, druhý a  

tretí stupeň vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch. 

Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na rigorózne práce a habilitačné práce 

primerane, ak ďalej nie je ustanovené inak.  

Čl. 2 

Základné pojmy a definície  

(1) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu 

s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne 

skúšky
1
. Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných 

povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k UK
2
. 

(2) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska 

práca
3
 (ďalej aj „školské dielo“). Je najjednoduchším druhom záverečnej práce. 

(3) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu magisterského stupňa alebo 

spojeného prvého a druhého stupňa je diplomová práca
4
 (ďalej aj „školské dielo“). 

Diplomová práca sa líši od bakalárskej práce väčším rozsahom a vyšším stupňom 

náročnosti spracovania témy. 

(4) Záverečnou prácou pri štúdiu podľa doktorandského študijného programu je 

dizertačná, resp. licenciátska práca
5
 (ďalej aj „školské dielo“), ktorej obhajoba patrí 

medzi podmienky riadneho skončenia doktorandského štúdia.  

                                                 
1
 § 51 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

2
 § 93 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

3
 § 52 ods. 4 zákona o vysokých školách. 

4
 § 53 ods. 5 zákona o vysokých školách. 

5
 § 54 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
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(5) Školiacim pracoviskom je pracovisko UK alebo jej súčasti (napr. katedra alebo ústav), 

ktoré vytvára autorovi materiálne a technické podmienky na získanie informácií 

a uskutočnenie prác, ktoré umožnia vytvorenie záverečnej práce. Školiacim 

pracoviskom doktoranda môže byť na základe písomnej dohody s UK aj externý 

subjekt (súkromná firma, štátna alebo verejná organizácia a pod.).    

Čl. 3. 

Obsah školského diela 

(1) Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom 

odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Študent má preukázať primeranú 

znalosť vedomostí o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, 

interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry. Môže ísť aj o kompiláciu, 

syntetický prehľad literatúry, prípadne jej aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej 

úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta. Ak sa v  práci uvádzajú hypotézy, 

tak sa musia dať verifikovať. 

(2) Diplomovou prácou študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie 

s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými 

postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom 

v konkrétnom odbore.  

(3) Dizertačnou, resp. licenciátskou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť 

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

samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť. Má sa vyznačovať vysokým 

stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej 

odbornej literatúry.  

(4) Školské dielo musí byť originálne, vytvorené autorom pri dodržaní pravidiel práce s 

informačnými zdrojmi. Školské dielo nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie 

narúšať autorské práva iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité 

informačné zdroje, uviesť menovite a konkrétne výsledky výskumu iných autorov 

alebo autorských kolektívov citovaním príslušného zdroja presne opísať použité 

metódy a pracovné postupy iných autorov alebo autorských kolektívov, 

zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov alebo 

autorských kolektívov. Autor nesmie opakovane odovzdať vlastnú rovnakú alebo 

mierne pozmenenú prácu, ktorú už raz odovzdal ako záverečnú prácu, rigoróznu prácu 

alebo habilitačnú prácu. 

Čl. 4 

Zadávanie školského diela 

(1) Návrhy tém zverejňujú školiace pracoviská prostredníctvom akademického 

informačného systému (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom 

príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém zodpovedá vedúci školiaceho 

pracoviska alebo ním poverená osoba. 

(2) Študent si vyberie tému práce po dohode s vedúcim práce, resp. školiteľom, ktorý 

pripraví zadanie školského diela (ďalej len „zadanie“). Zadanie sa schváli oprávnenou 

osobou. 
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(3) Zadanie musí byť doručené študentovi najneskôr na začiatku akademického roka, 

v ktorom sa uskutoční obhajoba. 

(4) Ak má byť školské dielo vypracované v inom ako štátnom jazyku, zadanie sa pripraví 

v štátnom jazyku aj v jazyku, v ktorom bude školské dielo napísané.  

(5) V odôvodnených prípadoch, po súhlase všetkých zainteresovaných osôb (autora, 

vedúceho práce, resp. školiteľa, osoby oprávnenej schvaľovaním zadania) je možné 

obsah jednotlivých bodov zadania zmeniť. Údaje v zadaní v čase odovzdania 

školského diela sú záväzné a musia byť zhodné s údajmi uvedenými na školskom 

diele. 

(6) Zadanie je dokument, ktorým UK alebo fakulta určuje študijné povinnosti autora 

v súvislosti s vypracovaním školského diela. Zadanie spravidla obsahuje: 

a) meno a priezvisko študenta, 

b) študijný program, 

c) študijný odbor, 

d) označenie školského diela (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná, resp. 

licenciátska práca), 

e) jazyk školského diela, 

f) názov školského diela, 

g) anotáciu práce, 

h) meno, priezvisko vedúceho práce, resp. školiteľa, 

i) školiace pracovisko, 

j) meno, priezvisko vedúceho školiaceho pracoviska, 

k) spôsob sprístupnenia elektronickej verzie školského diela, 

l) dátum zadania, 

m) dátum schválenia, 

n) podpis vedúceho katedry, resp. garanta, vedúceho práce, resp. školiteľa, autora. 

Čl. 5 

Štruktúra školského diela 

(1) Školské dielo obsahuje tieto hlavné časti: 

a) úvodná časť, 

b) hlavná textová časť, 

c) záverečná časť, 

d) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné). 

(2) Úvodná časť školského diela obsahuje tieto položky v danom poradí: 

a) obal, 

b) titulný list, 

c) zadanie,  

d) poďakovanie (nepovinné), 

e) abstrakt v štátnom jazyku (ak je školské dielo písané v inom ako štátnom jazyku, 

abstrakt v štátnom jazyku je povinnou súčasťou školského diela)
6
, 

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku, 

                                                 
6
 § 51 ods. 3 zákona o vysokých školách.   
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g) predhovor, 

h) obsah, 

i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

j) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),  

k) slovník (nepovinné). 

(3) Obal školského diela (príloha č. 1) obsahuje:  

a) názov vysokej školy,  

b) názov fakulty, 

c) názov diela, 

d) podnázov diela (ak sa použil), 

e) označenie školského diela (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná, resp. 

licenciátska práca), 

f) meno, priezvisko a tituly autora, 

g) rok predloženia.  

(4) Na obale rigoróznej práce a habilitačnej práce sa uvádzajú  údaje podľa ods. 3 písm. 

a), c), d), f) a g). Na obale týchto prác sa ďalej uvádza označenie, či ide o rigoróznu 

prácu, alebo habilitačnú prácu, a ak sa rigorózne konanie alebo habilitačné konanie 

uskutočňuje na fakulte, uvádza sa aj názov fakulty. 

(5) Na titulnom liste sa uvádzajú tieto údaje (príloha č. 2): 

a) názov vysokej školy,  

b) názov fakulty, 

c) názov a podnázov (ak sa podnázov použil), 

d) označenie školského diela (bakalárska práca, diplomová práca, dizertačná, resp. 

licenciátska práca), 

e) meno, priezvisko a tituly autora, 

f) názov študijného programu (neuvádza sa pri rigoróznych prácach a habilitačných 

prácach), 

g) názov študijného odboru, 

h) meno, priezvisko a tituly vedúceho práce, resp. školiteľa (pri rigoróznych prácach 

sa uvádza, ak bol určený), 

i) meno, priezvisko a tituly konzultanta, ak bol určený (neuvádza sa pri rigoróznych 

prácach a habilitačných prácach), 

j) školiace pracovisko (ak bolo určené), 

k) miesto a rok predloženia. 

(6) Zadanie je dokument podľa čl. 4.  

(7) Poďakovanie obsahuje poďakovanie vedúcemu práce, resp. školiteľovi a ďalším 

osobám, pracoviskám alebo inštitúciám za pomoc a podporu pri vypracúvaní práce. 

Poďakovanie môže byť súčasťou predhovoru. 

(8) Abstrakt obsahuje výstižnú informáciu o cieľoch školského diela, obsahu, výsledkoch 

a význame školského diela. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa 

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

verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.  
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(9) Predhovor je všeobecná informácia o práci, obsahuje hlavnú charakteristiku práce 

a okolnosti jej vzniku. Autor zdôvodní výber témy, stručne informuje o cieľoch 

a význame práce, spomenie domáci a zahraničný kontext, komu je práca určená, 

použité metódy, stav poznania; autor stručne  charakterizuje svoj prístup a svoje 

hľadisko.  

(10) Obsah je prehľad nečíslovaných a číslovaných častí (kapitol) školského diela.  

(11) Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, príloh, zoznam skratiek a značiek, ako aj slovník 

sú nepovinné časti školského diela. Zoznamy sa uvádzajú v prípadoch, ak prispejú k 

zvýšeniu prehľadnosti, jednoznačnosti výkladu a zrozumiteľnosti školského diela.  

(12) Hlavnú textovú časť školského diela tvorí:  

a) úvod, 

b) jadro, 

c) záver, 

d) zoznam použitej literatúry. 

(13) Úvod je prvou komplexnou informáciou o práci, jej cieli, obsahu a štruktúre. Úvod sa 

vzťahuje na spracovanú tému konkrétne, obsahuje stručný a výstižný opis 

problematiky, charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom 

školského diela a oboznamuje s významom, cieľmi a zámermi školského diela. Autor 

v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. 

Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany. 

(14) Jadro je hlavná časť školského diela a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky a pod., 

ktoré sa vzostupne číslujú. 

(15) Členenie jadra školského diela je určené typom školského diela. Vo vedeckých 

a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti: 

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, 

b) cieľ práce, 

c) metodika práce a metódy skúmania, 

d) výsledky práce,  

e) diskusia.  

(16) V časti „súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí“ 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. 

(17) Časť „cieľ práce“ školského diela jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet 

riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie 

cieľa hlavného.  

(18) Časť „metodika práce a metódy skúmania“ spravidla obsahuje: 

a) charakteristiku objektu skúmania,  

b) pracovné postupy,  

c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,  

d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, 
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e) štatistické metódy.  

(19) Časti „výsledky práce“ a „diskusia“ sú najvýznamnejšími časťami školského diela. 

Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia 

logicky usporiadať a pri opisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň 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 % školského diela.  

(20) V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným 

cieľom. Rozsah záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje.  

(21) Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah 

tejto časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať  

s citáciami použitými v texte.  

(22) Nepovinná časť prílohy obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do textu. 

Každá príloha sa začína na novej strane. Zoznam príloh je súčasťou obsahu. 

(23) Nepovinná záverečná časť školského diela môže obsahovať register, životopis autora  

a ďalšie dodatkové materiály.  

(24) Šablóna školského diela, ako vzorový dokument, ktorý môže pomôcť pri unifikácii 

formálnej stránky školského diela, je zverejnená na stránke centrálneho registra: 

http://www.crzp.sk/. 

Čl. 6 

Citácie a bibliografické odkazy 

(1) Pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob 

dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú 

obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania je 

jednoznačné označenie toho, čo preberá, od koho sa preberá a presne identifikuje 

zdroj, z ktorého sa preberá.  

(2) Technika citovania sa riadi zvyklosťami v danej vednej oblasti rešpektujúc príslušné 

štandardy a normy. V celom školskom diele je potrebné používať rovnakú techniku 

citovania. 

(3) Ak vedná disciplína nemá vyšpecifikovanú techniku citovania, odporúča sa 

postupovať podľa ISO 690
8
.  

                                                 
8
 STN ISO 690:2010(E) Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations 

to information resources; príklady zápisu použitej literatúry – pozri http:stella.uniba.sk/texty/690-

2010_priklady.pdf 

http://www.crzp.sk/
http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf
http://stella.uniba.sk/texty/690-2010_priklady.pdf


  9 

Čl. 7 

Formálna úprava školského diela 

(1) Školské dielo sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku a spravidla 

v prvej osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť 

školské dielo napísané a obhajované aj v inom ako štátnom jazyku.  

(2) Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Odporúčané nastavenie 

strany - riadkovanie 1,5; okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, 

orientácia na výšku, formát A4. 

(3) Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je spravidla minimálne 30 až 40 normostrán 

(54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 normostrán 

(90 000 až 126 000 znakov), dizertačnej, resp. licenciátskej práce 80 až 120 

normostrán (144 000 až 216 000 znakov) a habilitačnej práce do 150 strán. 

Primeranosť rozsahu práce posúdi vedúci práce, resp. školiteľ. 

(4) Školské dielo musí byť napísané podľa platných pravidiel slovenského jazyka 

(prípadne použitého cudzieho jazyka). 

(5) Školské dielo má štandardnú úpravu a musí rešpektovať formálne a citačné kritériá 

i zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru. 

(6) Školské dielo sa vypracúva v tlačenej podobe zviazané v pevnej väzbe (v tvrdých 

doskách) vytlačenú jednostranne tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.  

Čl. 8 

Predkladanie školského diela, licenčná zmluva a kontrola originality 

(1) Školské dielo sa odovzdáva podľa stanoveného harmonogramu v elektronickej i 

tlačenej forme; tento termín musí byť minimálne 21 kalendárnych dní, avšak 

maximálne 90 kalendárnych dní, pred termínom obhajoby. 

(2) Elektronickú verziu školského diela (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na 

čistý text) odovzdáva autor prostredníctvom AIS.  

(3) AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy (príloha č. 4) medzi autorom 

a Slovenskou republikou a návrh licenčnej zmluvy (príloha č. 5) medzi autorom a UK. 

(4) Autor najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy školského 

diela do AIS odovzdá jeden exemplár bakalárskej práce, diplomovej práce a rigoróznej 

práce a tri exempláre dizertačnej práce a habilitačnej práce v tlačenej forme a z AIS 

vygenerované a autorom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy so 

Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy uzatváranej s UK. 

Presný postup, spôsob, miesto odovzdania stanovia jednotlivé fakulty. 

(5) Ak autor v návrhu licenčných zmlúv žiada odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov 

odo dňa obhajoby školského diela, predloží i odôvodnenie žiadaného predĺženia 

odkladnej lehoty. K predĺženiu odkladnej lehoty sa musí vyjadriť dekan do 10 

kalendárnych dní. Odkladná lehota môže byť maximálne 36 mesiacov.  
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(6) Ak sú v školskom diele údaje, ktorých zverejnenie je vylúčené najmä z dôvodu 

ochrany obchodného tajomstva tretej osoby, utajovanej skutočnosti alebo osobných 

údajov, môže študent tieto údaje uviesť v osobitnej neverejnej dokumentácii, ktorá nie 

je súčasťou zverejňovaného školského diela a je určená výlučne vedúcemu práce, resp.  

školiteľovi, oponentovi a skúšobnej komisii
9
. Táto časť práce sa neodosiela do 

centrálneho registra ani do systému Theses. 

(7) Elektronická a tlačená forma školského diela musia byť z hľadiska obsahu identické, 

okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov 

zainteresovaných osôb. 

(8) Licenčné zmluvy podľa ods. 3 (príloha č. 4 a 5) podpisuje dekan, prípadne ním 

poverená osoba do 30 dní odo dňa doručenia. Jeden rovnopis každej z licenčných 

zmlúv dostane autor, druhý sa zakladá do osobného spisu študenta na dekanáte 

fakulty.   

(9) AIS zabezpečí odoslanie školského diela s príslušnými identifikačnými údajmi na 

overenie originality do centrálneho registra a do systému na kontrolu originality 

Theses. Povinnosťou vedúceho práce, resp. školiteľa, je získať protokoly o originalite 

školského diela z centrálneho registra a zo systému Theses.  

(10) Posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje vyjadrenie k výsledkom protokolov 

o originalite. V prípade externých oponentov pracovisko (katedra, ústav alebo iná 

organizačná jednotka v rámci fakulty)  poskytne protokoly o originalite školského 

diela oponentovi súčasne s odovzdaním školského diela na účely vypracovania 

oponentského posudku, rovnako zabezpečí vloženie posudku do AIS.  

(11) Posudky sa prostredníctvom AIS hromadne zasielajú  do centrálneho registra do 90 

dní odo dňa zaslania príslušných prác. Posudky sa prostredníctvom centrálneho 

registra nezverejňujú. 

(12) Študent má právo oboznámiť sa s posudkami najneskôr tri pracovné dni pred 

obhajobou.  

(13) V prípade rigoróznych prác protokoly o originalite zabezpečí zamestnanec, ktorý bol 

poverený dohodnutím témy rigoróznej práce
10

. Protokoly o originalite habilitačnej 

práce zabezpečí jeden z oponentov, ktorého tým poveril predseda vedeckej rady.   

Čl. 9 

Obhajoba školského diela a jeho sprístupňovanie 

(1) Podmienkou pripustenia k obhajobe je písomný súhlas študenta so zverejnením 

a sprístupnením školského diela verejnosti podľa § 63 ods. 9 zákona o vysokých 

školách po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona o vysokých školách bez 

nároku na odmenu
11

, t.j. predloženie podpísaných licenčných zmlúv  podľa čl. 8 

ods. 4. 

                                                 
9
  § 62a ods. 2 zákona o vysokých školách. 

10
  Vnútorný predpis č. 13/2013 Zásady rigorózneho konania na UK. 

11
  § 51 ods. 3 a § 63 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
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(2) Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok v rámci obhajoby hodnotí obsahovú 

a formálnu úroveň školského diela, ako aj originalitu diela.  

(3) Predseda komisie zodpovedá za zaznamenanie priebehu a výsledku obhajoby do AIS.  

(4) Po úspešnej obhajobe AIS zabezpečí prenos informácie o obhájení školského diela do 

centrálneho registra a do Knižnično-informačného systému UK, prostredníctvom 

ktorého sa školské dielo bude sprístupňovať. Tlačená verzia školského diela je 

postúpená príslušnej fakultnej knižnici. 

(5) UK je na základe licenčnej zmluvy podľa čl. 8 ods. 4 oprávnená sprístupňovať 

elektronickú verziu školského diela na svojom webovom sídle prostredníctvom 

súborného online katalógu akademickej knižnice. Na základe stanoviska skúšobnej 

komisie môže UK také sprístupňovanie obmedziť; v takomto prípade sa sprístupňuje 

len anotácia školského diela. Odôvodnený návrh na obmedzenie sprístupňovania 

školského diela predkladá najmä vedúci školského diela alebo školiteľ. 

(6) Prevádzkovateľ centrálneho registra zverejní školské dielo hromadným spôsobom 

podľa osobitného predpisu,
12

 a to do 30 dní po uplynutí odkladnej lehoty, ak bola 

dohodnutá v príslušnej licenčnej zmluve, inak do 30 dní odo dňa obhajoby školského 

diela. UK bezodkladne po obhajobe školského diela doručí prevádzkovateľovi 

centrálneho registra úplnú informáciu o uzatvorení príslušnej licenčnej zmluvy a o dni 

obhajoby.   

Čl. 10 

Písomná informácia 

(1) Ak je predmetom školského diela vytvorenie umeleckého diela v inej ako literárnej 

forme alebo podanie umeleckého výkonu, autor spracuje písomnú informáciu, ktorá 

obsahuje
13

: 

a) údaje podľa čl. 5 ods. 5, 

b) druh umeleckého diela alebo umeleckého výkonu (dielo výtvarného umenia, dielo 

úžitkového umenia, architektonické dielo v trojrozmernom prevedení, 

trojrozmerné kartografické dielo, fotografické dielo, hudobné dielo v notovom 

zázname, choreografické dielo v choreografickom zápise, audiovizuálne dielo, 

umelecký výkon a pod.), 

c) technické parametre diela alebo umeleckého výkonu, najmä rozmery diela, druh 

diela, technika a použitý materiál, formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie 

zvuku a údaj o nosiči, na ktorom je dielo pôvodne zaznamenané, ak ide 

o audiovizuálne dielo, hudobný nástroj, ak ide o hudobný umelecký výkon, 

minutáž audiovizuálneho diela, najmä ak ide o výkon herca, režiséra, kameramana,  

hudobníka, deň podania umeleckého výkonu. 

                                                 
12

  § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
13

  § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 233/2011 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách. 



  12 

(2) Podstatné náležitosti písomnej informácie podľa odseku 1 autor vypĺňa v AIS. Na ich 

sprístupnenie sa nevyžaduje uzatvorenie licenčnej zmluvy. 

(3) Písomnú informáciu podľa odseku 1 môže autor doplniť o umelecko-historické 

východiská a o výpoveď o téme a spracovaní diela, vložením dokumentu do AIS. Na 

sprístupnenie tejto časti písomnej informácie sa vyžaduje uzatvorenie licenčnej 

zmluvy. 

Čl. 11 

Čestné vyhlásenie, zastavenie verejného sprístupňovania 

(1) Ak autor publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo 

ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením (príloha č. 3). V 

jednom čestnom vyhlásení je možné uviesť informácie o všetkých vydaných častiach a 

o všetkých publikáciách. 

(2) Ak je autor v právnom vzťahu s UK (ako študent, uchádzač v rigoróznom konaní, 

uchádzač v habilitačnom konaní alebo zamestnanec), vypĺňa čestné vyhlásenie v AIS. 

Ak autor nie je v právnom vzťahu s UK, čestné vyhlásenie doručí prevádzkovateľovi 

centrálneho registra v listinnej podobe. 

(3) V prípade publikovania školského diela, resp. jeho časti, autor môže požiadať 

o zastavenie verejného sprístupňovania prostredníctvom centrálneho registra. Ak je 

autor v právnom vzťahu s UK podľa odseku 2, žiadosť spolu s čestným vyhlásením 

predkladá prostredníctvom AIS. Ak autor nie je v právnom vzťahu s UK, žiadosť 

a čestné vyhlásenie predkladá prevádzkovateľovi centrálneho registra v listinnej 

podobe. Žiadosť o zastavenie sprístupňovania prostredníctvom centrálneho registra 

obsahuje údaje podľa čl. 5 ods. 3, korešpondenčnú adresu žiadateľa, rozsah a dôvody 

zastavenia sprístupňovania.  

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

(1) V  prípade zistenia porušenia autorských práv autorom školského diela, ako aj iného  

priestupku, predseda skúšobnej komisie navrhne dekanovi disciplinárne konanie voči  

študentovi. 

(2) Zrušuje sa Vnútorný predpis č. 7/2011 Smernica rektora UK o základných 

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

originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  

(3) Táto smernica nadobudla platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. septembra 2013.  

(4) Dodatok č. 1 k smernici nadobudol platnosť a účinnosť 28. marca 2017. 

 

V Bratislave 19. januára 2018 

 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 rektor UK 



Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 12/2013 - obal  

13 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA XXXXXXXXXXXX 

 

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 

 

Označenie práce  

Rok predloženia 

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora  



Príloha č. 2 k vnútornému predpisu č. 12/2013 – titulný list  

14 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA XXXXXXXXXXXX 

 

NÁZOV PRÁCE 

PODNÁZOV PRÁCE 
 

Označenie práce 

 

Študijný program: názov   

Študijný odbor:  názov 

Školiace pracovisko: názov 

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

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

miesto a rok predloženia 

meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora 



Príloha č. 3 k vnútornému predpisu č. 12/2013 –  Čestné vyhlásenie  

15 

Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej, rigoróznej alebo habilitačnej práce
14

 v rámci periodickej 

alebo neperiodickej publikácie 

 

 

Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: 

Trvalý pobyt: 

Vysoká škola: 

Fakulta: 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

záverečná práca 

  bakalárska 

  diplomová 

  dizertačná 

rigorózna práca 

habilitačná práca 

s názvom: 

ktorej som autorom, 

bola 

pred zaslaním 

po zaslaní 

do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác 

publikovaná 

v celom rozsahu 

z časti 

ako 

periodická publikácia 

s názvom: 

vydavateľ: 

ISSN: 

číslo seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce: 

neperiodická publikácia 

 vydavateľ: 

 rok vydania: 

 náklad vydania: 

 ISBN: 

 

Ak bola publikovaná iba časť práce uvádzam čísla strán PDF dokumentu odovzdaného do 

informačného systému vysokej školy, ktoré boli publikované: 

 

 

V ..........................., dňa ............................. 

 

 

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

 autor 

                                                 
14

 Nehodiace sa preškrtnúť. 



Príloha č. 4 k vnútornému predpisu č. 12/2013 –  Licenčná zmluva  
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Licenčná zmluva o použití záverečnej rigoróznej, habilitačnej
 
práce 

15
 

 

 

uzatvorená podľa § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) 

 

medzi 

 

titul, meno a priezvisko: 

dátum a miesto narodenia: 

trvalý pobyt: 

(ďalej len „autor“) 

 

a 

 

Slovenskou republikou zastúpenou 

vysokou školou: 

adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádzačom v rigoróznom konaní alebo 

habilitačnom konaní, inak vysokej školy: 

IČO: 

(ďalej len „používateľ“ alebo „nadobúdateľ“): 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora používateľovi na použitie diela špecifikovaného 

v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. 2 

Špecifikácia diela 
 

Názov diela: 

Druh diela: 

záverečná
 
práca 

rigorózna práca 

habilitačná práca 

Ak ide o záverečnú prácu, jej druh: 

bakalárska práca 

diplomová práca 

dizertačná práca 

 

Názov študijného odboru: 

Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy: 

 

Čl. 3 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 

(1) Autor súhlasí so zverejnením diela a udeľuje používateľovi súhlas na sprístupňovanie 

digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
17

, a to len 

                                                 
15

  Nehodiace sa preškrtnúť. 
17

  § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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prostredníctvom centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác (ďalej len 

„register“). 

 

(2) Používateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupniť verejnosti 

najskôr po uplynutí          mesiacov
18

 odo dňa registrácie diela, 

bez odkladnej lehoty. 

 

(3) Používateľ je oprávnený dielo sprístupniť verejnosti 

len s použitím 

aj bez použitia 

takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladať na pamäťové 

médium alebo ju tlačiť.  

 

(4) Licencia udelená autorom používateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná a v územne 

neobmedzenom rozsahu. 

 

(5) Autor udeľuje používateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie diela v registri. 

 

Čl. 4 

Odmena 

 

 Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená 

v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu, 

v elektronickej podobe v informačnom systéme vysokej školy. 

 

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obomi stranami; podpísaním sa 

rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Táto zmluva stráca účinnosť 

dňom, keď prevádzkovateľ registra natrvalo zastaví sprístupňovanie diela verejnosti podľa  

§ 63 ods. 12 zákona. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo 

nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných 

zmluvných dojednaní. 

 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú  

vlastnoručne, 

mechanickým prostriedkom
18a

. 

 

 

 

 

V ..........................., dňa .............................  V ..........................., dňa ............................. 

 

 

 

                                                 
18

  Celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36. 
18a

 § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

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

autor 
........................................ 

dekan, prípadne ním poverená osoba 

 



Príloha č. 5 k vnútornému predpisu č. 12/2013 –  Licenčná zmluva  
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Licenčná zmluva o použití záverečnej, rigoróznej, habilitačnej
 
práce 

19
 

 

 

uzatvorená podľa § 65 až 76 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) 

 

medzi 

 

titul, meno a priezvisko: 

dátum a miesto narodenia: 

trvalý pobyt: 

(ďalej len „autor“) 

 

a 

 

vysokou školou: Univerzita Komenského v Bratislave 

adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádzačom v rigoróznom konaní alebo 

habilitačnom konaní, inak vysokej školy: 

IČO: 

(ďalej len „používateľ“ alebo „nadobúdateľ“): 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora používateľovi na použitie diela špecifikovaného 

v čl. 2 tejto zmluvy (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

Čl. 2 

Špecifikácia diela 
 

Názov diela: 

Druh diela: 

záverečná
 
práca 

rigorózna práca 

habilitačná práca 

Ak ide o záverečnú prácu, jej druh: 

bakalárska práca 

diplomová práca 

dizertačná práca 

 

Názov študijného odboru: 

Identifikačné číslo práce vygenerované informačným systémom vysokej školy: 

 

Čl. 3 

Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 

(1) Autor súhlasí so zverejnením diela a udeľuje používateľovi súhlas na sprístupňovanie 

digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
21

, a to  

prostredníctvom knižnično-informačného systému nadobúdateľa. 

 

                                                 
19

  Nehodiace sa preškrtnúť. 
21

  § 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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(2) Používateľ je oprávnený dielo po jeho zaradení do knižnično-informačného systému  

sprístupniť verejnosti 

najskôr po uplynutí            mesiacov
22

 odo dňa registrácie diela, 

bez odkladnej lehoty. 

 

(3) Používateľ je oprávnený dielo sprístupniť verejnosti 

len s použitím 

aj bez použitia 

takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo ukladať na pamäťové 

médium alebo ju tlačiť.  

 

(4) Licencia udelená autorom používateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná a v územne 

neobmedzenom rozsahu. 

 

(5) Autor udeľuje používateľovi licenciu na dobu 70 rokov odo dňa registrácie diela v knižnično-

informačnom systéme. 

 

Čl. 4 

Odmena 

 

 Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená 

      v  dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu, 

v elektronickej podobe v informačnom systéme vysokej školy. 

 

(2) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obomi stranami; podpísaním sa 

rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Ak sa stane niektoré z ustanovení 

tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť 

a vykonateľnosť ostatných zmluvných dojednaní. 

 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú  

vlastnoručne, 

mechanickým prostriedkom
23

. 

 

 

 

V ..........................., dňa .............................  V ..........................., dňa ............................. 

 

 

 

 

                                                 
22

  Celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36. 
23

  § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

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

autor 
........................................ 

dekan, prípadne ním poverená osoba 

 


