
Seminár k bakalárskej práci               
z aplikovanej a environmentálnej 

geofyziky

- základné informácie ku tvorbe bakalárskej práce

Časť 2.: Ako písať záverečné práce...



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako písať...



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako písať...

k úvodnej časti – niekoľko poznámok – ku abstraktu:

- nie je ľahké ho napísať, nakoľko má obsahovať hlavné

„posolstvo“ práce,

- nemal by vzniknúť štýlom „Copy-Paste“, ale malo by to byť

ucelené „dielko“, nezávislé od vlastného textu práce,

- mal by odpovedať na nasledujúce otázky:

1) O čom je vlastne predložená práca? Aké sú jej ciele?

2) Čo tvorí jadro predloženej práce? (metodicky)

3) Čo sú hlavné výsledky?

4) Ako sa dajú zhrnúť všetky výsledky práce?



príklad abstraktu:



príklad abstraktu:





základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

štýl písania:

- v prvej osobe jednotného čísla odporúčam iba v prípade

opisu vyslovene vlastných výsledkov  (terénnych meraní, 

počítačového modelovania, vlastných výpočtov, atď.);

inak píšte všeobecným štýlom 

(napr. „... v aplikovanej geofyzike sa štandardne používajú 

nasledujúce modelovacie metódy: ... “)

- písať v prvej osobe množného čísla  (napr.: zistili sme, 

vypočítali sme,...) sa neodporúča,



štýl písania:

- dodržiavanie pravidiel slovenského jazyka!

- čiarky, bodky – tam kde patria (aj na konci odsekov, 

vzorcov, všetkých textových celkov),

Tu niečo chýba.



príklad správneho písania vzorcov v texte:



štýl písania:

- názvy kapitol a podkapitol by mali byť zarovnané smerom  doľava,

- pod názvom kapitoly alebo podkapitoly nedávať viacej ako jeden 

prázdny riadok (najlepšie bez neho),

Príklad prehnaného vloženia prázdnych riadkov pod označením kapitol



štýl písania:

- text pod obrázkami a pod tabuľkami (dáva sa pod obr., tab.),

- veľkosť fontu tohto textu buď identický s hlavným textom alebo menší

Je dobré nechať jeden voľný riadok medzi obrázkom (tabuľkou)

a textom pod ním (pod ňou). Tento uvedený príklad je správny.



Je dobré nechať jeden voľný riadok medzi obrázkom (tabuľkou)

a textom pod ním (pod ňou). Tento uvedený príklad nie je správny.

štýl písania:

- text pod obrázkami a pod tabuľkami (dáva sa pod obr., tab.),

- veľkosť fontu tohto textu buď identický s hlavným textom alebo menší



štýl písania:

- Obrázky, rovnice a tabuľky sa môžu číslovať dvoma spôsobmi:

a) poradové čísla začínajú jednotkou a postupne narastajú

v rámci celej práci (napr. obr.1, obr.2, ...),

b) poradové čísla v sebe odrážajú číslovanie kapitol a 

podkapitol (napr. obr.1.1, obr. 1.2, obr. 1.2.1).

Čísla rovníc sa uvádzajú v pravej časti riadku s rovnicou

a dávajú sa do zátvorky, bez bodky za poradovým číslom.

Odvolávky na obrázky a tabuľky v texte môžu byť písané celým 

slovom (obrázok č.1, tabuľka č.3) alebo v skratke (obr.1, tab.3), 

pričom bodka za poradovým číslom sa nezvykne uvádzať.

Rovnice sa v texte odvolávajú iba číslom v zátvorkách, napr. „... ako 

bolo ukázané v rovnici (3.1), vplyv teploty...“

Pri číslach obrázkov, tabuliek, vzorcov nepoužívať radové číslovky, aj 

keď nimi v podstate sú... (namiesto obr. 3. použiť obr. 3).



Príklad písania rovníc:

Pri písaní rovníc pozor na písanie symbolov (napr. matice tučným,

vektory so šípkou hore alebo tučným, skalárne premenné kurzívou). 



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

štýl písania:

- pozor na vyjadrovanie: potvrdzovanie skutočnosti cez

tesne po sebe idúce synonymá nie je úplne elegantné ...

- vážte svoje slová, mali by ste sa naučiť písať štýlom 

„čo slovo, to perla“ (aj keď to je výzva na celý život...)



Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako citovať...



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako citovať...

citovanie prevzatých informácií:

- pri všeobecne známych skutočnostiach sa zvyčajne

autori a diela neuvádzajú (napr. Newtonov zákon),

- pri preberaní väčších úsekov informácií sa môžu

zameniť slová (za synonymá) a ich poradie, pričom hlavná 

informačná hodnota samozrejme musí zostať; na konci 

takéhoto bloku treba v zátvorkách uviesť autora a rok,

- pri doslovnom citovaní (tzv. citát) treba danú časť textu

uviesť do úvodzoviek (niekedy sa volí aj iný štýl písma,

napr. kurzíva) a samozrejme treba uviesť autora a rok.



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako citovať...

citovanie prevzatých informácií:

- pri citovaní zdrojov v texte sú zvyčajne 2 koncepcie:

1. meno autora (autorov) je priamo v texte a do zátvorky sa uvádza 

iba rok; napr. „uvedené výpočty overil Dziewonsky (1999)...“ 

2. meno autora (autorov) je spolu s rokom v zátvorke; napr. „ako 

bolo potvrdené numerickými výpočtami (Dziewonsky, 1999)...“ 

- pri dvoch autoroch sa uvádzajú obe ich mená, medzi nimi je spojka 

„a“  alebo „and“ (keď ide o zdroj v anglickom jazyku),

- pri viacerých autoroch sa uvádza  meno prvého a za tým „a kol.“

alebo „et al.“(keď ide o zdroj v anglickom jazyku),



Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky  - ako citovať...

citovanie prevzatých informácií:

- niekedy sa stane, že nemáme možnosť dostať sa ku pôvodnému

zdroju, ktorý niekto cituje a my to preberáme,

napr.: Pašteka (2000) cituje prácu Reid (1995), ale čitateľ nemá

ku tejto druhej práci prístup. Potom sa to cituje ako:

Reid (1995; in Pašteka, 2000).

- norma ISO 690 odporúča v zozname literatúry uvádzať iba tú

prácu, v ktorej je ten odkaz uvedený, my však na katedre

odporúčame uvádzať obidve!

- ak sa niečo dozviete osobne od školiteľa alebo iného člena katedry,

tak sa zvádza do zátvorky (meno, rok a za to zvrat osobná   

komunikácia).



ukážka „normálneho“ štýlu citovania:



ukážka nie príliš vhodného štýlu citovania:



Niekedy je možné uviesť zdroj aj na konci celého textového bloku –

- viď príklad:



relatívne častá formálna chyba (bodka nie je na konci vety):



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

Používanie skratiek:

- pri prvom výskyte skratky sa musí objasniť,

napr. ... bola použitá metóda OP (odporové profilovanie) ...

- so skratkami by sa to nemalo preháňať ... (nepísané pravidlo: 

maximálne 2 až 3 skratky na jednu stranu textu ...)



Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

Používanie jednotiek:

- mal by sa výhradne používať systém SI,

- niekedy však existujú výnimky (napr. mGal v gravimetrii), v takom 
prípade je potrebné pri prvom výskyte danej jednotky v texte uviesť 
jej prevod na jednotky SI (napr.  1 mGal = 10-5 ms-2),

- dodržiavať  ich správne písanie: niektoré jednotky sa píšu               na 
začiatku veľkými písmenami, niektoré malými           (napr. ampér = 
[A], tesla = [T], miliGal sa píše ako [mGal] a nie [mgal]),

- medzi číselnou hodnotou a jednotkou sa vždy dáva medzera

(napr. 10000 m a nie 10000m),

- pri znaku pre násobenie nepoužívajte klasickú bodku   „.“  ale 

zdvihnutú  „“ (v ponuke fontu Symbol),

- vzorce sa snažte písať v Microsoft Equation Editore alebo MathType.



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Hlavná textová časť 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

Zoznam použitej literatúry  musí obsahovať všetky literárne 
zdroje (aj elektronické) a tieto musia byť abecedne zoradené!



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Zoznam použitej literatúry 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

musí byť abecedne usporiadaný – podľa priezviska!

- autori, ich priezviská veľkými písmenami, prvé mená malými,

(v prípade prvého mena stačí uviesť jeho začiatočné písmeno a bodku)

- po menách nasleduje bodka (niekto dáva aj dvojbodku),

- potom nasleduje názov diela alebo článku, kurzívou (italic)

- potom nasleduje názov časopisu alebo miesta a vydavateľstva knihy,

- až potom nasleduje rok vydania

- na konci rozsah strán (časopisy) alebo kód ISBN (knihy), ak je

dostupný)

- celý záznam je končený bodkou.

zoznam literatúry podľa normy ISO 690 :



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Zoznam použitej literatúry 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

podľa normy ISO 690 :

Pozor! My na katedre odporúčame uvádzať mená všetkých autorov!



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Zoznam použitej literatúry 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

ďalej podľa normy ISO 690 : pri časopisoch

Pozor! My na katedre odporúčame uvádzať mená všetkých autorov!

(ak to je únosné a nie je ich povedzme vyše 10...)

príklad:



základné informácie ku náležitostiam bakalárskych prác  -

- Vnútorný predpis UK č. 12/2013 :   - Zoznam použitej literatúry 

Seminár k bakalárskej práci z aplikovanej a 
environmentálnej geofyziky 

ďalej podľa normy ISO 690 : pri zdrojoch z internetu



Príklady rôznych položiek v zozname literatúry:

Učebnice, monografie:

Časopisy:



Príklady rôznych položiek v zozname literatúry:

Správy (tlačené, uložené v archívoch):

Záverečné práce (tlačené, uložené v archívoch):



Príklady rôznych položiek v zozname literatúry:

Zdroje z internetu (elektronické skriptá):

Zdroje z internetu (rukopisy, prezentácie, dokumenty):

Keď nie je zrejmý autor, tak sa uvedie na začiatku názov dokumentu.



Seminár k bakalárskej práci               
z aplikovanej a environmentálnej 

geofyziky

Záver:   poriadne si preštudujte 
tu uvedené príklady citovania 
(vychádzajúce z ISO 690)


