
Štruktúra rigoróznej práce 
 

 

Rigorózna práca má formát A4. Rozsah práce je 80 – 100 strán. Vyžaduje sa, aby práca 

mala obal, tvrdú väzbu. 

 

OBAL rigoróznej práce obsahuje tieto údaje: 

- názov školy 

- názov školiaceho pracoviska 

- evidenčné číslo 

- názov rigoróznej práce 

- označenie „Rigorózna práca“ 

- rok,  meno a priezvisko autora 

 

TITULNÝ LIST rigoróznej práce obsahuje tieto údaje: 

- názov školy 

- názov práce 

- označenie „Rigorózna práca“ 

- študijný program 

- študijný odbor 

- školiace pracovisko 

- meno a priezvisko autora 

- miesto a rok,  titul, meno a priezvisko autora 

 

Prehľad častí rigoróznej práce: 

 

- Obal – (vzor č.1) 

- Titulný list – (vzor č.2) 

- Errata (ak sú nutné opravy chýb, vloží sa voľne za titulný list) 

- Abstrakt (abstract) 

- Predhovor 

- Obsah 

- Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek 

- Zoznam skratiek a symbolov 

- Slovník termínov 

- Úvod 

- Jadro (teoretická a praktická časť) 

- Záver 

- Zoznam použitej literatúry 

- Prílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podrobnejší popis štruktúry: 

 

1.) Abstrakt a kľúčové slová – za titulným listom nasleduje abstrakt práce v slovenskom 

a anglickom jazyku, kľúčové slová. Abstrakt je stručnou charakteristikou práce, skrátené 

presné vyjadrenie obsahu rigoróznej práce. Nesmie presiahnuť jednu stranu. Dĺžka 

abstraktu je 100 – 400 slov vrátane kľúčových slov. Kľúčové slová sa píšu s malými 

písmenami, oddeľujú sa čiarkou.  

 

2.) Predhovor – za abstraktom je zaradený predhovor, v ktorom autor uvedie hlavné 

charakteristiky práce, načrtne kontext témy, súčasný stav poznania a praxe v danej oblasti, 

ciele dizertačnej práce a uvedie závery a možnosti aplikácie práce v praxi. 

 

3) Obsah – za abstraktom a predhovorom sa na novej strane umiestni obsah práce. 

 

4) Hlavný text – hlavný text musí mať na začiatku úvod a na konci záver. V úvode autor 

podrobnejšie a presnejšie ako v predhovore vysvetlí ciele práce, jej zameranie, použité 

metódy, spresní, ktoré hlavné pramene použil, a ktoré z nich využíval najviac. V závere 

práce sumarizuje autor vlastný prínos. Závery musia nadväzovať na výklad, popis 

a argumenty. 

 

5) Zoznam použitej literatúry a prílohy – autor za hlavný text zaradí zoznam použitej 

periodickej a neperiodickej literatúry. V tomto zozname sa musia zaznamenať všetky 

citované pramene, ktoré autor v práci použil. Zoznam sa započítava do rozsahu práce. 

 Za zoznamom použitej literatúry autor zaradí prílohy rigoróznej práce. Do príloh sa 

uvádzajú formuláre dotazníkov, zložitejšie a podrobnejšie tabuľky, diagramy, fotografie, 

atď. Každá príloha sa dáva na novú stranu. Prílohy rigoróznej práce sa číslujú priebežne 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 1 VZOR OBALU ZÁVEREČNEJ RIGORÓZNEJ PRÁCE 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE  

SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 
(veľkosť písma 14) 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA 

BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE 
(veľkosť písma 14) 

 

 

Evidenčné číslo 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZOV PRÁCE 
(veľkosť písma 16) 

Označenie práce 
(veľkosť písma 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Rok                                                                   Titul MENO PRIEZVISKO 
    (veľkosť písma 14)                                                                                             ( veľkosť písma 14) 

                                                                                                        
                                                                                                                            

 

 



PRÍLOHA Č. 2 VZOR TITULNÉHO LISTU ZÁVEREČNEJ RIGORÓZNEJ PRÁCE 

 

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE  

SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 
(veľkosť písma 14) 

ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA 

BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE 
(veľkosť písma 14) 

 

 

 

 

 

 

NÁZOV PRÁCE 
(veľkosť písma 16) 

Označenie práce 
(veľkosť písma 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Študijný program:      názov 

Študijný odbor:           číslo a názov 

Školiace pracovisko:   názov ak bolo určené 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO rok                                                     Titul MENO PRIEZVISKO 
 (veľkosť písma 14)                                                                                             ( veľkosť písma 14) 

                                                                                                        
                                                                                                                             

 
 

 

 



Príloha č. 3 Vzor zadania rigoróznej práce 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava 

 

Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 

 

 

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE 

 

 
Akademický rok:     

 

Typ záverečnej práce:     

 

Názov záverečnej práce:    

 

Meno, priezvisko a titul študenta:   

 

Študijný program:    

 

Študijný odbor:     

 

Školiace pracovisko:     ÚSVaZ bl. P. P. Gojdiča v Prešove 

 

Meno, priezvisko a tituly vedúceho školiaceho pracoviska VŠZaSP:  

                                                               doc. Ing. Štefan Bugri, PhD., MPH 

 

Anotácia:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Jazyk práce: slovenský 

 

Dátum schválenia zadania:  

 

Podpis vedúceho školiaceho pracoviska: 

 


