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Chcete sa stretnúť so študentmi zo zahraničia 
a spolužiakmi v odbornej diskusii? 

Radi by ste prezentovali svoju Bc. Mgr. PhD. prácu? 
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Čo preto musíte urobiť? 
 

 dohodnúť sa so svojím školiteľom na téme vedeckého príspevku, 

 poslať záväznú prihlášku do 31. 01. 2020 a  vedecký príspevok do 28. 02. 2020 
na E-mail: michalovce.konferencia@gmail.com 

 prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou. 
 
Všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s 
názvom Študentská vedecká konferencia zameraná na študijný odbor 
Ošetrovateľstvo, Sociálna práca, Verejné zdravotníctvo, Fyzioterapia  2020 
 

 

 



 
Pokyny pre písanie práce MŠVK  

  
Odporúčané nastavenia   

  

 použite príslušnú šablónu podľa typu práce  

 písmo font Times New Roman  

 veľkosť písma 12  

 riadkovanie 1,15  

 rozsah práce vrátane tabuliek, obrázkov a grafov je  min. 10 – max. 15 strán,  

zarovnanie do bloku  

  

Štruktúra diplomovej práce  

  

Titulná strana práce:  

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 

Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce                            

názov práce MŠVK 

meno a priezvisko autora, fakulta, rok a školiteľ 

Odporúča sa členenie práce podľa IMRAD-u: 

Úvod,  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Súčasný stav riešenej problematiky 

Metodika výskumu: naformulovaný výskumný problém, výskumný cieľ, výskumné otázky, 

hypotézy, zadefinovanie výskumného súboru, definovanie premenných, manažment 

výskumu, metódy analýzy údajov 

Výsledky 

Diskusia 

Záver  

Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného výskumu v diplomovej práci prosíme pri jednotlivých častiach 

uviesť plánované postupy!!! 

 

ŠTRUKTÚRA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

  

Titulná strana práce:  

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 

Detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce                            

                                   názov práce MŠVK  

                                   meno a priezvisko autora, fakulta, rok a školiteľ   

 

 



 

V prípade prieskumu:  Odporúča sa členenie práce podľa IMRAD-u: 

Úvod  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Súčasný stav riešenej problematiky 

Metodika výskumu: naformulovaný prieskumný problém, prieskumný cieľ, prieskumné 

otázky, zadefinovanie prieskumného súboru, manažment prieskumu, metódy analýzy údajov 

Výsledky 

Diskusia 

Záver  

Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného prieskumu v bakalárskej práci prosíme pri jednotlivých častiach 

uviesť plánované postupy 

 

V prípade ošetrovateľského procesu (OŠE): 

Úvod  

Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Realizácia OŠE procesu 

Diskusia 

Záver  

Zoznam použitej literatúry  

V prípade nerealizovaného ošetrovateľského procesu v bakalárskej práci, prosím pri 

jednotlivých častiach uviesť plánované postupy. 

 
V prípade teoretickej bakalárskej práce 
Úvod: uvedenie témy riešenej problematiky v širšom kontexte a naznačenie jej  
opodstatnenosti, stav riešenej problematiky v súčasnosti, definovanie  cieľov  bakalárskej 
práce. 
Jadro práce:  obsahuje teoretickú časť a diskusiu. Teoretická časť poskytuje analytický prehľad 
o doterajších zisteniach o zvolenej téme a o tom, akými spôsobmi sa problém doteraz skúmal. 
Táto časť si vyžaduje hĺbkové spracovanie na základe poznania relevantnej domácej i 
zahraničnej literatúry. V tejto sekcii je nutné používať správnu techniku citovania.  
Záver: zhrnutie výsledkov práce a stručne zhodnotenie jej významu. V tejto časti práce je 
potrebné deklarovať, či sa podarilo dosiahnuť vopred vytýčené ciele. Rovnako je potrebné 
poukázať na problémy, ktoré sa nepodarilo v jednotlivých častiach bakalárskej práce vyriešiť, 
a pokiaľ je to možné, autor by mal navrhnúť spôsob ich riešenia pre prax. 
  
PREZENTÁCIA PRÁCE MŠVK  

Pri prezentácii sa odporúča použiť program MS Power Point (súčasť programov MS Office). 

Rozsah prezentácie by nemal prekročiť 7 – 10 minút. Obsah prezentácie zodpovedá hlavným 

častiam práce uvedeným vyššie. 


