
 

 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK V MARTINE 

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 
Sklabinská 26, 036 45 Martin 

 

Požiadavky na vypracovanie bakalárskej záverečnej práce 
Študijný program verejné zdravotníctvo 

 

Všeobecné zásady 

 Všetky formálne a obsahové náležitosti bakalárskych záverečných prác vychádzajú z Vnútorného 

predpisu UK č. 12/2013, Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave a Vnútorného 

predpisu JLF UK č. 43/2013, ktoré sa špecificky aplikujú na požiadavky študijného programu 

Verejné zdravotníctvo. 

 Bakalárska záverečná práca má preukázať schopnosť študenta tvorivo pracovať s odbornými 

a vedeckými informáciami. Musí primerane vedieť zhromažďovať, hodnotiť, interpretovať a 

spracovať odborné vedomosti v oblasti verejného zdravotníctva. Na základe súčasnej úrovni 

vedeckého poznania má vedieť hodnotiť opatrenia vykonávané a plánované v praxi a dávať 

návrhy na ich zlepšenie a zefektívnenie. Mal by byť schopný určovať základné priority výskumu 

v danej oblasti a navrhovať koncepcie skúmania. 

 Bakalárske práce nemusia mať vlastné empirické výsledky, môžu spracovávať existujúce 

poznatky, t. j. majú charakter prehľadovej práce. Tvorivým vkladom študenta by však mal byť 

originálny pohľad na problematiku a jej interpretáciu, z ktorého vychádzajú nové otázky, návrhy 

a odporúčania. Nemalo by ísť teda len o jednoduchú sumarizáciu informácií napr. na úrovni 

referátu, či seminárnej práce. 

 

Formálne a obsahové požiadavky 

Z hľadiska formálneho členenia má práca dve základné časti: 

1. Úvodnú časť, ktorú tvorí obal, titulný list, zadanie, poďakovanie, abstrakt v slovenčine, abstrakt 

v angličtine, predhovor, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník 

Hoci poďakovanie nie je povinnou časťou práce, je žiaduce uviesť v poďakovaní všetky osoby a inštitúcie, ktoré 

akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácií práce. V prípade, že práca analyzuje prevzaté dáta z iných projektov, 

táto časť je nevyhnutná. 

Samotný text abstraktu by spravidla nemal presahovať 300 slov. Vzhľadom na to, že ide väčšinou o kompilačné 

práce, nemusí mať štruktúrovanú formu. Abstrakt by však mal byť informatívny, t.j. mal by obsahovať konkrétne 

najvýznamnejšie myšlienky a hlavné výstupy práce, nie len všeobecný opis toho, čím sa zaoberá práca. Súčasťou 

abstraktu je 3-5 kľúčových slov. 

Predhovor by mal podávať všeobecnú informáciu o práci, t.j. jej hlavnú charakteristiku, okolnosti jej vzniku, význam 

pre verejné zdravotníctvo z hľadiska stavu poznania a potrieb praxe. Rozsahom by mal zaberať približne jednu 

stranu. 

Zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník nie sú povinnými časťami práce. 

2. Hlavnú textovú časť tvorí Úvod, Jadro, Záver a Zoznam použitej literatúry 

Úvod obsahuje stručný a výstižný opis problematiky, charakterizuje jej význam, stav poznania alebo praxe. 

Informuje tiež o cieľoch a zámeroch bakalárskej záverečnej práce ako aj jej význame pre verejné zdravotníctvo. 

Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany. 

Jadro je hlavnou časťou práce a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky a pod., ktoré sa vzostupne číslujú. Jeho 



konkrétny obsah a členenie určuje charakter danej problematiky1, avšak spravidla by mal obsahovať: 

 Základy problematiky: vysvetlenie a vymedzenie najvýznamnejších pojmov, biologické, medicínske, 

psychologické, sociálne a kultúrne aspekty daného problému. 

 Súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí: epidemiologická situácia (pokiaľ to zameranie práce umožňuje) 

a jej trendy, problémy, význam z hľadiska zdravia populácie, hodnotenie situácie na Slovensku v kontexte 

celosvetovej, resp. európskej situácie, ako aj všetky ostatné informácie potrebné pre komplexný pohľad na 

problematiku 

 Aktivity v rámci danej problematiky (podľa zamerania práce): teoretické a praktické aspekty intervencií, 

opatrení a výskumu, príklady riešenia, stav riešenia na Slovensku a v zahraničí, perspektívy do budúcnosti 

 Legislatívne aspekty problému (pokiaľ to zameranie práce umožňuje). Táto časť by sa nemala obmedzovať len 

na prehľad existujúcich právnych noriem, ale aj ich stručnú charakteristiku z hľadiska praktického efektu a 

vykonávania (čo určujú, zakazujú, nariaďujú, akým spôsobom a pod.)  

 Vlastné názory a postoje autora utvorené na základe svojich poznatkov o problematike. Táto časť môže 

konfrontovať teoretické znalosti o probléme a možnostiach jeho riešenia s reálnym stavom, prípadne 

medzinárodnej situácie, ako aj vykonávanými opatreniami. Súčasťou môže byť aj hodnotenie legislatívnych 

noriem v kontexte existujúcich poznatkov, epidemiologickej situácie a porovnania s inými krajinami. Je vhodné 

zhrnúť silné stránky, ako aj nedostatky opatrení vo forme návrhov na zlepšenie a zefektívnenie." 

Záver v stručnosti zhŕňa najvýznamnejšie výstupy z práce vzhľadom na jej ciele  a zámery práce. Jeho rozsah je 

minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje. 

Zoznam použitej literatúry spracovaný jednotným spôsobom podľa citačnej normy (http://stella.uniba.sk/texty/690-

2010_priklady.pdf) by mal obsahovať odkazy na všetky použité bibliografické pramene. Mal by zahŕňať 

najvýznamnejšie aktuálne domáce a zahraničné práce v danej problematike. Každá dôležitá myšlienka v texte práce 

musí mať odkaz na príslušný literárny zdroj, z ktorého pochádza, ktorý musí byť zároveň uvedený v zozname 

použitej literatúry . Na druhej strane, každý literárny zdroj uvedený v zozname použitej literatúry musí mať odkaz v 

texte práce. 

Na konci práce môžu byť umiestnené prílohy a ďalšie doplnkové materiály ako nepovinná časť 

práce. 

 

 

Kritériá hodnotenia bakalárskych záverečných prác 

 súlad názvu práce s jej obsahom, podobne aj súlad nadpisov jednotlivých kapitol s ich obsahom 

 abstrakt – informatívny, prehľadný, zrozumiteľný  

 vytvorenie uceleného celku výstižne interpretujúceho odborné a vedecké poznatky, logické členenie 

práce, vzájomné nadväzovanie jednotlivých kapitol, primeraný rozsah jednotlivých kapitol  

 správna a výstižná interpretácia zhromaždených odborných a vedeckých poznatkov, jasná a prehľadná 

formulácia záverov 

 literatúra – vhodná, výber reprezentatívnej zahraničnej a domácej literatúry, aktuálnosť zdrojov 

 formálna úprava – úhľadná, prehľadná, štylisticky a pravopisne upravená práca. 

                                                 
1 V prípade záujmu po zvážení konzultanta s ohľadom na danú problematiku je možné do bakalárskej práce zahrnúť aj vlastnú 

empirickú výskumnú časť. V takom prípade sa členenie jadra riadi podľa požiadaviek na magisterské diplomové práce v študijnom 

programe Verejné zdravotníctvo. 

Všetky formálne a obsahové požiadavky na bakalárske záverečné práce podrobne upresňuje 

Vnútorný predpis č. 12/2013, Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

(http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/2013/vp_2013_12.pdf) 

a Vnútorný predpis JLF UK č. 43/2013, Rozhodnutie dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine 

(http://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/Sekretariat_Files/Vnutorne_predpisy_

2013/VP_2013_43_zaverecne_prace.pdf).  
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