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Základné vlastnosti vybraných typov dokumentov 

 

Vedecká monografia  (AAA, 
AAB) 

Odborná knižná publikácia 
(BAA, BAB) 

Vysokoškolská učebnica 
(ACA, ACB) 

Skriptá, učebné texty 
(BCI) 

- vedecké dielo jedného až troch 
autorov podávajúce komplexný, 
ucelený, vyčerpávajúci, 
systematický rozbor jednej témy, 
vedeckého problému alebo časti 
vedeckého odboru, zahŕňajúci 
všetky stránky danej témy, 
jednotlivé časti na seba navzájom 
nadväzujú s hlavnou intenciou 
komunikovať vedecké poznatky 
v odborných a vedeckých kruhoch. 

- zameraná na určitý výsek 
problematiky (nie komplexná, 
vyčerpávajúca) 
- vysvetľujúci, opisný charakter 
(návody, prehľady, ...) 

- má vzdelávaciu intenciu, 
- prezentuje systematizovaný 
súbor a výklad poznatkov 
k jednému vedeckému problému;  

- majú vzdelávaciu intenciu, 
- prezentuje systematizovaný súbor 
a výklad poznatkov k jednému 
vedeckému problému, 
- učebné texty dočasného 
charakteru, 

- aspoň 2 recenzenti (v monografii 
jednoznačne uvedení) 

- môže/nemusí mať recenzentov musí mať aspoň 2 recenzentov - recenzenti nie sú potrební 

- musí mať ISBN - musí mať ISBN - musí mať ISBN - musia mať ISBN 

- musí prejsť oficiálnym 
publikačným a distribučným 
procesom, spĺňať kritériá 
všeobecne zverejnenej publikácie  
a disponovať všetkými potrebnými 
náležitosťami formálnej, jazykovej  
a vydavateľskej úpravy podľa 
platných štandardov 
(náklad min. 100 ks, distribúcia 
tradičnými spôsobmi: kníhkupectvá, 
knižnice, ...) 

- náklad min. 50 ks, verejná 
distribúcia 

- musí prejsť oficiálnym 
publikačným procesom,  
- musí spĺňať kritériá verejne 
publikovaného dokumentu a 
disponovať všetkými potrebnými 
náležitosťami formálnej a 
vydavateľskej úpravy podľa 
platných štandardov 

- spĺňajú kritériá verejne 
publikovaného dokumentu 

- vydaná vydavateľstvom 
orientovaným na vedeckú 
literatúru (akadémie vied, vedecké 
spoločnosti, vedecko-výskumné 
ústavy, univerzity a vysoké školy, 
vedecké vydavateľstvá) 

- renomé vydavateľa nie je až také 
dôležité 

- nezvyknú byť vydávané 
vedeckými vydavateľstvami, skôr 
akademickými vydavateľstvami 
alebo vydavateľstvami 
zameriavajúcimi sa na vydávanie 
príručiek, učebníc, výkladových 
publikácií 

- spravidla ich vydáva samotná VŠ  

- rozsah min. 3AH - rozsah min. 3AH - rozsah min. 3AH - rozsah min. 3AH 

- integruje už známe i nové, - prináša známe informácie, - správna sumarizácia - systematický výklad 
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doposiaľ nepublikované 
informácie, obsahujúce výsledky 
autorovej vedeckej práce 
a predkladá závery 
- prináša nové informácie, 
vedecko-objaviteľského 
charakteru (nové informácie 
pochádzajú z vlastného výskumu, 
„existencia tzv. výskumnej vzorky“) 

kumuluje, syntetizuje, vysvetľuje 
(príručky, manuály, lexikóny, 
encyklopédie, prehľadové 
publikácie a pod.) 
- zovšeobecňuje poznatky 
z viacerých zdrojov, neprináša 
primárne dáta z  vedeckého 
výskumu 

podstatných, spoľahlivých a už 
overených poznatkov, 
- systematicky podáva výklad 
poznatkov (nevzniká na základe 

inšpirácie autora – má jasný cieľ),  
- vovedenie študentov aj do 
sporných, ešte nie celkom 
ujasnených problémov 

- vedecký štýl, precízne 
spracovaný vedecký aparát, ktorý 
zahŕňa aj bibliograficko-informačný, 
ilustračný, poznámkový a kritický 
aparát (zoznamy skratiek, registre, 
súvzťažná literatúra, ...) 

- odborný až populárno-náučný 
štýl (napr. namiesto chemických 
vzorcov používa zaužívané názvy 
kyselina, alkohol) 
- keďže ide o kumulatívne, resp. 
syntetizujúce dielo – má obvykle aj 
rozsiahly zoznam použitej 
a súvzťažnej literatúry.  

- pri tvorbe sa dodržiavajú viaceré 
pedagogické princípy – zásada 
sústavnosti, prístupnosti, 
primeranosti, názornosti a pod. 
- základný výkladový text je obvykle 
doplnený o viaceré nevýkladové 
zložky – ilustrácie, orientačný 
aparát, úlohy, otázky, atď. 
- odborný až vedecký štýl 
- jasne štruktúrovaný text 

- obsahovo ako pri VŠ učebniciach, 
ale s menším dôrazom na jazykovú 
a formálnu úpravu 

- je zásadne nepokračujúca, 
neseriálová, neperiodická 
publikácia 

- neperiodická publikácia - neperiodická publikácia (obvykle 
časom máva viacero nových, 
doplnených a aktualizovaných 
vydaní) 

- neperiodická publikácia 

- komunikuje informácie v priestore 
vedy, nie sú určené pre širokú 
laickú verejnosť 

- komunikuje odborné informácie, 
prenáša vedecké informácie do 
praxe odborných disciplín 

- sprostredkováva vývinové 
tendencie v danej oblasti,  
- poukazuje na nové smery 
- komunikuje odborné informácie 
s cieľom vzdelávať, zlepšiť 
orientáciu v oblasti 

- ich úlohou je dočasne zastúpiť, 
nahradiť alebo doplniť učebnice 
príslušných predmetov 

cieľová skupina = úzky okruh 
špecialistov 

cieľová skupina = širší okruh 
odborníkov z praxe 

cieľová skupina = vymedzený okruh 
študentov 1. a 2. stupňa VŠ 
štúdia v danom odbore, vedecko-
pedagogickí pracovníci VŠ 
pôsobiaci v danej oblasti  

cieľová skupina = vymedzený okruh 
študentov 1. a 2. stupňa VŠ 
štúdia v danom odbore 

- obsahuje značný počet citovanej 

a použitej literatúry (desiatky, 
stovky zdrojov), odkazy na citované 
dokumenty sú priamo v texte; citujú 

- obsahuje rozsiahly zoznam 

použitej literatúry (desiatky zdrojov), 
priame citovanie v texte je 
zriedkavejšie, keďže odborné 

-  učebnica obsahuje známe 

overené skutočnosti, môže avšak 
nemusí obsahovať použitú 
literatúru, na druhej strane často 

- spôsob citovania ako pri VŠ 
učebniciach 
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sa všetky faktografické informácie, 
ktoré autor použil, citácie sa 
využívajú ako argumenty pre 
podporenie alebo vyvrátenie určitej 
teórie, hypotézy a súčasne sú 
určitým odrazom autorovej znalosti 
problematiky; podľa rozsahu 
bibliografických odkazov možno 
vyhodnotiť, či sa dielo zaoberá 
problematikou do hĺbky, resp. šírky, 
či prináša prehľadové alebo 
aktuálne informácie a pod. 
(humanitné, umenovedné,  
spoločensko-vedné odbory môžu 
pracovať i so staršou literatúrou; 
prírodovedné a technické disciplíny 
a vedy o živote sa vyznačujú 
citovaním  
aktuálnych, obvykle maximálne 7-
10 rokov starých zdrojov); autor 
uvádza i svoje práce, ktorými 
dokumentuje svoju vedeckú prácu 

knižné publikácie   syntetizujú 
obsah, poskytujú prehľad, opis, 
návod a pod., čo ne potrebné 
dokumentovať; spektrum použitých 
zdrojov je relatívne široké z pohľadu 
aktuálnosti, typu i zamerania. 
použitá literatúra poskytuje  
možnosť overenia kvality  
syntézy, pohľadu autora na 
spracúvanú problematiku. 

obsahuje aj tzv. odporúčanú 
literatúru -  t.j. ďalšie zdroje 
zaujímavé z pohľadu rozšírenia 
oboznámenia sa s témou; priame 
citovanie v texte je veľmi zriedkavé 

 

 


