ŠTRUKTÚRA DIZERTAČNEJ PRÁCE
(úprava po nadobudnutí účinnosti Internej smernice č. 8/2017 o záverečných a habilitačných prácach –
dňom 1. 10. 2017)
Zásada:
Dizertačná práca má charakter kvalifikačnej, vedeckej písomnej práce, v ktorej doktorand na základe
priebežného výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu, ako aj vedeckých metód
preukazuje schopnosť a pripravenosť samostatne vedecky a tvorivo pracovať v oblasti výskumu, resp.
pripravenosť na samostatnú teoretickú a tvorivú činnosť, na riešenie teoretických i praktických
problémov študijného odboru. Autor dizertačnou prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený
odborný problém s medziodborovým prístupom a závermi. Predpokladá sa vedecká úroveň práce, má
to byť kvalitné odborné dielo, ktoré prináša nové poznatky v danom odbore, vytvárajúce, doplňujúce
alebo korigujúce komplex znalostí a vedomostí o zákonitostiach a vývoji spoločenských javov.
DIZERTAČNÁ PRÁCA OBSAHUJE TIETO ČASTI:
Obal
Titulný list
Zadanie záverečnej práce (z AiS2)
Poďakovanie (nepovinné)
Abstrakt v štátnom jazyku
Abstrakt v anglickom jazyku, resp. inom svetovom jazyku (v súlade so zadaním záverečnej práce)
Obsah
Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné)
Zoznam skratiek a značiek (nepovinné),
Slovník (nepovinné)
Hlavnú textovú časť dizertačnej práce vo všetkých študijných programoch na OF EUBA tvorí:
Úvod
1. Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
2. Cieľ práce
3. Metodika práce a metódy skúmania
4. Výsledky práce
5. Diskusia
6. Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce
Záver (prezentačne na báze dosiahnutých výsledkov ako odkaz pre teóriu a prax)
Zoznam použitej literatúry (obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov)
Prílohy (ak sú súčasťou práce)
Proporcionalita jednotlivých častí dizertačnej práce:
1. Úvod do problematiky
2. Súčasný stav riešenej problematiky doma i v zahraničí
3. Cieľ práce
4. Metodika práce a metódy skúmania
5. Výsledky práce
6. Diskusia
7. Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce
8. Záver

1. a 2. spolu cca 25-35 strán
3. až 6. spolu 45-65 strán
7. a 8. spolu 10-20 strán

Odporúčaný rozsah dizertačnej práce: cca 80 – 120 strán (cca 144 000 – 216 000 znakov vrátane
medzier), bez príloh. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej
práci. Odporúčané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola
2,5 cm, päta dole 1,25 cm, pri obojstrannej tlači zrkadlové okraje, odsadenie prvého riadku v odstavci
1,25 cm, zarovnávanie do bloku, nadpisy 1. úrovne číslovania 16b/Bold, 2. úrovne číslovania
14b/Bold, 3. úrovne číslovania 14b/Italic, orientácia na výšku, formát A4. Číslovanie práce sa začína
od titulného listu, pričom čísla strán sa zobrazujú až od časti Úvod. Práca sa čísluje až po prvú stranu
prílohy.
Väzba: knižná pevná väzba tak, aby sa nedali jednotlivé listy vyberať
Bibliografické odkazy: v súlade s normou STN ISO 690

