
Základné náležitosti bakalárskych a diplomových prác 

Základné náležitosti bakalárskych a diplomových prác sú upravené v nasledovných vnútorných 
predpisoch, s ktorými sú študenti povinní oboznámiť sa v plnom rozsahu: 

Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných 
náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 
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Vnútorný predpis č. 5/2020 - Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora UK o 
základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich 
originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK. 

 

Osobitne dávame do pozornosti nasledovné ustanovenia: 

I. Formálna úprava záverečnej práce 

Čl. 7 

(1) Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku a spravidla v prvej osobe 
množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť záverečná práca napísaná a 
obhajovaná 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),... 

 

II. Obsah záverečnej práce 

Čl. 3 

(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. 

 

 

 



III. Štruktúra záverečnej práce 

Čl. 5  

(1) Záverečná práca obsahuje tieto hlavné časti: 

a) úvodná časť, 

b) hlavná textová časť, 

c) záverečná časť, 

d) prílohy a ďalšie doplnkové materiály (nepovinné). 

 

(2) Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí: 

a) obal, 

b) titulný list, 

c) zadanie, 

d) poďakovanie (nepovinné), 

e) abstrakt v štátnom jazyku (ak je záverečná práca písaná v inom ako štátnom jazyku, abstrakt v 
štátnom jazyku je povinnou súčasťou záverečnej práce)6, 

f) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku, 

g) predhovor, 

h) obsah, 

i) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné), 

j) zoznam skratiek a značiek (nepovinné), 

 

IV. Citácie a bibliografické odkazy 

Čl. 6 

(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 celej záverečnej práci je potrebné používať rovnakú techniku citovania. 

(3) Ak vedná disciplína nemá vyšpecifikovanú techniku citovania, odporúča sa postupovať podľa ISO 
690. 

 

 

 



Dôležité upozornenie k technike citovania v záverečných prácach z právnych oblastí: 

Text záverečnej práce musí byť dostatočne doložený citáciami a pri každej citácii uvádzajúcej 
publikovaný zdroj (s výnimkou internetových strán, kde čísla konkrétnych strán nie sú uvedené) musí 
byť uvedená konkrétna strana, na ktorú sa odkaz vzťahuje. Pri odkazoch na vedecké publikácie 
nepostačuje uviesť len celkový rozsah strán predmetných publikácií bez uvedenia konkrétnej strany. 

Citácie v záverečných prácach v právnických študijných programoch bez uvedenia konkrétnych čísiel 
strán nie sú pre školiteľa, oponenta ani členov komisie dohľadateľné a nedajú sa verifikovať. 
Z uvedeného dôvodu nespĺňajú svoj zásadný účel a zároveň vzniká dôvodné podozrenie, že ide o 
citácie čisto fiktívne. Norma STN ISO 690 uvedená v čl. 6 ods. 3 Vnútorného predpisu č. 7/2018 sa 
nevzťahuje na právne citácie (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:690:ed-4:v1:en). 

Pokiaľ sa citujú niektoré vety doslovne, je potrebné ich uviesť kurzívou a v úvodzovkách. Doslovné 
citácie by sa v záverečných prácach mali vyskytovať len výnimočne. 

 

Príklady konkrétnych citácií: 

Ø Rozhodnutia súdov: Rozsudok Najvyššieho súd SR z 01. januára 2008, sp. zn. 1 Obdo V 88/2005. 
Ø Dôvodová správa: Dôvodová správa k zákonu č. 390/2019 Z. z., Osobitná časť, čl. XIII, bod 18 a 19 

(§ 5 a § 5a ZOR). 
Ø Komentáre online: BLAHA, M. In PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. Bratislava: 

C. H. Beck [online], 2016, s. 108 [cit. 2020-09-03], dostupné na internete: < https://www.beck-
online.sk/bo/document-
view.seam?documentId=nnptembrgzpxg327mvvxunjyfz5huxzrhe4tcxzvgezv64dggi3q >. 

Ø Komentáre v listinnej podobe: UŠIAKOVÁ, L. In MAMOJKA, M. a kol. Obchodný zákonník. Veľký 
komentár. 1. zväzok. Žilina : EUROKÓDEX, 2016, s. 82. 

Ø Monografie: PATAKYOVÁ, M. Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy. Bratislava: 
Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999, s. 15. 

Ø Články v časopisoch: ĎURICA, M. Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach 
obchodného registra (procesné súvislosti). In Právny obzor. 2004, č. 4, s. 309. 

Ø Články v zborníkoch: DURAČINSKÁ, J. Povinnosť lojality jediného spoločníka spoločnosti s ručením 
obmedzeným. In Vybrané výzvy v slovenskom práve obchodných korporácií. Olomouc : Iuridicum 
Olomoucense, 2017, s. 39. 

Ø Články na internete, kde čísla konkrétnych strán nie sú uvedené: SYTAŘOVÁ, J., ZÁMEČNÍKOVÁ, M. 
Souboj justičních titánů ohledně možnosti nabytí nemovitosti od „nevlastníka“: Je dobojováno? 
[cit. 2020-09-03], dostupné na internete: < http://www.epravo.cz/top/clanky/souboj-justicnich-
titanu-ohledne-moznosti-nabyti-nemovitosti-od-nevlastnika-je-dobojovano-102294.html >. 


