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ÚVOD 

V	roku	1977	mi	pridelili	tému	diplomovej	práce.	Keď	som	si	prečítal	
názov,	pomyslel	som	si	–	kozmické	lety!	Možno	každý	druhý	študent	
po	pridelení	 témy	 záverečnej	 práce	vedúcim	katedry	pocítil	mráz	na	
chrbte.	Keď	som	písal	diplomovú	prácu,	vtedy	neboli	príručky	alebo	
inak	formalizovaná	metodika	o	tom,	akú	formu	a	obsah	má	mať	takáto	
práca.	Inšpiráciou	boli	len	diplomové	práce	študentov,	ktorí	ich	obhájili	
pred	rokom	–	dvoma.	

Štúdium	na	vysokej	škole	predstavuje	v	živote	mladého	človeka	ob-
dobie,	ktoré	výraznou	mierou	ovplyvňuje	jeho	budúcu	životnú	kariéru.	
Na	záver	štúdia	skladá	druhú	po	maturite	(podľa	neho)	najdôležitejšiu	
skúšku	 	 v	 živote	 –	 napísanie	 a	 obhajobu	diplomovej	 práce.	Maturita	
alebo	obhajoba	bakalárskej	práce	v	ňom	už	vyvoláva	len	úsmev	a	milé	
spomienky.	Verím,	že	mnohí	z	čitateľov	tejto	knihy	budú	mať	o	pár	mesia-
cov	za	sebou	úspešnú	obhajobu	diplomovej	alebo	inej	záverečnej	práce.	

Záverečná	alebo	kvalifikačná	práca	predstavuje	riešenie	zložitého	a	
komplexného	problému.	Študent	ju	píše	vždy	prvý	raz	a	spravidla	len	raz.	
Je	to	kritický	a	vážny	bod	v	živote	študenta.	Každá	záverečná	práca	mu	
otvára	dvere	do	života.	Preto	je	písaniu	takejto	práce	potrebné	venovať	
patričnú	pozornosť	a	vážnosť.		

Viacerí	autori	v	úvode	svojej	knihy	píšu	o	motívoch	a	cieľoch,	prečo	
sa	rozhodli	danú	knižku	napísať.	Aj	ja	považujem	za	potrebné	uviesť,	
prečo	som	túto	knižku	napísal.	Napísal	som	ju	s	vedomím,	resp.	s	obavou,	
či	si	nájde	v	jej	cieľovej	skupine	–	medzi	študentmi	čitateľov.	Lebo	ako	
vysokoškolský	pedagóg	viac	rokov	pozorujem,	že	študenti	v	posledných	
rokoch	prestávajú	čítať	knihy.	Myslím	knihy,	ktoré	sú	obsahom	ich	štúdia	
a	jeden	zo	základných	zdrojov	informácií	prípravy	na	skúšky.	Často	vážne	
alebo	z	recesie	povedia,	že	načo	čítať	knihy,	keď	všetko	je	na	webe.	Áno,	
takmer	všetko	je	na	webe.	Myslím,	pokiaľ	ide	o	odborné	zdroje	informá-
cií,	ktoré	študent	potrebuje	na	úspešné	absolvovanie	vysokoškolského	
štúdia.	Ale	ani	po	informáciách	na	webe	študenti	často	nesiahnu.	Asi	
preto,	lebo	aj	tieto	treba	čítať,	ak	z	nich	chcú	získať	informácie.	

Pri	písaní	záverečných	prác	sa	študenti	zamerajú	hlavne	na	literatúru,	
ktorá	priamo	súvisí	s	témou	práce.	Ale	málo	sa	študenti	venujú	literatúre,	
ktorá	sa	zaoberá	metodikou	písania	záverečnej	práce.	Pritom	si	myslím,	
že	po	tomto	druhu	literatúry	by	mali	siahnuť	ako	po	jednom	z	prvých.		
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Začiatkom	deväťdesiatych	rokov	vznikli	nové	vysoké	školy.	Následne	
sa	nové	i	staršie	vysoké	školy	viac	otvorili	študentom.	Z	výberových	
vysokých	škôl	sa	stali	skoro	náborové	školy.	To	postupne	viedlo	k	po-
klesu	nárokov	na	vedomosti	a	schopnosti	študentov	vrátane	fázy	písania	
záverečných	prác.	Aj	 preto	 táto	 kniha	môže	prispieť	 ku	 skvalitneniu	
záverečných	prác.	

Preštudoval	 som	desiatky	 slovenských	a	 zahraničných	kníh	 a	prí-
ručiek,	 ktoré	 sa	 venujú	 jednotlivým	 stránkam	písania	 záverečných	 a	
kvalifikačných	prác.	Boli	pre	mňa	 inšpiráciou	pri	 tvorbe	obsahového	
zamerania	seminára	k	záverečnej	práci,	ktorý	už	roky	vediem.	Rovnako	
boli	pre	mňa	inšpiráciou	i	pri	napísaní	tejto	knihy.	

Áno,	na	webe	sú	takmer	všetky	informácie,	ale	aj	dezinformácie.	Aj	
tie,	ako	napísať	bakalársku,	magisterskú	(diplomovú)	alebo	dizertačnú	
prácu.	No	na	webe	sú	informácie,	ktoré	uvádzam	v	tejto	knihe,	pomerne	
rozptýlené.	Útržkovite	 sa	 informácie	 tohto	 typu	uvádzajú	 aj	 v	 smer-
niciach	alebo	príručkách	príslušnej	vysokej	 školy	alebo	v	príručkách	
vyskytujúcich	sa	sporadicky	na	knižnom	trhu.	Niekedy	sa	stáva,	že	nás	
množstvo	informácií	(niekedy	i	protirečiacich,	nejasných	a	nepresných)	
viac	popletie	ako	zorientuje	a	usmerní.	

Mojou	snahou	je	dať	študentom	–	mojej	hlavnej	cieľovej	skupine,	
ale	 aj	 vysokoškolským	 pedagógom,	 vedúcim	 seminárov,	 vedúcim	
bakalárskych	a	diplomových	prác,	konzultantom,	školiteľom,	opo-
nentom,	členom	komisií	na	obhajobu	záverečných	prác	a	ostatným	
čitateľom	informácie	v	komprimovanej	podobe.	Táto	kniha	ponúka	
informácie	 o	 celom	 procese	 písania	 bakalárskej,	 diplomovej,	ma-
gisterskej,	dizertačnej	(ďalej	len	záverečná	práca),	ale	aj	rigoróznej,	
postgraduálnej	alebo	habilitačnej	práce	(ďalej	len	kvalifikačná	práca).	
Verím,	že	jej	čitateľovi	pomôže	v	celom	procese	písania	práce.	Od	
tvorby	témy,	cez	výber	témy,	výber	a	spracovanie	literatúry	k	téme	
práce,	 cez	 zber	 informácií	 a	 ich	 spracovanie,	 až	 po	 prezentáciu	 a	
obhajobu	práce.	

V	knihe	sa	venujem	obsahovej	i	formálnej	stránke	písania	záverečnej	
a	kvalifikačnej	práce,	organizácii	procesu	riešenia	témy	práce,	výskumu	
súvisiacemu	s	témou	práce,	jej	písaniu,	venujem	sa	spolupráci	študenta	s	
vedúcim	záverečnej	práce,	legislatívnej	stránke	práce	a	pod.	Za	dôležité	
považujem	uviesť	niekoľko	racionálnych	zásad	spolupráce	študenta	s	
vedúcim	(školiteľom)	pri	riešení	témy	práce.	Podotýkam,	že	moje	postoje	
budem	stavať	ako	odporúčania	a	nie	ako	nemenné	dogmy.	
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Táto	kniha	nemôže	dať	odpoveď	na	každú	otázku	súvisiacu	s	písaním	
práce.	Niektoré	oblasti	prezentované	v	tejto	knihe	môžu	byť	v	smernici	
alebo	v	iných	formách	usmernenia	odlišné	od	tých,	ktoré	platia	na	iných	
fakultách	alebo	katedrách,	na	ktorých	študenti	práce	píšu.		

Niektoré,	ďalej	prezentované	časti	tejto	knihy,	nemôžu	byť	chápané	
ako	komplexné	alebo	vyčerpávajúce	v	plnom	rozsahu.	Pre	čitateľa	sú	
inšpiráciou,	aby	si	o	danej	oblasti	vyhľadal	ďalšie	informácie,	ktoré	sa	
jej	venujú	v	širšom	rozsahu	alebo	viac	do	hĺbky.	Či	už	ide	o	jednotlivé	
metódy	zberu	a	spracovania	informácií,	pravidlá	slovenského	pravopisu,	
aplikácie	softvéru	textového	alebo	tabuľkového	procesora	a	pod.

Táto	kniha	nie	je	stopercentné	pravidlo	a	rada,	ako	robiť	všetko,	čo	
súvisí	s	písaním	záverečnej	a	kvalifikačnej	práce.	Túto	oblasť	upravuje	aj	
slovenská	technická	norma,	zákon	o	vysokých	školách	a	smernice	alebo	
zásady,	ktoré	prijali	pre	svojich	študentov	jednotlivé	univerzity.	Všetky	
slovenské	univerzity	vychádzajú	pri	 tvorbe	obsahu	svojich	smerníc	o	
kvalifikačných	prácach	z	uvedených	zdrojov,	no	napriek	tomu	sú	aj	v	
tých	základných	otázkach	(ako	je	forma	a	obsah	titulnej	strany,	počet	
kapitol,	ich	štandardná	dĺžka	a	pod.)	odlišnosti.	Na	druhej	strane,	venovať	
sa	detailne	a	rozsiahlo	napr.	formátu	titulnej	strany	práce,	jej	okrajom,	
fontom,	veľkosti	písma	alebo	rozmiestneniu	textu,	nepovažujem	za	zá-
klad	tejto	knihy.	Na	formálnu	úpravu	práce	má	takmer	každá	univerzita	
matricu	(šablónu)	v	textovom	editore,	stačí,	aby	študent	vpísal	do	nej	
potrebný	text.	A	formátovanie	je	automatické.

Svoje	skúsenosti	a	odporúčania	som	zameral	na	proces	výberu	témy	
záverečnej	práce,	proces	manažmentu	písania	práce,	na	problematiku	
formálnej	úpravy	práce,	samotné	jej	písanie,	jej	obhajobu	a	ďalšie	prob-
lémy	súvisiace	s	písaním	záverečnej	alebo	kvalifikačnej	práce.	

K	uvedeným	tvrdeniam	ma	oprávňuje	aj	moja	viac	ako	tridsaťročná	
skúsenosť	z	práce	na	vysokej	škole.	Za	ten	čas	som	viedol	viac	ako	sto	
päťdesiat	diplomových	prác,	vyše	sto	bakalárskych	prác	a	18	dizertač-
ných	prác.	Ďalšie	desiatky	prác	som	oponoval	–	posudzoval	a	hodnotil	
v	komisiách	na	ich	obhajoby.	Veľa	dizertačných	prác	som	posudzoval	
ako	oponent	alebo	ako	člen	komisie	na	viacerých	vysokých	školách	na	
Slovensku	a	v	zahraničí.	Preto	aj	priamo	v	texte	uvádzam	niektoré	skú-
senosti	a	chyby	z	prác,	ktoré	som	viedol,	oponoval,	posudzoval	alebo	
hodnotil	ako	predseda	alebo	člen	komisie.	Keď	to	zhruba	odhadnem,	za	
svoju	prax	na	vysokej	škole	som	presedel	viac	ako	300	dní	v	rôznych	
komisiách,	kde	študenti	prezentovali	a	obhajovali	svoje	práce.	
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Videl	som	obhajobu	možno	do	tisíc	prác.	Preto	ďalej	v	texte,	na	roz-
diel	od	iných	autorov	podobných	kníh,	uvediem	aj	niekoľko	pohľadov	
spoza	stola	z	pozície	predsedu	alebo	člena	komisie.	Verím,	že	budú	pre	
čitateľa,	nielen	študenta,	užitočné	a	zaujímavé	či	zábavné.	

Za	obdobie	mojej	pedagogickej	praxe	som	získal	veľa	poznatkov	
o	 tom,	 čo	patrí	 k	 problémom	študentov	pri	 písaní	 ich	 záverečných	
prác.	Viem,	akých	chýb	sa	v	týchto	prácach	dopúšťajú	a	aké	chyby	
sa	v	týchto	prácach	vyskytujú.	Poznám	aj	obsah	seminárov,	ktorých	
cieľom	je	metodicky	pripraviť	študentov	na	písanie	záverečnej	práce.	
Venovať	sa	na	seminári	dve	hodiny	tomu,	ako	vyzerá	prvá	strana	práce	
(okraje,	použité	fonty	a	ich	veľkosť	a	pod.),	nepovažujem	za	veľmi	
zmysluplné.	

Táto	kniha	je	určená	nielen	študentom,	ktorí	v	danom	akademickom	
roku	píšu	záverečnú	prácu,	ale	verím,	že	po	nej	siahnu	aj	vedúci	a	kon-
zultanti	týchto	prác,	ako	aj	učitelia,	ktorí	vedú	semináre	k	bakalárskej	
alebo	diplomovej	práci.	Okrem	informácií	z	tejto	knihy	musia	študenti	
získať	cenné	a	užitočné	rady	aj	od	svojich	vedúcich	a	pedagógov	na	se-
minároch	k	záverečným	prácam.	Kniha	je	formulovaná	viac	z	pohľadu	
študentov	spoločenských	a	prírodných	vied.	Záverečné	práce	v	technic-
kých	vedách	sú	trochu	iné,	no	aj	tak	si	myslím,	že	aj	pre	„technikov“	
môže	byť	užitočná.	

Kniha	pomôže	študentovi	napísať	dobrú	záverečnú	prácu,	s	ktorej	
obhajobou	by	nemal	mať	zásadné	problémy.	S	prácou,	v	ktorej	bude	
rešpektovať	a	aplikovať	zásady	a	odporúčania	z	tejto	knihy,	bude	môcť	
smelo	„klopať“	na	dvere	budúceho	zamestnávateľa	pri	uchádzaní	sa	o	
prijatie	do	zamestnania.	Ak	sa	študent	uchádza	o	tému	diplomovej	práce,	
tak	vedúci,	ktorý	túto	tému	vypísal,	sa	pýta	študenta	na	jeho	bakalársku	
prácu.	Rovnako,	ak	sa	uchádza	o	doktorandské	štúdium,	školiteľ	sa	pýta	
na	jeho	diplomovú	prácu.	Chce	vedieť,	akú	riešil	tému,	kto	ho	viedol	
alebo	chce	vidieť	túto	prácu.	

Písanie	 kvalifikačných	prác	 nie	 je	 až	 taká	masová	 záležitosť.	No	
písanie	záverečnej	práce	je	každoročný	rituál.	Tento	rituál	predstavuje	
riešenie	problému.	No	zároveň	predstavuje	problém	ako	taký.	Verím,	že	
táto	kniha	pomôže	oba	uvedené	problémy	vyriešiť.	Túto	knihu	by	mal	
študent	po	zadaní	témy	svojej	záverečnej	práce	čítať	ako	prvú	z	kníh,	
ktoré	pri	písaní	práce	využije.	Mal	by	po	nej	siahnuť	skôr,	ako	začne	písať	
prvé	riadky	svoje	práce.	Tu	by	nemal	platiť	známy	Murphyho	zákon,	že	
najprv	to	trikrát	skúsim	a	potom	si	prečítam	návod.	
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Verím,	že	pre	záujemcu,	ktorý	chce	otvoriť	a	čítať	strany	tejto	knihy,	
bude	platiť	 jedna	z	 troch	možností,	ktoré	 ja	prežívam	na	 školeniach,	
ktoré	sú	pre	mňa	ako	daňového	poradcu	povinné.	Keď	som	chodil	na	
školenia	ako	nováčik,	všetko	na	školení	bolo	pre	mňa	nové,	písal	som	si	
poznámky,	odchádzal	som	zo	školenia	nadšený,	čo	všetko	som	sa	dozve-
del.	Po	čase	som	sedel	dva	dni	na	školení	a	povedal	som	si,	že	nič	nové.	
To	je	tiež	dobré.	To	značí,	že	moje	vedomosti	boli	na	úrovni	vedomostí	
lektora,	ktorý	viedol	školenie.	A	nebanoval	som	čas	strávený	na	školení.	
A	tretia	možnosť	je	taká,	že	sedím	dva	dni	na	školení	a	dozviem	sa	jednu	
úžasnú	vec,	pre	ktorú	mi	stálo	zato,	aby	som	školenie	absolvoval.	To	som	
dovtedy	nevedel.	Verím,	že	každý	čitateľ	tejto	knihy	si	po	jej	prečítaní	
vyberie	jednu	z	troch	uvedených	možností.

Tisíce	študentov	napísali	a	obhájili	svoje	práce	predo	mnou	a	tisíce	
po	mne.	Diplomovú	prácu	som	napísal	a	úspešne	obhájil	aj	ja.	Verím,	že	
napísanie	a	obhájenie	úspešne	zvládnete	aj	vy.	Predsa	nie	ste	tí	najhorší,	
ktorým	sa	to	nepodarilo.

Písanie	kvalifikačnej	práce,	to	je	ako	brúsenie	diamantu	alebo	jedenie	
slona.	Verím,	že	sa	každému	študentovi	podarí	záverečnú	prácu	prísluš-
ného	stupňa	vysokoškolského	štúdia	vytvarovať	do	briliantu.	Jeho	cena	
bude	závisieť	najmä	od	čistoty,	farby	a	váhy	myšlienok	prezentovaných	
v	práci.	Verím,	že	sa	to	každému	študentovi	podarí.	

A	ako	je	to	s	tým	jedením	slona?	Skúste	to	nájsť	v	ďalšej	časti	textu	
tejto	knihy.	

Toľko	 asi	 na	úvod.	S	nádejou,	 že	 táto	kniha	bude	pre	 jej	 čitateľa	
užitočnou	pomôckou	pri	písaní	alebo	vedení	záverečnej	kvalifikačnej	
práce,	nechám	čitateľa,	aby	sa	venoval	ďalšiemu	textu	tejto	publikácie.	

Želám	študentom,	aby	sa	im	s	pomocou	informácií	z	tejto	knihy	a	
informácií	od	ich	vedúceho	písala	práca	ľahšie	a	aby	ju	úspešne	obhájili.	
Želám	aj	pedagógom,	ktorí	tiež	siahnu	po	tejto	knihe,	aby	bola	dobrou	
pomôckou	v	ich	pedagogickej	praxi.	

Ďakujem	každému	čitateľovi,	ktorý	si	túto	knihu	kúpil	alebo	požičal	a	
dokonca	ju	aj	čítal,	ba	k	niektorým	častiam	sa	vrátil	i	viackrát.	Ďakujem	
za	akékoľvek	pripomienky	k	jej	obsahu.	Píšte	ich	na:	jaroslav.dado@
umb.sk.	A	čo	zaželať	hlavne	študentom?	

Veľa	šťastia	pri	výbere	témy,	pri	jej	písaní	a	pri	jej	obhajobe.	
S	úctou	a	vďakou
      Jaroslav Ďaďo
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Všetky	tieto	aktivity	niečo	stoja.	A	kde	na	to	vziať?	Doktorand	dostáva	
mesačne	štipendium.	To	nie	je	na	splácanie	hypotéky,	ani	ako	základ	na	
sporenie.	Je	to	zdroj	na	financovanie	štúdia.	Okrem	toho	sa	doktorand	
môže	uchádzať	o	granty	v	Slovenskej	akademickej	informačnej	agentúre	
(SAIA)	alebo	v	iných	výskumných	schémach.	Niekedy	je	potrebné	dušev-
nú	podporu	doktoranda	zo	strany	rodiny	rozšíriť	aj	o	finančnú	podporu.	

Pedagogická	prax	ma	viedla	k	tomu,	aby	som	zozbieral	okruh	otázok,	
ktoré	by	si	mal	študent	položiť	skôr,	ako	si	vyberie	tému	záverečnej	práce.	
Ide	najmä	o	hľadanie	odpovedí	na	otázky:	

• Vieš danú tému jasne začleniť do kontextu príslušného predmetu, 
ktorý si študoval? 

• Vieš, čo bude obsahovo-tematická náplň práce, v ktorej chce rie-
šiť vybranú tému? Bude to skúmanie podniku, odvetvia, skupiny 
zákazníkov, zamestnancov alebo niečo iné?

• Máš schopnosti vybranú tému riešiť?
• Je to tá téma, ktorá ťa naozaj zaujíma?
• Je táto téma originálna? 
• Bola už v minulosti takáto alebo podobná téma riešená? Ak áno, 

vieš ako? 
• Vidíš širšie súvislosti problematiky vo vypísanej téme?
• Vieš, čo je problém  vo vypísanej téme? 
• Ako si sa doteraz venoval téme, ktorú chceš riešiť vo svojej zá-

verečnej práci? 
• Máš plán aj v budúcnosti sa venovať problematike zvolenej témy? 
• Chceš byť alebo budeš po napísaní práce na túto tému expertom 

v danej oblasti? 
• Vieš, prečo si si danú tému vybral? 
• Máš jasno v tom, čo vieš o tejto téme? 
• Poznáš metódy a techniky, ktoré treba aplikovať pri riešení témy 

práce?
• Máš predstavu o tom, aká bude výskumná vzorka? 
• Nerieši sa takáto téma každý rok na každej vysokej škole?
• Máš predstavu o cieli, ktorý chceš v tejto práci riešiť? 
• Je táto téma aktuálna a nová?
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• Dá sa práca na takúto tému úspešne obhájiť? 
• Nie je to téma veľmi všeobecná?
• Nebudeš musieť pri riešení témy veľa cestovať? 
• Bude riešenie témy vyžadovať nejaké finančné zdroje? Koľko? 

Odkiaľ ich získaš? 
• Vieš, aké informácie na riešenie práce budeš potrebovať a vieš, 

kde ich získaš? 
• Máš predstavu o tom, kde budeš riešenie témy práce aplikovať 

počas písania práce? 
• Akú máš predstavu o praktických výstupoch z práce s touto témou?
• Čo bude výsledkom a prínosom práce s danou témou? 
• Budeš pokračovať pri výbere a obhajobe témy bakalárskej práce 

s podobnou problematikou aj v diplomovej práci? 
• Vypísal danú tému dobrý vedúci?
• Čo si počul o vedúcom, ktorý vypísal danú tému, a o tom, ako 

spolupracuje so študentmi pri riešení tém prác, ktoré viedol? 
• Vieš koľko prác viedol daný vedúci a ako boli študenti tohto ve-

dúceho úspešní pri obhajobe prác riešiacich témy, ktoré vypísal? 
• Vyberáš si prácu daného vedúceho preto, že to je náročný vedúci, 

alebo preto, že ti dá pokoj?  
• Umožní daná téma rozvíjať tvoje prednosti (jazykové, počítačové, 

výtvarné a pod.)?
• Pomôže ti riešenie zvolenej témy pri hľadaní práce po ukončení 

školy a pri tvojom budúcom uplatnení v praxi? 
• Kde a ako budeš môcť poznatky a skúsenosti z riešenej proble-

matiky v práci aplikovať? 
• Kto využije výsledky z napísanej práce? 
• Myslíš, že bude tebou zvolená téma práce zaujímavá pre tvojho 

budúceho zamestnávateľa?
• Čo povieš o svojej záverečnej práci tvojmu budúcemu zamest-

návateľovi? 
Pri	výbere	témy	si	musí	študent	dať	odpoveď	aj	na	ďalšie	otázky,	a	

to	podľa	stupňa	štúdia,	v	ktorom	píše	záverečnú	prácu,	pretože	každá	
téma	môže	klásť	na	študenta	iné	nároky.	
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Bloomova	(Bloom,	1956)	taxonómia	uvádza	základné	činnosti,	ktorý-
mi	študent	môže	deklarovať	svoje	vedomosti	a	schopnosti.	Označujú	sa	
aj	ako	vzdelávacie	ciele	a	sú	dôležité	aj	pri	formulácii	cieľov	záverečnej	
práce.	Ide	najmä	o	tieto	slovesá:	

• POZNANIE:	 preukazujú	 slovesá	definovať, opísať, vysvetliť, 
identifikovať, zistiť, pomenovať, urobiť zoznam, vymenovať, špe-
cifikovať, uviesť, priradiť, označiť, zoradiť, zvýrazniť	a	podobne,

• POROZUMENIE:	študent	vyjadrí,	ak	si	dá	za	cieľ	vytvoriť páry, 
rozlíšiť, zmeniť, prerobiť, odhadnúť, zhrnúť, klasifikovať, vybrať 
z možností, vysvetliť, interpretovať, parafrázovať	a	iné,

• APLIKÁCIA:	 znamená	odmerať, vyhodnotiť, urobiť, vybrať, 
uskutočniť, odhadnúť, predvídať, vyriešiť, priradiť, modifikovať, 
demonštrovať, objasniť, vytvoriť, zaviesť	a	pod.,	

• ANALÝZA:	znamená	dedukovať, vybrať, priradiť, rozlíšiť, na-
značiť, rozdeliť	a	pod.,	

• SYNTÉZA:	znamená	schopnosť	vyjadriť	aktivity	založené	na	
slovesách	 zoradiť, navrhnúť, zosumarizovať, zostaviť, urobiť 
zoznam, klasifikovať, kategorizovať, vytvoriť, zvýrazniť, odstup-
ňovať	a	pod.,	

• ZHODNOTENIE:	 vyjadria	 slovesá	porovnať, nájsť, zhrnúť, 
vysvetliť, dokázať, vyvodiť záver, uviesť	a	pod.	

Aplikáciu	 slovies	 pri	 určovaní	 cieľa	 záverečnej	 práce	 odporúčajú	
aj	Anderson	a	Poole	(2001).	Podľa	nich	by	cieľ	záverečnej	práce	mal	
obsahovať	ako	nosné	niektoré	z	nižšie	uvedených	slovies.	Slovesá	 je	
možné	v	spolupráci	s	vedúcim	práce	využiť	pri	formulovaní	cieľa,	aby	
bolo	študentovi	jasné,	čo	by	malo	byť	obsahom	danej	časti	jeho	práce.	
Použitie	daného	slovesa	sa	vzťahuje	na:	

• analyzovať	–	rozložiť	objekt/celok	na	detailné	časti,	opísať	ich	
a	opísať	vzťahy	medzi	nimi,	skúmať	príčiny,	štruktúru,	faktory,	
situáciu,

• porovnať	–	uviesť	charakteristiky	objektov	na	základe	ich	podob-
nosti	alebo	odlišnosti,	porovnať	javy,	situáciu,	vývoj,	

• konfrontovať –	demonštrovať	rozdiely,	názory,	hodnotenia,	
• definovať	–	uviesť	definíciu	javu	alebo	procesu,	pojem,	príčinu,	

opísať	a	ukázať	hlavné	charakteristiky	objektu	alebo	javu,	stav,	
vývoj,	situáciu,
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• posúdiť	–	diskutovať	o	probléme,	identifikovať	zmeny,
• vytvoriť	 –	 smernicu,	novú	organizačnú	schému	podniku,	mar-

ketingový	plán,	súbor	opatrení,	systém	hodnotenia,	smernicu	o	
zainteresovanosti	pracovníkov,	

• vymenovať	–	uviesť	zoznam,	prípadne	poradie	objektov	alebo	
javov	(faktory,	príčiny),

• odlíšiť –	ukázať	na	odlišnosti	objektu,
• zhodnotiť	–	rôzne	stránky	problému	a	urobiť	záverečné	zhodno-

tenie,	formulovať	názor,	zhodnotiť	vývoj,	názory,	závery,	vplyv	
činiteľov,	kriticky	posúdiť,	

• ilustrovať	 –	 ukázať	 príklady,	 vysvetliť,	 prezentovať	 obrázok,	
schému	štruktúry	alebo	procesu,	navrhnúť,	nakresliť,	znázorniť	
(model,	obrázok),

• dokázať –	zdôvodniť	jav	na	základe	logických	argumentov,
• identifikovať –	príčiny,	podstatu,	trend,	rozdiel,	štruktúru,
• sumarizovať	–	uviesť	stručne	hlavné	body,	závery,	výsledky	analýzy,
• vyskúšať	–	posúdiť	a	zhodnotiť	skúmané	javy.
Ďalšie	zásady,	ktoré	by	mal	študent	pri	formulácii	cieľa	a	pri	práci	s	

ním	dodržiavať,	sú	tieto:	
• cieľ	musí	vychádzať	z	názvu	práce	a	musí	obsahovať	základné	

pojmy	z	neho,
• dôležité	je,	aby	študent	v	práci	uvádzal	ciele	jednotne	v	úvode	i	

ostatných	častiach	práce,
• hlavný	cieľ	je	možné/nutné	rozdeliť	na	parciálne	ciele,	ktoré	by	

mali	pokrývať	jednotlivo	každú	kapitolu	práce,
• je	dobré,	ak	študent	v	úvode	každej	kapitoly	uvedie,	akú	časť	

cieľa	práce	bude	v	nej	riešiť,
• v	závere	jednotlivých	kapitol	treba	uviesť,	ktorá	časť	cieľa/ktorý	

parciálny	cieľ	bol	v	danej	kapitole	riešený	a	ako	bol	splnený,
• ak	si	je	študent	vedomý,	že	cieľ	práce	splnil,	nech	to	jednoznač-

ne	uvedie	v	závere	práce,	nech	uvedie	aj	to,	kde	a	ako	bol	cieľ	
splnený.

Takmer	každý	rok	sa	niekoľkí	študenti	stretávajú	s	tým,	že	podnik,	
ktorý	vypísal	tému	práce,	mení	počas	hlavného	času	jej	riešenia	(novem-
ber	–	apríl)	ciele	práce,	ktoré	si	so	študentom	odsúhlasil.	
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Aj	na	konzultáciu	by	mal	 študent	 voliť	 zodpovedajúce	oblečenie.	
Minisukňa	siahajúca	pol	metra	nad	kolená	a	tesná	blúzka	s	praskajúcimi	
gombíkmi	sa	hodia	skôr	na	 inú	príležitosť.	A	možno	učiteľov-mužov	
rozptyľujú.	Šortky	alebo	bermudy	sú	viac	vhodné	na	pláž,	preto	ich	tiež	
treba	vylúčiť.	Niekedy	príde	študent	v	deravých	džínsoch,	s	pírsingom,	
s	 dredami	 alebo	 celý	potetovaný.	Nerád,	 no	dokážem	 to	prehliadnuť	
bez	komentára.	

Medzi	osobnými	stretnutiami	s	vedúcim	práce	je	efektívne	na	ko-
munikáciu	využívať	internet.	V	elektronickej	pošte	je	možné	posielať	
otázky	alebo	súbory	na	posúdenie	čiastkových	výsledkov	práce.	Mne	
osobne	to	veľmi	vyhovuje.	Píšem	desiatimi.	Stiahnem	si	súbor	a	priamo	
do	neho	píšem	poznámky	a	komentáre	a	potom	pošlem	text	s	odpoveďou	
študentovi.	A	požadujem	v	stanovenom	termíne	zapracovať	moje	pri-
pomienky	a	poslať	mi	novú	verziu	posudzovaného	textu.	Z	rozprávania	
študentov	počas	seminárov	k	záverečným	prácam	viem,	že	sú	vedúci	
prác,	ktorí	na	e-poštu	neodpovedajú.	Natíska	sa	otázka,	že	načo	potom	
majú	počítač	a	e-poštu?	

Môže	sa	stať,	že	učiteľ	v	množstve	došlej	pošty	prehliadne	poštu	od	
študenta.	Niekedy	 ju	môže	nechtiac	vymazať.	Alebo	pošta	príde	 ako	
spam.	Nečítam	vždy	poslanú	kapitolu	na	posúdenie	v	deň,	keď	mi	prišla	
e-poštou.	Niekedy	sa	stane,	že	jednoducho	na	tú	poštu	môže	učiteľ	za-
budnúť.	Ja	mám	so	študentmi	dohodu,	že	keď	vidím	poštu	od	študenta,	
odpoviem	krátko:	„OK, prečítam. JĎ“.	A	ak	študentovi	neodpoviem	do	
troch-štyroch	dní	aspoň	takýmto	štýlom,	má	právo	pripomenúť	sa	mi	
ďalším	„mailom“.	Považujem	to	za	mnou	schválenú	urgenciu.	

Viem,	vedúcemu	práce,	ktorý	na	poštu	študentovi	neodpovedá	vôbec	
alebo	aj	po	mesiaci,	je	môj	štýl	asi	divný.	Nuž,	nech	si	študenti	vyberú,	
ktorý	štýl	sa	im	pozdáva	viac.	Pre	nechápajúcich	mám	ešte	jednu	poznám-
ku.	Ako	by	bolo	možné	viesť	záverečnú	prácu	študenta,	ktorý	je	rok	na	
zahraničnom	pobyte?	Študentka,	ktorú	som	pred	desiatimi	rokmi	viedol	
počas	jej	štúdia	celého	piateho	ročníka	vo	Švajčiarsku	alebo	v	Rakúsku,	
by	asi	diplomovku	nenapísala.	Vtedy	ešte	počítač	alebo	mobilný	telefón	
nemali	kameru.	S	elektronickou	komunikáciou	treba	počítať	aj	preto,	
lebo	rastie	počet	študentov,	ktorí	trávia	semester	na	zahraničnej	mobilite	
v	rámci	programu	Erasmus.	

Na	prvej	konzultácii	si	dohodnem	so	študentmi	formu	komunikácie.	
Vyžadujem	od	nich,	aby	si	na	konzultácie	o	bakalárskej,	resp.	diplomovej	
práci	vyčlenili	samostatný	zviazaný	zošit	formátu	A4.	
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Naplnenie	uvedených	úloh	závisí	aj	od	toho,	o	aký	typ	vedúceho	ide.	
Rugg	a	Petre	(2004)	uvádzajú	nasledovné	typy	vedúcich	záverečných	
prác.	Aplikujú	to	na	vedenie	dizertačnej	práce,	no	možno	to	zovšeobecniť	
i	na	iné	druhy	prác.	Ide	o	tieto	charakteristiky:	

• schizofrenický	a	negativistický	–	je	bigotný,	netolerantný,	bez	
emócií,	čaká,	kedy	študent	odíde	z	konzultácie,							

• vykorisťovateľ	–	má	snahu	požadovať	od	študenta	hľadanie	in-
formácií,	ktoré	potrebuje	on,	vyžaduje	od	neho	preklady	textu	z	
cudzích	jazykov,	poveruje	ho	úlohami,	ktoré	nesúvisia	s	riešením	
témy,	

• kamarát	–	organizuje	konzultácie	pri	pive,	rád	diskutuje	o	témach	
mimo	témy	vedenej	práce,	zaujíma	sa	o	osobný	život	študenta,	
ale	nemá	predstavu	o	štruktúre	práce,	

• formálny	tradicionalista	–	vyžaduje	striktne	dodržiavanie	pravi-
diel,	zameriava	sa	na	formálnu	stránku	práce,	nepripúšťa	diskusiu	
mimo	témy	práce,	

• neprítomný	–	nie	je	možné	nájsť	ho	na	fakulte,	no	ak	ho	študent	
zastihne,	môže	byť	z	neho	dobrý	vedúci,	dokáže	študentovi	po-
môcť,	v	tomto	momente	je	veľmi	produktívny,	

• majster	učiteľ	–		má	dobré	predstavy	o	tom,	čo	v	práci	treba	robiť	
a	ako	má	práca	vyzerať,	je	skúsený,	viedol	množstvo	študentov	
pri	písaní	záverečnej	práce,	rýchlo	reaguje,	vie	poradiť	a	riešiť	
problémy,	

• novic	–	vedie	prácu	prvý	rok,	možno	ste	jeho	prvým	študentom,	
nemá	skúsenosti	s	vedením	prác,	viac-menej	mu	radí	študent	čo	
a	ako,	drží	sa	smerníc	a	predpisov,	študentovi	je	málo	užitočný,	
býva	horlivý,

• ľahká	váha	–	nie	veľký	výskumník	ani	hlboký	mysliteľ,	nemá	
veľké	odborné	a	praktické	skúsenosti	z	oblasti,	ktorú	práca	rieši,	
no	je	ochotný	pomáhať	študentovi	pri	riešení	témy,		

• výskumník	–	má	rád	technické	detaily,	no	prehliada	alebo	ne-
zvláda	veľké	a	strategické	rozhodnutia	o	práci,	

• majster	–	dáva	tajomné	rady,	často	formou	anekdoty,	paralely,	
metafory,	používa	zahmlené	odkazy,	menej	je	zameraný	na	štruk-
túru	práce	alebo	detaily,	dobre	vedie	tzv.	silných	a	nezávislých	
študentov,		
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Z	uvedeného	vyplýva,	že	zlý	plán	a	zlý	manažment	vedú	k	časovej	
tiesni.	A	časová	tieseň	spôsobuje	stres.	Z	príčin	časovej	tiesne	pri	písaní	
práce	možno	uviesť	najmä	tieto:

• odkladanie	rozhodnutí	na	neskorší	čas	a	podliehanie	klamlivému	
zdaniu,	že	“mám	ešte	nejaký	čas	na	to,	aby	som	to	urobil	lepšie”,

• snaha	o	perfekcionizmus	a	snaha	neustále	dopĺňať	prácu	a	meniť	
už	urobené	riešenia,		

• plánovanie	sa	chápe	ako	“riadená	byrokracia”	zo	strany	vedúceho,	
• projekt	záverečnej	práce	a	jej	riešenia,	ako	aj	časový	harmono-

gram	sa	robí	preto,	aby	bol		vedúci	práce	spokojný	a	neslúži	ako	
nástroj	riadenia	vecí	študentom,

• plánuje	sa	len	jednosmerne	–	od	začiatku	(od	novembra)	do	konca	
(do	mája),	spätné	„preplánovanie“	(od	konca	na	začiatok),	ani	
rovnomerné	rozvrhnutie	práce	študent	nerobí,

• na	 vykonanie	 činnosti	 študent	 plánuje	 čas	 bez	 dostatočných	
rezerv,	

• študent	nepočíta	s	nepredvídateľnými	okolnosťami	a	ani	s	va-
riantným	využitím	času	(môže	robiť	aj	niečo	iné),

• pasívne	 čakanie	 na	 uskutočnenie	 niektorých	krokov	 (napr.	 na	
návrat	dotazníkov,	na	doručenie	objednanej	knihy)	a	nevyužívanie	
tohto	času	na	vykonanie	iných	aktivít	a	iné.

Dobre	zostavený	plán	predstavuje	pre	študenta	i	pre	vedúceho	efek-
tívny	nástroj	kontroly.	Na	základe	plánu	riešenia	práce	si	môže	aj	vedúci	
plánovať	konzultácie	pre	jednotlivých	študentov.

2.9		Predkladanie	hotovej	práce
Systém	odovzdania	záverečnej	práce	upravuje	univerzitná	alebo	fa-

kultná	smernica.	Bakalárska	a	diplomová	práca	sa	odovzdáva	spravidla	v	
dvoch	tlačených	vyhotoveniach	a	na	digitálnom	nosiči	(CD).	Dizertačná	
a	habilitačná	práca	sa	odovzdáva	minimálne	v	štyroch	vyhotoveniach	v	
tlačenej	podobe	a	v	jednom	vyhotovení	v	elektronickej	forme.	Interné	
predpisy	univerzity	alebo	fakulty	to	môžu	upraviť	odlišne.	

Bakalárska	a	diplomová	práca	sa	odovzdáva	na	príslušnej	katedre	
a	dizertačná	a	habilitačná	práca	na	oddelenie	vedy	a	výskumu	fakulty.	
Všetky	uvedené	práce	sú	v	tlačenej	podobe	zviazané	v	mäkkej	(bro-
žovanej,	no	nie	hrebeňovej)	alebo	pevnej	väzbe	tak,	aby	sa	jednotlivé	
listy	nedali	vyberať	a	aby	boli	dobre	čitateľné.	
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Mohlo	by	sa	povedať,	že	myšlienková	mapa	nám	umožní:	„Oddeliť 
zrno od pliev“,	 t.	 j.	podstatné	od	nepodstatného.	Následne	to	bude	aj	
východisko	pre	to,	čo	bude	v	literatúre	k	téme	práce	hľadať.	Na	našom	
príklade	sú	tieto	oblasti	zobrazené	v	sivých	políčkach.	

Obrázok	5	Myšlienková	mapa
Prameň:	Zostavené	autorom.

Myšlienková	mapa	sa	tvorí	okolo	kľúčového	pojmu	záverečnej	práce.	
Východiskom	musí	byť	názov	a	cieľ	práce.	Kľúčový	pojem	sa	napíše	v	
strede	papiera.	Okolo	neho	sa	umiestňujú	pojmy	prvej	úrovne	a	následne	
druhej,	resp.	tretej	úrovne.	

Kvôli	vizualizácii	sa	môžu	jednotlivé	políčka	podľa	určitej	 logiky	
vyfarbiť	rôznymi	farbami.	Na	okraj	listu,	na	ktorom	sa	vytvára	myšlien-
ková	mapa,	je	vhodné	napísať	si	cieľ	práce	a	základnú	výskumnú	otázku.	
Z	nakreslenej	mapy	si	študent	vyberie	oblasti,	ktoré	budú	obsahom	jeho	
záverečnej	práce.	

Problém,	ktorý	existuje	v	praxi	a	ktorý	chce	študent	v	práci	riešiť,	
predstavuje	východisko	výskumu.	Z	toho	vyplýva,	že	skôr	ako	začneme	
pripravovať	 a	 robiť	 výskum,	 je	 nutné	 vymedziť	 výskumný	problém.	
Vymedziť	výskumný	problém	býva	pre	študentov	dosť	veľký	problém.	
Niekedy	tento	problém	definuje	v	zadaní		témy	práce	učiteľ,	ktorý	tému	
vypísal.	Definovať	výskumný	problém	pomôže,	ak	má	výskumník	na-
študovanú	teoretickú	stránku	vypísanej	témy	práce	alebo	dobre	pozná	
praktickú	stránku	témy	práce.	
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Základné	metódy	použiteľné	pri	zbere	dát	pre	záverečnú	prácu	sú:	
experiment	a	opytovanie.	
a)   Experiment

Experiment	ako	výskumnú	metódu	možno	uplatniť	pri	riešení	rôz-
nych	 tém	 záverečných	 prác.	Experiment	možno	 efektívne	 aplikovať	
v	 psychológii,	 sociológii,	 ekonomike,	 pedagogike	 a	 pod.	Na	 základe	
výsledkov	získaných	experimentom	môžeme	porovnať	zmenu	reakcií	
ľudí	 alebo	materiálov	 podľa	 zmeny	podmienok	 v	 technických	 alebo	
prírodných	vedách.	

Pri	experimente	v	oblasti	spoločenských	vied	sa	pracuje	s	údajmi	v	
dvoch	skupinách.	Správanie	jednej	–	primárnej	vzorky	môžeme	poznať	
zo	sekundárnych	zdrojov	z	výskumu,	ktorý	už	niekto	robil.	Jej	správa-
nie	je	už	spravidla	identifikované,	analyzované	a	opísané.	Experiment	
môže	byť	laboratórny	(kde	sú	kontrolované	podmienky)	alebo	terénny	
(kde	 sú	obmedzené	možnosti	ovplyvňovať	priebeh	experimentu).	Pri	
laboratórnom	experimente	treba	dať	pozor,	aby	sa	niektorý	účastník	ne-
snažil	o	neobvyklé	správanie.	Následne	pre	kontrolnú	vzorku	zmeníme	
podmienky,	 skúmame	 jej	 správanie	pod	vplyvom	zmeny	podmienok,	
analyzujeme	výsledky	a	porovnáme.	

Inú	formu	môže	mať	experiment	napríklad	v	marketingu.	Zmeníme	
umiestnenie	tovaru	v	predajni,	zmeníme	obal	produktu	alebo	zmeníme	
reklamné	 argumenty	 v	 reklame	 a	 skúmame	 správanie	 spotrebiteľov,	
ako	reagujú	na	zmenené	podmienky.	Správanie	spotrebiteľov	skúmame	
napr.	pozorovaním	alebo	kombináciou	s	rozhovormi	s	členmi	pozoro-
vanej	vzorky.	Následne	analyzujeme	mieru	a	dôvody	zmeny	správania	
a	vyvodzujeme	závery.	

Pri	 experimente	 ide	 o	 kauzálny	 výskum,	 keď	 sa	 skúmajú	 vzťahy	
medzi	dvoma	premennými.	Skúma	sa,	ako	nezávislá	premenná	vyvolá	
zmenu	závislej	premennej.	Hodnotí	sa,	aká	bola	závislá	premenná	pred	
vykonaním	a	po	vykonaní	experimentu.	Hľadá	sa	odpoveď	na	otázky:	
Ako?	a	Prečo?	Napr.	skúma	sa,	ako	daný	reklamný	spot	ovplyvnil	do-
pyt	po	prezentovanom	produkte.	Podobne	zmena	umiestnenia	tovaru	v	
predajni	má	vplyv	na	nákupné	správanie	zákazníkov.	

S	nezávislou	premennou	možno	manipulovať	 s	predpokladom,	že	
vyvolá	 rôzne	zmeny	závislej	premennej.	Tieto	zmeny	premenných	 je	
potrebné	skúmať	napr.	pozorovaním,	rozhovorom	alebo	pomocou	do-
tazníka	a	treba	ich	zaznamenávať	a	analyzovať.	
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V	prípade,	že	sa	nerobí	záznam	z	pozorovania,	mal	by	si	študent	o	
pozorovaní	robiť	poznámky,	ktoré	neskôr	spracuje.	Priame	pozorovanie	
sa	 označuje	 ako	 zúčastnené	 pozorovanie.	 Pozorovateľ	 je	 v	 priamom	
kontakte	s	pozorovaným	javom	alebo	skupinou.	Pozorovateľ	môže	len	
pozorovať	 skúmanú	vzorku	a	 jej	 reakcie	alebo	môže	byť	priamo	zú-
častnený	na	aktivitách	v	pozorovanej	skupine.	Anonymná	participácia	
pozorovateľa	vyvoláva	polemiky	o	etickosti	takéhoto	postupu.			

Skryté	pozorovanie	môže	byť	kombinované	s	priamym	zúčastneným	
pozorovaním.	V	takomto	prípade	pozorovateľ	(výskumník)	je	inkognito	
v	skupine,	ktorú	pozoruje.	Je	zaradený	do	skupiny	zamestnancov,	akože	
je		nový	kolega.	Pritom	skupina	nevie,	že	je	pozorovaná.	

Pozorovanie	možno	uplatniť	napr.	pri	hodnotení	kvality	služieb	for-
mou	mystery shoppingu	(simulovaného	nákupu).	Výskumník	simuluje	
nákup	a	pozorne	sleduje	(pozoruje)	správanie	pracovníkov	v	obsluhe.	
Niekedy	 je	možné	 túto	metódu	kombinovať	 aj	 s	 experimentom.	Vý-
skumník	mení	 svoje	 správanie.	Raz	 vystupuje	 ako	 slušný	 zákazník,	
inokedy	ako	problémový	zákazník.	Pozorovateľ	pri	mystery shoppingu 
kladie	 pracovníkom	v	 prevádzke	 služieb	 vopred	 pripravené	 otázky.	
Mystery shopping	má	charakter	kvalitatívneho	výskumu.	

Pri	pozorovaní	sa	najčastejšie	vyskytujú	tieto	nedostatky:
• pozorovanie	sa	uskutočňuje	bez	toho,	aby	si	diplomant	vopred	

definoval,	čo	ide	pozorovať	a	ktoré	veci	a	javy	si	bude	v	teréne	
špeciálne	všímať,

• nie	 je	dopredu	určené,	aký	druh	pozorovania	chce	študent	 re-
alizovať,	 či	 zúčastnené,	 nezúčastnené,	 priame	 alebo	nepriame	
(skryté)	a	pod.,

• pozorovanie	sa	robí	v	nevhodnom	čase	alebo	si	naň	výskumník	
vymedzí	nevhodný	časový	interval,	

• spôsob	(technika)	zachytávania	záznamov	o	pozorovaných	javoch	
nie	je	vopred	pripravený	a	neskôr	dochádza	k	skresleniu	vnímania	
pozorovaného	javu,

• študent	pomieša	svoje	vnímanie	situácie	(ako	ju	vidí	a	ako	sa	mu	
javí)	s	tým,	čo	skutočne	videl	(dôležité	je	zachytávať	to,	čo	študent	
videl	a	počul,	ale	nie	svoju	interpretáciu	videného	a	počutého),

• spôsob	overovania	výsledkov	pozorovania	nie	je	vopred	alebo	
nie	je	vôbec	určený,
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Klasický	vytlačený	dotazník	možno	respondentom	poslať	v	obálke	
poštou,	požiadať	známych,	aby	ho	dali	vyplniť	respondentom	v	ich	ro-
dinnom	alebo	pracovnom	okruhu.	Inokedy	môže	odpovede	respondenta	
zaznamenávať	výskumník	do	elektronického	dotazníka	v	multimediál-
nom	zariadení	(tablet,	nobetook,	smartfón).	Otázky	respondentovi	môže	
klásť	výskumník	telefonicky	a	odpovede	zaznamenáva	do	dotazníka.	

Dotazník	môže	byť	respondentovi	doručený	elektronickou	poštu	s	
odkazom,	kde	sa	dotazník	nachádza.	Následne	si	respondent	dotazník	
otvorí	a	môže	ho	vyplniť.	

Návratnosť	dotazníkov	môže	byť	niekedy	problematická.	Ak	sa	po-
sielajú	dotazníky	poštou,	návratnosť	zvýši	priloženie	obálky	so	spätnou	
adresou	 a	 poštovou	 známkou.	V	ostatných	 rokoch	 je	 štandardom,	 že	
študenti	 využívajú	 elektronickú	 distribúciu	 dotazníkov	uložených	 na	
internete	s	odkazom	na	„link“,	kde	sa	dotazník	nachádza.	Ukladanie	
takýchto	vyplnených	dotazníkov	je	automatické.

Aj	napriek	jednoduchosti	zberu	dát	pomocou	dotazníka	pri	jeho	tvorbe	
sa	študenti	dopúšťajú	chýb,	medzi	ktoré	patria:

• študent	si	pred	zostavením	a	distribúciou	dotazníka	nedefinoval	
jasne	problém,	ktorý	chce	riešiť,

• študent	nemá	definovanú	základnú	výskumnú	otázku,
• študent	zostaví	dotazník	bez	toho,	aby	si	vopred	jasne	definoval,	

aké	údaje	potrebuje	získať,
• dotazník	 zostaví	 bez	 toho,	 aby	 sa	 presne	 určil	 zámer	 a	 ciele	

zisťovania,
• respondent	nedostal	jasné	záruky	o	anonymite	zisťovania,	
• výskumná	vzorka,	ktorej	je	dotazník	zaslaný,	nie	je	reprezenta-

tívna,
• dotazník	 nie	 je	 z	 formálnej	 stránky	 príťažlivý	 (druh	 papiera,	

farebnosť,	 grafika	 textu,	 nevhodný	 font,	 kópia	 je	 rozmazaná,	
nečitateľná	a	pod.),	

• dotazník	 je	 spracovaný	graficky	neprehľadne	 a	 jeho	následné	
spracovanie	je	náročné,

• dotazník	je	veľmi	dlhý,	takže	respondent	nemá	chuť	ho	vyplniť,
• na	začiatku	nie	sú	uvedené	pokyny	na	vyplňovanie	dotazníka	a	

účel	skúmania,
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Formulované	odporúčania	by	mali	prispieť	k	odstráneniu	nedostat-
kov,	zistených	v	analytickej	časti	práce.	Dôležité	je,	aby	študent	svoje	
návrhy	špecifikoval	z	hľadiska	časovej	postupnosti	realizácie	návrhov	
a	odporúčaní.	

Rovnako	je	potrebné,	aby	na	realizáciu	svojich	návrhov	kvantifikoval	
výpočtom	alebo	odhadom	potrebné	zdroje	alebo	aby	kvantifikoval	odhad	
prínosov	(efektov)	z	realizácie	navrhnutých	opatrení.	Svoje	návrhy	musí	
študent	odôvodniť,	identifikovať	prínosy	a	riziká	navrhovaných	riešení.

V	tejto	časti	už	nie	je	priestor	na	uvádzanie	teórií	ako	v	prvej	kapitole	
alebo	opakovanie,	resp.	dopĺňanie	analýz,	ktoré	patria	do	druhej	kapi-
toly.	V	tretej	kapitole	dominuje	syntéza,	ktorá	podáva	návrh	na	riešenie	
skúmaného	problému	 a	 dôkazy	o	 správnosti	 navrhovaných	 opatrení.	
Navrhované	opatrenia	treba	exaktne	dokázať.	

Táto	kapitola	býva	pre	študentov	spravidla	najproblematickejšou.	V	
čom	spočívajú	problémy?	

• Študent	napíše	dve	–	tri	strany	všeobecných	odporúčaní	a	prok-
lamácií.	A	tým	sa	jeho	uvažovanie	končí.

• Študent	v	tejto	časti	skĺzne	do	prezentácie	teoretických	poznatkov	
o	riešenej	téme.	To	patrí	do	prvej	kapitoly.

• Študent	v	tejto	časti	prezentuje	analýzu	zozbieraných	dát,	ktoré	
mali	byť	uvedené	v	druhej	kapitole.

• Návrhy	a	odporúčania	nevychádzajú	z	dát,	analýz	a	záverov	v	
druhej	kapitole.	Študent	ich	tvorí	na	základe	svojej	fantázie,	často	
bez	väzby	na	druhú	kapitolu.

• Návrhy	a	odporúčania	nie	sú	prezentované	v	potrebnej	logike	a	
štruktúre.		

• Efektívne	pre	študenta	pri	písaní	 tretej	kapitoly	 je,	ak	si	zvolí	
určitú	 štruktúru.	Napr.	 opatrenia	 nutné	 vykonať	 okamžite,	 v	
strednom	časovom	horizonte	a	v	dlhodobom	horizonte.	Alebo	
opatrenia	podľa	 jednotlivých	nástrojov	marketingového	mixu.	
Alebo	môže	byť	ich	členenie	podľa	stupňov	–	úrovní	riadenia	
podniku	a	pod.	

• Návrhy	 a	 odporúčania	predstavujú	veľmi	všeobecné	 frázy,	 až	
politické	proklamácie,	napr.:
–	    Podniky by sa mali zapojiť do rôznych dobrovoľných aktivít...
–     Podnik musí osloviť správne segmenty...
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Názov	tabuľky	by	mal	čitateľovi	dať	dostatočnú	informáciu	o	tom,	
čo	je	jej	obsahom.	Ak	z	tabuľky	nie	je	jasné,	aké	jednotky	prezentuje,	
malo	by	to	vyplývať	z	názvu	tabuľky.	Túto	informáciu	je	možné	uviesť	
aj	v	zátvorke	hneď	za	názvom	tabuľky.	Názov	tabuľky	by	nemal	byť	
od	 tabuľky	oddelený	voľným	 riadkom.	Dôležité	 je,	 aby	bola	 v	 texte	
pred	tabuľkou	uvedená	informácia	o	tom,	že	nasleduje	tabuľka	s	daným	
obsahom.	Obsah	prezentovaný	v	tabuľke	musí	korešpondovať	s	obsa-
hom	prezentovaným	v	texte	pred	a	za	tabuľkou,	aby	nevznikol	dojem,	
že	tabuľka	nesúvisí	s	textom,	v	ktorom	je	umiestnená.	Niektoré	ďalšie	
zásady	písania	tabuliek	sú	uvedené	priamo	v	tabuľke	11.

Tabuľka	11	Zásady	písania	tabuľky

Prameň:	Zostavené	autorom.

1
Forma	
tabuľky

Písanie	
textu

Písanie	
čísiel

Zarovnanie
textu

2
Forma	tabuľky	
by	mala	byť	
decentná
a		
jednoduchá
Text	treba	za-
rovnať	doľava,	
pretože	vznikajú	
medzi	slovami	
veľké	medzery	
(pozri	okienko	
vyššie)
Čísla	sa	zarov-
návajú	doprava	
a	mali	by	mať	
rovnaký	počet	
rádov	napravo	
od	desatinnej	
čiarky

Zarovnávani
e	čísiel

3
Všimli	ste	si	to	
písmeno	„e“	v	

hlavičke	
v	stĺpci	3?	Tak	
toto	nerobte.

Tisícky	oddeľte	
medzerou	(pozri	
okienko	nižšie)	

Čísla	
necentrujte:

1	255
2	259	444
312	369	885

Takto	zarovnajte	
čísla:	
1	255

2	259	444
312	369	885

Riadkovanie	

5
Z	„a“	v	prvom	
okienku	stĺpca	
2	nerobte	
sirotu

Ak	je	v	
tabuľke	veľa	
riadkov,	urobte	
po	každých	5	
medzeru	napr.	
6	bodov

Ale	takto:	
1	554,55

1,50
32,00

Veľkosť	
písma

4
Písmo	i	

riadkovanie	v	
tabuľke	môže	
byť	menšie	ako	
v	hlavnom	texte
Zarovnávanie	
textu	ani	čísiel	
na	stred	nerobte	
(pozri	okienko	
vyššie)	

Nie	takto:	
1	554,5491

1,5
32
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Graf	10	Ukážka	deleného	stĺpcového	grafu	
Prameň:	zostavené	autorom.

Nasledujúci	 graf	 vyjadruje	 absolútne	 hodnoty,	 no	 prezentuje	
i	 štruktúru	 a	 vývoj	 premenných.	Graf	 11	 informuje	 čitateľa	 o	
štruktúre	predaja	ovocia	v	jednotlivých	rokoch;	

Graf	11	Ukážka	prezentácie	štruktúry	na	delenom	stĺpcovom	grafe
Prameň:	Zostavené	autorom.

• koláčový	(kruhový)	graf	(graf	12a,	12b)	umožňuje	prezentovať	
štruktúru	celku.	Je	vhodný	na	prezentáciu	analýzy	nominálnych	
premenných.	Dobrá	čitateľnosť	informácií	v	tomto	grafe	je	za-
ručená	maximálne	pri	6	–	7	položkách.	
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• Neuveríte,	ale	až	v	dvoch	prácach	
bol	 aj	 graf	 19,	 na	 ktorom	bolo	
znázornené,	že	85	respondentov,	
t.	 j.	100	%	zo	 skúmanej	vzorky	
odpovedalo	„áno“.	
Ukážka	je	nižšie.	Publikované	je	
to	bez	súhlasu	autora.	
Graf	19	Graf,	ktorý	nemá	
logiku	a	opodstatnenie

Ale	aj	graf	20	sa	v	práci	môže	javiť	ako	zbytočný.	Dal	by	sa	jed-
noducho	nahradiť	textom:	„V podniku je 78 % fajčiarov, z toho jedna 
tretina sú ženy.“ 

Graf	20	Údaje	o	fajčiaroch	v	podniku	–	zbytočný	graf

Softvér,	 pomocou	ktorého	 sa	 robia	 grafy,	 umožňuje	 rôzne	 efekty.	
Umožňuje	prechody	farieb,	tieňovanie,	vkladať	obrázok	ako	pozadie	do	
grafu	alebo	priamo	do	stĺpcov	(piktogram).	

Tieto	efekty	sú	obvyklé	viac	v	žurnalistike	a	neodporúčam	ich	apli-
kovať	do	záverečných	prác.	Napriek	 tomu	 je	na	grafe	21	aplikovaný	
piktogram.	
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Na	obrázku	27	uvádzam	ukážku	nesprávne	formulovaných	myšlienok	
a	nesprávnu	formálnu	úpravu	textu	z	prác	študentov.	

Obrázok	27	Ukážka	zle	formulovaných	myšlienok	zo	záverečných	prác
Prameň:	Zostavené	autorom.

V	tejto	časti	knihy	uvediem	niekoľko	postrehov	o	problémoch,	kto-
ré	vznikajú	pri	písaní	práce	v	oblasti	dodržiavania	pravidiel	písania	v	
slovenskom	jazyku.	Uvediem	riešenie	najčastejších	jazykových	problé-
mov	a	ukážku	najčastejších	chýb,	ktoré	sa	vyskytujú	v	hovorených	(pri	
obhajobe)	a	písaných	prejavoch	(v	záverečnej	práci).	

• „...	keď	štát	prinúti	prostredníctvom	prijatej	legislatívy	podniky	uplat-
ňovať	princípy	a	zásady	podnikateľskej	etiky	cez	prijatie	normy.“

• „Navrhujeme	zavedenie	vzdelávania	mládeže	v	 tejto	oblasti,	pretože	
tým	sa	zvýši	tlak	verejnosti	na	malé	a	stredné	podniky	ako	dozor	nad	
uplatňovaním	princípov	 a	 zásad	podnikateľskej	 etiky.	Vychováme	 si	
tým	 generáciu,	 ktorá	 už	 nebude	 potrebovať	 vynútenie	 uplatňovania	
podnikateľskej	etiky	zákonom.“

• „Hlavným	cieľom	práce	je	analyzovať	inovačné	aktivity	MaSP	v	SR,	
identifikovať	predpoklady	vzniku	a	rozvoja	inovatívnych	MaSP	a	for-
movať	bariéry	ich	vzniku	a	rozvoja.“

• „Cieľom	 je	 identifikovať	 hlavné	 predpoklady	 ovplyvňujúce	 vznik	 a	
rozvoj	MaSP.“	

• „Vo	výberovej	vzorke	sme	sa	snažili	dodržať	rovnomerné	zastúpenie...“
• „Odporúčame	zvážiť	výraznejšie	využitie	 rádia	 za	účelom	oslovenia	

spotrebiteľa.“	
• „Odporúčame	tiež	popracovať	na	obale,	pretože	konkurencia	je	silná	a	

stále	napreduje.“	
• „Marketingovým	mixom	vlastne	ponúkajúci	osloví	cieľový	trh.“
• „V	žiadnom	prípade	však	nemožno	sociálny	marketing	stotožňovať	so	

spoločenským	marketingom.	Sociálny	marketing	však	môže	mať	pod-
pornú	funkciu.“	

• „Obľúbené	výrobky	sa	síce	dobre	predávajú...	konečné	riešenie	je	však	
diskutabilné.“	

• „Cieľom	pritom	je	osloviť	zákazníkov...“
• „Úlohou	marketingu	je	teda	identifikovať...“
• Z	kapitoly	2.10:	„Nákup	v	sledovanom	podniku	by	mal	byť	centrálny	

,to	 znamená,	 že	 žiadanku	 na	 nákup	môže	 vystaviť	 každý	 pracovník	
avšak	výhoda	by	bola,	že	požiadavky	na	nákup	by	sa	riešili	oveľa	rých-
lejšie.	To	že	podnik	zavedie	nový	rýchlejší	systém	(ERP)systém	bude	
rýchlejšie	ako	starý	(	MRP	)	systém.“
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je	bez	medzery	koniec	zátvorky.	Napr.:	Deti zbierali lesné plody 
(jahody, maliny, huby,...);

• čiarka	–	oddeľuje	v	podraďovacích	súvetiach	hlavné	a	vedľajšie	
vety,	vsuvky	vo	vete,	píše	sa	po	oslovení.	Čiarka	napr.	oddeľuje:	
–		 	 	vsuvky,	ktoré	sú	nositeľmi	subjektívnej	hodnotiacej	infor-

mácie,	ale	pre	porozumenie	vety	sú	nevyhnutné,	napr.:	Tieto 
výsledky, a o tom som presvedčený, sú objektívne.

–					výrazy	t. j., napr., resp., čiže, ako, ináč, vlastným menom, alias 
a	pod.	napr.:	V príspevku sa hovorí aj o tom, ako sa jazyk, 
resp. jazyková norma, realizuje v rečovej praxi. 

–			 	konštrukcie	s	trpným	príčastím,	ktoré	vyjadrujú	isté	postoje	a	
hodnotenie,	napr.:	To je, stručne povedané, ukážkový chaos.

–	 	 	 	 rozvité	 prechodníkové	konštrukcie,	 napr.:	Nadväzujúc na 
výsledky výskumu, budeme sa venovať rozboru…,

–					výrazy	ako, sťa, než,	keď	majú	funkciu	spojok,	napr.:	Uka-
zovatele sú lepšie, ako som čakal.	Čiarka	pred	nimi	sa	nepíše	
v	nevetnom	prirovnaní:	Je to lepšie ako vlani.

–				pred	spojkami	a	spojkovými	výrazmi	a preto, a teda, a tak, 
a predsa, a jednako, a to,	napr.:	Naše očakávania sa splnili, 
a to sme ešte nepoužili všetky zdroje a prostriedky.

–						voľný	prívlastok	–	napr.:	Študenti, pripravujúci sa na skúšku, 
trávia viac času s knihami.

–					prístavok	vo	vete	–	napr.:	Uviedol základnú príčinu neúspe-
chu, odpisovanie.

–					oslovenie	–	napr.:	Peter, povedal som, učte sa.
–					hodnotiace	častice	–	prirodzene, samozrejme, žiaľ,
–					citoslovce	vo	vete	–	napr.:	Idem domov a zrazu, hľa, kto ide 

za mnou;
• bodkočiarka	–	oddeľuje	časti	jednej	vety,	ale	výraznejšie	ako	

čiarka.	Používa	s	aj	na	ukončenie	textu	pri	jeho	členení	odrážkami	
(v	numerácii).	Niekedy	ju	nahrádza	len	čiarka;

• dvojbodka	–	píše	sa	na	konci	vety,	ktorá	uvádza	citát	alebo	keď	
nasleduje	výpočet	možností	označených	odrážkami,	písmenami	
alebo	číslicami.	Píše	sa	aj	na	konci	vety,	ktorá	uvádza	priamu	reč.	
Odrážky	nasledujúce	po	dvojbodke	sa	začínajú	malými	písmenami.	
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Študent	môže	obhajovať	záverečnú	prácu	a	vykonať	záverečné	štátne	
skúšky	len	vtedy,	ak	má	do	predpísaného	termínu	splnené	všetky	študijné	
povinnosti	 a	 najneskôr	 do	predpísaného	 termínu	odovzdal	 záverečnú	
prácu	v	dvoch	vytlačených	exemplároch.	Táto	podmienka	sa	môže	meniť	
podľa	inštrukcií	danej	fakulty	alebo	vysokej	školy.	Okrem	toho	súčasťou	
vytlačenej	práce	je	jej	elektronická	verzia	uložená	na	CD	nosiči.	Ďalšou	
podmienkou	je	existencia	kladných	posudkov	recenzenta	(oponenta)	a	
vedúceho	diplomovej	práce.

Môže	sa	stať,	že	oponent	vo	svojom	posudku	prácu	neodporučí	na	
obhajobu.	V	takomto	prípade	študent	má	možnosť	presvedčiť	komisiu,	
že	prácu	dokáže	obhájiť.

Pri	posudku	dizertačnej	práce	(čiastočne	aj	bakalárskej	a	diplomo-
vej)	je	dôležitým	kritériom	na	hodnotenia	práce	oponentom	vedeckosť	
spracovania	témy.	Hart	(2010,	s.	83)	uvádza	tieto	kritériá	na	hodnotenie	
miery	vedeckosti	práce:	

• pozorovateľnosť	 –	 len	 to,	 čo	 je	 systematicky	 pozorovateľné,	
môže	byť	merateľné,	

• formulácia	hypotéz	–	na	základe	pozorovateľnosti	javu	je	možné	
formulovať	 hypotézy	 (predpoklady),	 ktoré	 umožnia	 vysvetliť	
pozorované	javy,

• experimentovanie	–	testovanie	hypotéz	umožní	zistiť	(verifiko-
vať)	pravdu,	

• vedecké	zákony	–	z	výsledkov	experimentovania	možno	odvodiť	
všeobecné	 vysvetlenia,	 ktoré	 úplne	 alebo	 čiastočne	 vysvetlia	
konkrétne	javy,

• definovanie	teórie	–	objavenie	čiastkových	zákonitostí	musí	viesť	
k	formulovaniu	nových	teórií	alebo	modelov,

• flexibilita	–	nové	poznatky	musia	umožniť	zmeny	skôr	formulo-
vaných	zákonov	a	teórií,	

• aplikovateľnosť	a	opakovateľnosť	–	použité	postupy,	formulované	
definície	a	hlavné	koncepty	by	mali	byť	opakovateľné	pre	iných	
výskumníkov,

• objektívnosť	–	výskumník	musí	byť	motivovaný	len	vedeckos-
ťou,	s	cieľom	získať	objektívne	poznatky,	 t.	 j.	mal	by	mať	ku	
skúmanému	javu	nezávislý	postoj,

• interdisciplinárny	prístup	k	riešeniu	témy.
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Študent	odpovedá	na	otázky,	ktoré	formuloval	oponent	v	posudku.	
Predseda	komisie	môže	rozhodnúť,	či	bude	študent	odpovedať	na	všetky	
oponentom	položené	otázky	alebo	len	na	niektoré.	

Každý	z	členov	komisie	má	právo	položiť	otázku,	ktorá	sa	dotýka	
predloženej	 záverečnej	 práce.	V	 diskusii	 by	mal	 študent	 presvedčiť	
komisiu	 o	 správnosti	 postupu	 riešenia	 práce,	 o	 správnosti	 záverov,	
ktoré	prezentuje	v	práci	a	o	tom,	že	danej	problematike	rozumie	a	je	v	
nej	odborník.	Na	všetky	otázky	treba	odpovedať	stručne	a	jasne.	Počas	
rozpravy	študent	neskáče	do	reči	členom	komisie.	Ak	chce	študent,	po	
položení	otázky	členom	komisie,	získať	čas	na	rozmyslenie,	môže	ho	
poprosiť	o	zopakovanie	otázky	(akože		jej	nerozumel	alebo	ju	nepočul	
dobre).	Ak	študent	otázke	naozaj	nerozumie,	opýta	sa	člena	komisie,	
ktorý	otázku	položil,	ako	to	myslí.	Skúšajúci	to	vysvetlí.	Znova	získa	
čas	na	prípravu	odpovede.	Niekedy	sa	môže	po	odpovedi	študent	obrátiť	
na	člena	komisie,	ktorý	otázku	položil,	a	opýtať	sa:	„Stačí?“

Pri	odpovedi	je	potrebné	vizuálne	komunikovať	s	tým,	kto	otázku	
položil.	Na	odpoveď	študenta	spravidla	vyzve	predseda	komisie.

V	 rozprave	o	obhajovanej	práci	odznie	viac	otázok,	ktoré	položia	
členovia	komisie.	Predseda	komisie	určí,	ako	bude	študent	odpovedať	
na	položené	otázky.	Buď	uplatní	systém	otázka	–	odpoveď,	alebo	systém	
najprv	všetky	otázky	a	potom	odpovede	na	ne	v	poradí,	ako	boli	otázky	
položené.	

Dnes	je	štandardom,	že	študent	pri	obhajobe	záverečnej	práce	používa	
prezentáciu.	Prezentácia	je	pre	obhajujúceho	len	pomôcka	a	nie	rozsiahly	
text,	ktorý	číta	od	slova	do	slova.	Obhajujúci	stojí	pri	obhajobe		spravidla	
zoči-voči	členom	komisie.	Ak	to	technika	dovoľuje,	prezentácia	by	mala	
byť	na	premietacom	plátne	 alebo	monitore	oproti	 komisii	 –	 často	 za	
hlavou	prezentujúceho.	Študent	by	mal	mať	na	stole	monitor,	kde	tiež	
vidí	prezentáciu.	Jeho	pohľad	je	potom	zameraný	na	komisiu	a	občas	
len	pozrie	na	monitor.	Ak	všetko	číta	a	bez	prezentácie	nevie	predstaviť	
ani	cieľ	práce,	ani	predmet	a	výsledky	analýzy	alebo	návrhy	riešenia	
problému	 skúmaného	v	práci,	 natíska	 sa	otázka,	 ako	 sa	na	obhajobu	
pripravil?	Alebo	aj	otázka,	či	tú	prácu	písal	on?	

Opakom	 je	 prezentácia,	 ktorá	 obsahuje	 celé	 strany	 z	 obhajovanej	
práce.	A	študent	hľadí	na	prezentáciu	na	stene	za	ním	a	číta	od	slova	do	
slova.	V	takejto	situáciu	mám	obavy,	čo	keby	v	danom	momente	vypli	
prúd.	Vedel	by	o	práci	bez	prezentácie	povedať	aspoň	pár	slov?	Veru,	
niektorí	by	isto	nevedeli	bez	prezentácie	povedať	ani	slovo.		
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• Vedeli	by	ste	predstaviť	prácu	jednou	vetou?	
• Prečo	vás	zaujala	téma	vašej	práce?	
• Aký	je	najzaujímavejší	výsledok	vašej	práce?
• Aký	ja	váš	originálny	prínos	k	rozšíreniu	poznania	v	danej	oblasti?
• Aké	výsledky	ste	dosiahli	pri	vašom	výskume?
• Aké	sú	najzaujímavejšie	výsledky	vašej	práce?	
• Čo	je	hlavný	prínos	vašej	práce?	
• Keby	ste	písali	prácu	znova,	čo	by	ste	urobili	inak?	
• Prečo	ste	zvolili	vami	prezentovanú	metodiku	pri	riešení	práce?
• Aké	zaujímavé	knihy	ste	čítali	v	súvislosti	s	riešením	témy	práce?
• Ako	viete,	že	výsledky	vášho	výskumu	sú	správne?	
• Ako	by	ste	vysvetlili	rozdiely	medzi	závermi	vašej	práce	a	zá-

vermi,	ktoré	v	tejto	oblasti	prezentujú	iní	autori?	
• Kde	sa	dajú	aplikovať	závery	z	vašej	práce?	
• Pre	koho	môže	byť	zaujímavé	čítať	vašu	prácu?	
• Ako	plánujete	v	budúcnosti	naložiť	s	výsledkami	prezentovanými	

v	práci?	
• Čo	z	vašej	práce	vám	dáva	konkurenčnú	výhodu	a	akú	pri	uchá-

dzaní	sa	o	zamestnanie?	
• Čo	by	ste	poradili	študentovi,	keby	riešil	podobnú	tému	v	bu-

dúcnosti?	
• Ak	by	ste	rovnaký	problém	riešili	v	budúcnosti	pri	neobmedze-

ných	zdrojoch,	čo	a	ako	by	ste	robili	inak?	
• Ktorý	zo	zdrojov	použitých	pri	riešení	práce	považujete	za	roz-

hodujúci?
• Čo	by	mohlo	byť	predmetom	ďalšieho	výskumu	vo	vami	skú-

manej	oblasti?	
• Čo	ste	z	vašej	dizertačnej	práce	publikovali	s	vaším	školiteľom?	
Prečítajte	si	tieto	otázky	ešte	raz	a	zamyslite	sa	nad	nimi,	čo	by	ste	

pri	obhajobe	na	položené	otázky	povedali.
A	čo	po	obhajobe?	Prax	môže	byť	odlišná	v	závislosti	od	zvykov	na	

danej	vysokej	škole	alebo	fakulte.	Po	poslednej	obhajobe	práce	v	daný	
deň	komisia	zasadá	neverejne	a	hodnotí	obhajobu	každej	práce.	



301

ETIKA ZÁVEREČNEJ PRÁCE

• pripustiť	falšovanie	a	manipulovanie	s	výsledkami	výskumu,
• účelovo	meniť	a	vynechávať	nevhodné	fakty,	údaje	a	dáta,
• účelovo	interpretovať	výsledky	svojho	výskumu,	
• uplatňovať	pochybné	vedecké	postupy,
• k	získavaniu	informácií	pristupovať	tak,	že	má	právo	vyžadovať	od	

respondentov	informácie	potrebné	na	napísanie	záverečnej	práce,
• robiť	nátlak	na	respondentov,	aby	sa	na	výskume	zúčastnili	alebo	

aby	poskytli	požadované	informácie,	
• pochybovať	o	pravdivosti	odpovedí	respondentov,	
• robiť	v	práci	citačné	chyby	a	iné.
Väčšinu	 z	 uvedených	 priestupkov	 voči	 etike	 výskumu	nedokáže	

vedúci	práce	identifikovať.	Dodržiavanie	etiky	výskumu,	ako	aj	iných	
etických	zásad	správania,	je	na	svedomí	a	morálke	študenta.

Niekedy	je	nutné,	aby	údaje	prezentované	v	záverečnej	práci	apli-
kovanej	na	daný	podnik	boli	utajené.	Túto	skutočnosť	uvedie	študent	
v	licenčnej	zmluve	o	použití	svojej	práce	a	jej	zverejnení.	Okrem	toho	
študent	na	túto	skutočnosť	upozorní	vedúceho	práce,	oponenta	a	skúšobnú	
komisiu.	Môže	ísť	o	údaje,	ktoré	sú	obchodným	tajomstvom,	sú	utajované	
alebo	obsahujú	osobný	údaj.	Toto	právo	dáva	študentovi	ustanovenie	 
§	62a	zákona	o	vysokých	školách.	

Niekedy	študent,	v	závislosti	od	témy	práce,	v	texte	uvádza	mená	
manažérov	z	podniku	a	ich	funkcie	v	organizačnej	schéme.	Toto	do	práce	
nepatrí.	Stačí	uviesť	pracovné	zaradenie	danej	osoby	bez	jej	mena.	Ino-
kedy	konzultant	z	podniku	požaduje	od	študenta,	aby	v	práci	neuvádzal	
obchodné	meno	organizácie.	Alebo	žiada,	 aby	niektoré	prezentované	
ekonomické	výsledky	podniku	v	práci	neuvádzal.		

Riešenie	má	viac	ciest.	Obchodný	názov	organizácie	sa	môže	zmeniť	
napr.	na	spoločnosť	ABC	alebo	sa	názov	neuvedie	vôbec.	Ekonomické	
údaje	sa	môžu	korigovať	rádovo	alebo	nejakým	podielom	alebo	násob-
kom.	V	licenčnej	zmluve	študent	uvedie,	že	údaje	prezentované	v	práci	sú	
dôverné	alebo	sú	predmetom	obchodného	tajomstva,	preto	boli	modifiko-
vané.	Následne	bude	takáto	práca	rok	alebo	viac	verejnosti	nedostupná.	

Súčasťou	 alebo	 podmienkou	 výskumu,	 ktorý	 robia	 profesionálne	
výskumné	 agentúry,	medzinárodné	 výskumné	 tímy,	 ale	 aj	 výskumov	
realizovaných	 slovenskými	 univerzitami,	 je	 vyžadovanie	 písomného	
súhlasu	od	respondentov	s	účasťou	na	výskume.	
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ZOZNAM	PRÍLOH	A	PRÍLOHY

Príloha	A	–	Kontrolný	hárok	finálnej	úpravy	záverečnej	práce
Príloha	B	–	Licenčná	zmluva	
Príloha	C	–	Hodnotiace	kritériá	dizertačných	prác	v	oblasti	ekonomiky	
Príloha	D	–	Formulár	oponentského	posudku	diplomovej	práce
Príloha	E	–	Pokyny	na	vypracovanie	oponentského	posudku	
																			diplomovej	práce
Príloha	F	–	Vyhlásenie	účastníka	výskumu




