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Smernica dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác na Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave sa mení a dopĺňa takto: 

(1) Čl. 4 ods. 10 znie: 

„Záverečná práca obsahuje minimálne tieto základné časti a údaje8 v tomto poradí: 

− obal - vonkajšia a vnútorná strana obalu (obálky, väzby), na obale sa uvedie: názov 
univerzity a fakulty (Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta), názov práce, meno autora, miesto a rok 
vydania práce (Bratislava, Nitra, Badín; 20xx); povinná časť práce,  

− titulný list – údaje uvádzané v tomto poradí (viď Príloha 5): názov univerzity, názov 
fakulty, názov a podnázov práce (ak sa použil), označenie práce (bakalárska práca, 
diplomová práca, licenciátska práca, dizertačná práca), meno a priezvisko autora, 
prípadne akademický titul autora, názov katedry, názov a číslo študijného odboru, 
meno, priezvisko a tituly školiteľa práce, miesto a rok vydania; povinná časť práce,  

− zadanie – obsahuje označenie práce (bakalárska práca, diplomová práca), meno 
študenta, dátum narodenia študenta, názov práce, meno školiteľa, termín zadania, 
termín odovzdania, základnú odporúčanú literatúru, schválenie školiteľom a vedúcim 
katedry s dátumom schválenia; povinná časť pre bakalárske a diplomové práce,  

− čestné vyhlásenie o originálnosti práce, povinná časť práce, 

− poďakovanie; nepovinná časť práce,  

− abstrakt – povinne sa uvádza v slovenskom jazyku; verzia vo svetovom jazyku je 
povinná pre licenciátske práce a dizertačné práce (svetový jazyk: angličtina, nemčina, 
taliančina, francúzština); obsahuje autora a názov práce, názov školy, fakulty, katedry, 
meno školiteľa, miesto, rok, rozsah práce, text abstraktu - krátka (informatívna) 
charakteristika obsahu práce9; povinná časť práce,  

− obsah, vrátane zoznamu obrázkov, tabuliek, skratiek, atď.; povinná časť práce,  

− úvod – základná charakteristika záverečnej práce, okolnosti jej vzniku, definuje sa 
hlavná téma, predmet práce alebo výskumu, použité metódy, cieľ a význam, 
informácie o poskytnutí pomoci, prínos autora; povinná časť práce,  

− jadro – text práce členený na kapitoly, odseky a pod.; povinná časť práce,  

− záver – obsahuje vecné závery, sumarizáciu, vlastný prínos alebo pohľad autora; 
povinná časť práce,  

− zoznam bibliografických odkazov; povinná časť práce.“ 

                                                 
8  http://vili.uniba.sk/AK/metodika_pisania_zp.pdf  

MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka.  Martin : Osveta, 
2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.  

9  Podrobnejšie pozri MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján a kolektív: Akademická príručka. 
Martin : Osveta, 2005. – s. 63 – 70. 
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(2) Príloha č. 5 znie: 

„Vzor titulného listu záverečných prác (nie obalu) 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov práce 
(prípadne podnázov) 

 
Bakalárska práca / Diplomová práca / Licenciátska prác / Dizertačná práca 

 
Meno a priezvisko autora práce 

 
 
 
Katedra ..................................................................... 

Študijný odbor: ................. (číslo a názov) 

Školiteľ záverečnej práce:  ................... (meno, priezvisko, tituly) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRATISLAVA/NITRA/BADÍN 20xx“ 
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(3) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 

 

V Bratislave 30. marca 2009 
 
 
 
 

Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. 
Dekan fakulty 


