
Diplomová práca

Obsah, forma, úprava

Pravidlá hodnotenia



Cieľom magisterského štúdia je získať dostatočne 
hlboké vedomosti v konkrétnej vednej oblasti a schopnosti ich 
samostatne tvorivo uplatniť a používať. 

Po absolvovaní by mal byť študent schopný vytvárať vlastné 
originálne príspevky k poznaniu v tejto oblasti. 

Diplomová práca je dokument, ktorý by mal túto schopnosť 
preukázať. Musí teda dokumentovať dve základné veci

• schopnosť identifikovať problém alebo otázku, ktorá je vo 
vybranej oblasti dôležitá (zaujímavá) a ešte nebola vyriešená

• schopnosť tento problém (otázku) vyriešiť

Obidve tieto zložky sú dôležité a nemožno ich v práci vynechať. 
Vyriešenie problému by malo byť pôvodným a užitočným 
príspevkom k poznaniu v príslušnej vednej oblasti.
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Príprava diplomovej práce

Diplomová práca je zavŕšením magisterského štúdia 
a na univerzitách výskumného typu je jej venovaná zvýšená 
pozornosť. 

Je vyjadrená (v štúdiu Im na ÚINF PF UPJŠ)

• celkovým kreditovým ohodnotením 
8 PDSI, SDI + (4 SSD) + 4 DIP + 16 DPO    28 kreditov ≈ 700 hod

• vytvorením patričného časového rozsahu na jej prípravu 
(práca je zvyčajne zadávaná hneď po začatí štúdia a študent 
by sa jej mal venovať aspoň jeden rok),

• jej obhajoba je neoddeliteľnou súčasťou štátnej záverečnej 
skúšky.
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Voľba problému pre DP

Problém, zadaný pre diplomovú prácu, by mal byť

• aktuálny

• zaujímavý pre príslušnú vednú oblasť

• riešiteľný vo vymedzenom časovom intervale 
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Zadanie DP

Vedúci diplomovej práce (v spolupráci s odborným 
konzultantom) formuluje v zadaní ciele práce. 

Pri formulácii cieľov by mal prihliadať na

• čo najpresnejšiu a najkonkrétnejšiu špecifikáciu

• časovú realizovateľnosť

• dostupnosť informačných zdrojov a zariadení, potrebných 
pre realizáciu riešenia

Aktuálnosť a zaujímavosť problému v komunite je 
prezentovaná obyčajne aspoň tromi citáciami odborných 
článkov k téme (nie starších ako dva roky).
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Časový harmonogram riešenia

Analýza problému    (1r Im LS)

• súčasný stav problematiky

• používané metódy a podobné známe riešenia

• výber metód a postupu vlastného riešenia

Riešenie problému   (2r Im ZS)

• návrh konkrétnych algoritmov a ich implementácia

• vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, porovnanie so  
známymi riešeniami

Záverečná editácia práce, obrázky, prílohy    (2r Im LS)

Príprava obhajoby diplomovej práce
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Spisovanie diplomovej práce

Pri posudzovaní práce sa prihliada len na odovzdaný 
dokument a pripojené materiály. 

Tento musí byť dostatočne obsažný a prehľadný na to, aby 
posudzovateľ vedel jednoznačne zistiť, akú otázku práca rieši, 
posúdiť, či nebola už niekedy vyriešená, či je pre príslušnú 
vednú oblasť zaujímavá a či jej riešenie je správne a prínosné.
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Štruktúra dokumentu

Predná časť (preliminaries)

Jadro práce – hlavný text

Prílohy

Registre (nepovinné)

Sprievodný materiál 

• dátové médium, obsahujúce
• elektronickú verziu práce,
• zdrojové texty a kompilovaný (spustiteľný) výsledok 

implementácie, 
• podľa možnosti použité informačné zdroje,
• dodatočné tabuľky a grafy

• používateľská príručka, systémová príručka
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Preliminaries

• obal

• titulný list

• poďakovanie

• (čestné vyhlásenie o samostatnom vypracovaní)

• zadanie diplomovej práce

• abstrakt v štátnom jazyku

• abstrakt v anglickom resp. inom cudzom jazyku

• obsah

• zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné)

• zoznam skratiek a symbolov (nepovinné)

• terminologický slovník (nepovinné)
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Abstrakt

• krátka výstižná charakteristika obsahu práce 

• dosiahnuté výsledky a význam práce

• jeden odsek bez (explicitných) odkazov na literatúru
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Hlavný text

• úvod

• jadro

• záver

• resumé (ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku 
v rozsahu 10% jadra)

• zoznam použitej literatúry

Strany sa číslujú od prvej strany úvodu.
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Úvod

• krátke zdôvodnenie voľby vybraného problému, jeho 
stručná charakteristika, dôležitosť a aktuálnosť

• stručný popis použitých metód, podobných riešení, hlavné 
informačné zdroje

• charakteristiky jednotlivých kapitol jadra práce, pôvodnosť 
dokumentovaných postupov a výsledkov

• obsah sprievodného materiálu

Úvod je nečíslovaná kapitola a jej rozsah je 1-2 strany

Nemal by opakovať (citovať) abstrakt, zadanie a ciele práce ani 
závery a odporúčania
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Jadro práce

Práca implementačného charakteru

• analytická časť      (1/3)

• implementačná časť     (1/3)

• testy, porovnanie  a vyhodnotenie výsledkov   (1/3)

Práca vedecko-výskumného charakteru

• analytická časť      (1/3)

• návrh riešenia, hypotézy, tvrdenia, pomocné tvrdenia   (1/3)

• dôkazy pomocných tvrdení, overenie, dôsledky ...   (1/3)
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Analytická časť

• analýza súčasného stavu riešenia problému resp. problémov 
podobného typu (vrátane krátkej histórie)

• používané metódy riešení, algoritmy, dokázané tvrdenia 
(väčšinou odkazmi na literatúru)

• ak je súčasťou vytvorenie programu, analýza obsahuje návrh 
používateľských scenárov, možnosti ovládania, návrh 
používateľského rozhrania

• práca nemá mať charakter učebnice ani populárne-
vedeckého článku !
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Implementačná časť

• návrh implementácie – vybrané algoritmy, metódy, štruktúry 
údajov, vývojové prostredie, programovací jazyk ...

• postup realizácie implementácie – explicitné uvedenie pôvodu 
použitých komponentov

• komentované dôležité časti (vlastného) zdrojového kódu

• možnosť odkazovať na kód resp. iné údaje v Prílohe
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Vyhodnotenie výsledkov

• navrhnuté a realizované testy a ich výsledky

• porovnanie výsledkov s existujúcimi riešeniami

• znázornenie dosiahnutých výsledkov tabuľkami, grafmi ...

• väčšie tabuľky a grafy – uviesť  v Prílohe
a v komentároch sa na nich odkazovať
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Kapitoly

• jadro práce je rozdelené na kapitoly, číslované priebežne od čísla 
1  (maximálne do 10)

• kapitola stále začína na novom liste a má vhodný výstižný názov, 
ktorý odpovedá jej obsahu

• v prvom odseku kapitoly sa stručne predstaví jej obsah

• podkapitoly sa označujú kombináciou čísla kapitoly
a podkapitoly (1.3    1.3.4 )  a zvýraznia sa odsadením
v texte

• podkapitoly tretej úrovne treba používať len výnimočne
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Záver

• nečíslovaná záverečná kapitola hlavného textu

• charakteristika dosiahnutých výsledkov

• komentár k nedokončeným častiam implementácie

• možnosti využitia riešenia 

• možnosti rozšírenia riešenia o ďalšie funkcie, resp. využitie 
niektorých jeho častí

• mieru splnenia jednotlivých cieľov posudzuje oponent práce 
(riešiteľ sa k cieľom nevyjadruje)
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Zoznam použitých zdrojov

• Citácie (bola prednáška)

• každá citácia by mala byť v hlavnom texte použitá

• sekundárne citácie sa neuvádzajú
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Vzor príkladov popisu citácií dokumentov podľa ISO 690 a ISO 690-2

Knihy / Monografie

• Autor. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. 
Miesto vydania: vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

• Ak sú traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov 
ako traja, uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al., 
ak je to zahraničné dielo.

OBERT, V. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.

TIMKO, Ján – SIEKEL, Pavol – TURŇA, Juraj. Geneticky 
modifikované organizmy. Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 
80-224-0834-4.

HORVÁT, J. a kol. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. 
Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.
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Vzor príkladov popisu citácií dokumentov podľa ISO 690 a ISO 690-2

Článok v časopise

• Autor. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, 
časopisy). ISSN (nepovinný údaj), rok, ročník, číslo, rozsah 
(strany od-do).

STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej 
vede. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 
3, s. 8-16.

BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to 
pendulum equation. In International Journal of Mathematical
Education in Science and Technology, 2009, vol. 40, no. 2, p. 
206-215.
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Vzor príkladov popisu citácií dokumentov podľa ISO 690 a ISO 690-2

Článok zo zborníka

• Autor. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : 
vydavateľ, rok vydania. ISBN (nepovinný údaj), rozsah strán 
(strana od-do).

ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and 
their economical evaluation. In 9th International Conference : 
proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : 
Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-
7157-524-0, p. 262-268.

BOĎOVÁ, M. at al.. An introduction to algorithmic and 
cognitive approaches for information retrieval. In 18. 
Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké
konference o současných poznatcích informačních a 
komunikačních technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita 
Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7. s. 17-28.
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Vzor príkladov popisu citácií dokumentov podľa ISO 690 a ISO 690-2

Elektronické dokumenty - monografie

• Autor. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : 
vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie [Dátum 
citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.

SPEIGHT, J. G. Lange's Handbook of Chemistry [online]. 
London : McGraw-Hill, 2005. [cit. 2009-06-10]. Dostupné na 
internete: 
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_
EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY
_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic
> . ISBN 978-1-60119-261-5.
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Vzor príkladov popisu citácií dokumentov podľa ISO 690 a ISO 690-2

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky

• Autor. Názov článku. In Názov časopisu [Druh nosiča]. Rok 
vydania, ročník, číslo [Dátum citovania]. Dostupnosť a 
prístup. ISSN.

HOGGAN, D. Challenges, Strategies, and Tools for Research
Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special
Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. 
Dostupné na internete: 
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hog
gan_d01.htm>.
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Prílohy

• číslované abecedne A,  B ..

• rozsiahlejšie časti zdrojového kódu

• väčšie tabuľky, grafy

• väčšie názorné obrázky, snímky, fotografie
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Formálna úprava

• v štátnom (slovenskom) jazyku, v inom jazyku po súhlase 
školiaceho pracoviska (je potrebné uviesť súhrn v 
Slovenčine)

• orientačne 50 – 70 strán (90000 až 126000 znakov) 

• dve práce v tlačenej podobe v pevnej väzbe

• elektronická verzia v pdf formáte, identická
s tlačenou verziou (bez podpisov) - do centrálneho registra 
záverečných prác 

• licenčná zmluva (je možné žiadať odklad zverejnenia o 12 -
36 mesiacov)
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Úprava práce

• obrázky, tabuľky, grafy, ... definície, tvrdenia, dôkazy

• vhodný editor - TeX (citácie BibTeX) resp. 
Word s jednotným fontom (len zvýraznenie)

• štýl – odborný (nie popularizačný) bez floskúl 
(každú publikovanú vetu by malo byť možné dokázať !)

• prácu by malo byť možné čítať od začiatku do konca
(všetky pojmy by mali byť vysvetlené pred ich prvým použitím)

• autorský plurál resp. trpný rod  (okrem úvodu ... ?) 

• odborné termíny – v slovenskej práci slovenské ekvivalenty 
(prvýkrát je možné použiť aj anglický ekvivalent   napr. 
smerovač (router) )

• gramatika
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Hodnotenie

• posúdenie formálnej stránky práce

• posúdenie úrovne spracovania teoretickej časti

• posúdenie spracovania empirickej časti

• posúdenie prínosu záverečnej práce a jej použiteľnosť

• odporúčanie autorovi práce

• otázky pre autora pri obhajobe práce

• písomné hodnotenie
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Pri posudzovaní práce sa prihliada len na odovzdaný 
dokument a pripojené materiály. 

Tento musí byť dostatočne obsažný a prehľadný na to, aby 
posudzovateľ vedel jednoznačne zistiť, akú otázku práca rieši, 
posúdiť, či nebola už niekedy vyriešená, či je pre príslušnú 
vednú oblasť zaujímavá a či jej riešenie je správne a prínosné.
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