
 

ODPORÚČANÁ FORMA A ROZSAH  

PRE PÍSANIE A OBHAJOBU SEMINÁRNEJ PRÁCE  

Z LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY 
 

 

Formát: A4, rozsah 3 – 8 strán, písmo Times New Roman 12 (alebo iný vhodný font), riadkovanie 1,5, 

zarovnanie textu na pravý a ľavý okraj.  

 

Odporúčané delenie práce na celky napr.: 

 

 „Úvod“: stručné predstavenie zvolenej problematiky (napr. historické aspekty, objaviteľ ... atď.)           

(1 – 2 strany) 

 

 „Jadro“: opis biofyzikálneho princípu, zloženia, fungovania, zvolenej metódy alebo prístroja, využitie 

v medicíne na diagnostické alebo terapeutické účely.  (1 – 4 strany) 

 

 „Záver“:  napr. limity, obmedzenia, nedostatky zvolenej diagnostickej alebo terapeutickej metódy, 

budúcnosť danej problematiky ... atď. (1 – 2 strany) 

 

 BIBLIOGRAFIA: V práci je nutné citovať všetky použité zdroje. Ak práca nebude obsahovať citácie, 

alebo bude obsahovať nepravdivé citácie, bude hodnotená 0 bodmi. 

 

Prácu je dobré doplniť vhodnými obrázkami príp. tabuľkami, ktoré musia byť spomenuté v texte a správne 

označené a pomenované. Text by mal byť členený na kapitoly a podkapitoly, usporiadaný do odstavcov. 

Pozor na gramatiku a správny preklad z cudzích jazykov. 

 

Témy pre seminárnu prácu:  

 

Prednášky: Biofyzikálne princípy vybraných diagnostických metód v medicíne.  

Prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

Biofyzikálne princípy vybraných liečebných metód v medicíne. Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD. 

      alebo ľubovoľná téma (ktorá zahŕňa biofyzikálny princíp), ktorá Vás zaujíma - internet  

 

UPOZORNENIE: 

Odovzdanie seminárnej práce je povinné. 

Seminárne práce, ktoré budú kopírované, naskenované alebo bude zjavné, že prácu nevypracoval 

študent, ktorý ju odovzdal, budú hodnotené 0 bodmi !  

Práca hodnotená počtom bodov 0 sa ráta ako nesplnenenie podmienky pre absolvovanie ústnej skúšky ! 

 

Dobrovoľná obhajoba seminárnej práce: 

 

Forma: prezentácia v programe Power Point (*.ppt), rozsah 5 – 8 snímok, ľubovoľný font (vhodnej veľkosti a 

farby),  

 

Odporúčané delenie prezentácie (viac obrázkov menej textu): 

 

 „Úvod“: stručné predstavenie zvolenej problematiky (napr. historické aspekty, objaviteľ ... atď.), 

 

 „Jadro“: opis biofyzikálneho princípu, zloženia, fungovania, zvolenej metódy alebo prístroja, využitie 

v medicíne na diagnostické alebo terapeutické účely. 

 

 „Záver“:  napr. limity, obmedzenia, nedostatky zvolenej diagnostickej alebo terapeutickej metódy, 

budúcnosť danej problematiky ... atď. 


