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Oznam o atestáciách 
aktualizovaný 14. 1. 2019 

Vážená kolegyňa, vážený kolega, 

v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 390/2011 z 21. 
októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony si Vám dovoľujeme ponúknuť 
možnosť vykonania 

1. atestácie a/alebo 2. atestácie

na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je od 22. 3. 2011 
oprávnená vykonávať 1. a 2. atestáciu pedagogických zamestnancov - učiteľ v 
uvedených podkategóriách v súlade s ukončeným vzdelaním študijných odboroch 
učiteľstva: 

 učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ II. stupňa ZŠ), učiteľ pre nižšie
stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné
všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie
odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie
v predmetoch a odboroch učiteľstvo:

o anglický jazyk a literatúra
o slovenský jazyk a literatúra
o taliansky jazyk a literatúra
o etická výchova
o nemecký jazyk a literatúra
o francúzsky jazyk a literatúra
o história
o náboženská výchova
o ruský jazyk a literatúra
o španielsky jazyk a literatúra
o výchova k občianstvu
o estetická výchova

 učiteľ jazykovej školy v predmetoch a odboroch štúdia:
o anglický jazyk a literatúra
o nemecký jazyk a literatúra
o ruský jazyk a literatúra
o španielsky jazyk a literatúra
o taliansky jazyk a literatúra
o francúzsky jazyk a literatúra
o španielsky jazyk a literatúra
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Podmienky vykonania atestácie 

 Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec môže vykonať
atestáciu len v kategórii alebo podkategórii, v ktorej je zaradený, v získanom
stupni a odbore vzdelania; učiteľ vykonáva atestáciu z niektorého z
vyučovacích predmetov, na vyučovanie ktorých spĺňa kvalifikačné predpoklady
(rozpis kategórií a podkategórií pedagogických zamestnancov a kategórií
odborných zamestnancov vo vzťahu k odboru vzdelania, stupňu vzdelania a
realizácie atestácie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uvádzame v prílohe 1
tohto dokumentu.

 Prvú alebo druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec, ktorý získal požadované vysokoškolské vzdelanie
minimálne druhého stupňa, pričom druhú atestáciu môže vykonať len
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou

 Podľa §17 vyhlášky 445/2009 Z.z. pedagogický zamestnanec v kategórii učiteľ
vykoná atestáciu vo zvolenom tematickom okruhu z predmetu, na vyučovanie
ktorého spĺňa kvalifikačné predpoklady a ostatní pedagogickí zamestnanci v
zvolenom tematickom okruhu z oblasti pedagogickej alebo odbornej činnosti,
na výkon ktorej spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné
atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín, alebo ktorý získal 60 kreditov.

Štruktúra atestácie 

 Atestáciu tvorí obhajoba písomnej atestačnej práce a atestačná skúška.

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec vykoná atestáciu, ak:
o obháji atestačnú prácu z oblasti výkonu činnosti v príslušnej kategórii

alebo podkategórii a
o vykoná atestačnú skúšku, ktorou preukáže profesijné kompetencie

potrebné na zaradenie do príslušného kariérového stupňa (atestačná
skúška sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre vykonáva ústnou formou)

Obsah 1. atestácie 

 Obsah prvej atestácie je zameraný na uplatnenie tvorivých skúseností
zamestnanca pri riešení odborno-metodických problémov pedagogickej
činnosti.

 Obsah prvej atestácie vymedzuje vyučovací predmet alebo študijný odbor, pre
ktorý pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa kvalifikačné predpoklady
a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.
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Obsah 2. atestácie 

 Obsah druhej atestácie je zameraný na uplatnenie významných inovácií a
preukázanie tvorivých skúseností zamestnanca pri riešení odborno-
metodických problémov pedagogickej činnosti.

 Obsah druhej atestácie vymedzuje vyučovací predmet alebo študijný odbor,
pre ktorý pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa kvalifikačné
predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.

Tematické okruhy na 1. atestáciu (§ 14, ods. 7 vyhlášky č. 445/2009) – kategória 
pedagogický zamestnanec 

 1) ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy, 

 2) učebné štýly a metódy vyučovacieho procesu, 

 3) didaktické zásady, organizačné formy vzdelávania, učebné pomôcky, 
didaktická technika  

 4) hodnotenie a klasifikácia žiakov. 

Tematické okruhy na 2. atestáciu (§ 14, ods. 8 vyhlášky č. 445/2009) – kategória 
pedagogický zamestnanec 

 1) didaktika, jej úlohy a predmet skúmania, systém, ciele vyučovacieho 
procesu, učivo, vzdelávacie štandardy, 

 2) učebné štýly, metódy vyučovacieho procesu, didaktické zásady, 

 3) koncepcie vyučovacieho procesu, organizačné formy vyučovacieho procesu, 
učebné pomôcky, didaktická technika, 

 4) hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu, 

 5) kvalita vyučovacieho procesu. 

Postup 

 Odkonzultovať názov atestačnej práce s pánom PhDr. PaedDr. Martinom
Bodisom, PhD. (mbodis@ukf.sk). Je totiž nevyhnutné, aby názov práce
korešpondoval s okruhom atestačnej skúšky. Na stránke FF UKF sa nachádza
šablóna návrhu atestačnej práce. Až po odkonzultovaní témy atestačnej práce
postupujte ďalej.

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá Filozofickej
fakulte UKF žiadosť o vykonanie atestácie (pozri dokument Žiadosť
o vykonanie atestácie)  a neoddeliteľnú súčasť žiadosti tvoria:

o 1. overená fotokópia dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia v 
danom študijnom odbore/programe - vysokoškolský diplom; 

o 2. doklad o získaných kreditoch; 
o 3. osvedčenie o absolvovaní prípravného atestačného vzdelávania (v 

prípade, že predkladá doklad o 30 získaných kreditoch) 
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o 4. úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie (v prípade, že sa 
uchádza o vykonanie druhej atestácie); 

o 5. doklad o zaplatení poplatku súvisiaceho s vykonaním atestácie -     

39 €, číslo účtu FF: 7000073076/8180, variabilný symbol  1011 

(prvá atestácia), 1012 (druhá atestácia), poznámku pre 
prijímateľa uviesť v tvare ATESTACIA PRIEZVISKO 

o 6. dve vyhotovenia atestačnej práce podľa Vyhlášky Z. z 445 /2009 § 
15 ods. 3, 4. 

o  7. 2x CD s prácou vo formáte rtf. 

 Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec si vylosuje jeden z
tematických okruhov, z ktorého vykoná atestačnú skúšku.

 Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vypracuje atestačnú
prácu samostatne a odovzdá ju na fakultu spolu so žiadosťou o vykonanie
atestácie, ktorá je uverejnená na webe Filozofickej fakulty UKF v Nitre -
www.ff.ukf.sk → Štúdium → Celoživotné vzdelávanie

 Filozofická fakulta UKF v Nitre najneskôr do 4 mesiacov (presné termíny pozri
nižšie) od termínu podania žiadosti oznámi termín vykonania atestácie alebo
žiadosť na vykonanie atestácie zamietne.

 Filozofická fakulta UKF v Nitre na základe dvoch posudkov atestačnej práce:
o určí termín vykonania atestácie alebo
o zamietne vykonanie atestácie pre nedostatočnú kvalitu atestačnej

práce;  zamietnutie vykonania atestácie sa nepovažuje za neúspešné
vykonanie atestácie a pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec môže ďalej postupovať opakovaným podaním prihlášky
na atestáciu.

 Vykonanie atestačnej skúšky sa uskutoční do 6 mesiacov od konečného
termínu odovzdania atestačných prác a žiadostí o vykonanie atestácie (presné
termíny pozri nižšie).

 Na základe dvoch kladných posudkov atestačnej práce vykoná pedagogický
alebo odborný zamestnanec atestačnú skúšku, ktorá pozostáva z obhajoby
atestačnej práce a preskúšania z vyžrebovanej témy príslušného tematického
okruhu pred atestačnou komisiou (ústne preskúšanie).

 Ak jeden z recenzentov atestačnú prácu neodporučí na obhajobu, atestačnú
prácu posúdi tretí recenzent a na základe jeho recenzného posudku atestačná
organizácia umožní alebo neumožní jej obhajobu. V takom prípade možno
termíny vykonania atestačnej skúšky predĺžiť, najviac však o tri mesiace. Ak ani
tretí recenzent neodporučí atestačnú prácu na obhajobu, žiadosť o vykonanie
atestácie atestačná organizácia zamietne

 Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neobhájil atestačnú
prácu, nemôže vykonať atestačnú skúšku.

 Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý neúspešne vykonal
atestačnú skúšku, môže požiadať o povolenie vykonať opravnú atestačnú
skúšku. Opravná atestačná skúška sa koná len jedenkrát najskôr po šiestich
mesiacoch a najneskôr do 18 mesiacov od neúspešne vykonanej atestačnej
skúšky. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý
nevykonal opravnú atestačnú skúšku úspešne, sa môže uchádzať o vykonanie
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novej atestačnej skúšky za podmienok uvedených v časti Podmienky 
vykonania atestácie, najskôr po uplynutí 12 mesiacov od vykonania opravnej 
atestačnej skúšky. 

 O úspešnom vykonaní atestácie sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom
a členmi atestačnej komisie. Atestačná komisia je päťčlenná vrátane jej
predsedu. Predseda atestačnej komisie nie je zamestnancom UKF a
vymenoval ho minister. Ďalších členov atestačnej komisie vymenúva dekan.

 UKF vydá absolventovi osvedčenie o vykonaní prvej atestácie alebo
osvedčenie o vykonaní druhej atestácie v súlade so Smernicou MŠ SR
č.7/2010-R.

 Vykonaním atestácie splní pedagogický zamestnanec alebo odborný
zamestnanec podmienku zaradenia do kariérového stupňa. Po úspešnom
vykonaní atestácie k termínu vydania osvedčenia o vykonaní prvej atestácie
alebo osvedčenia o vykonaní druhej atestácie strácajú platnosť uplatnené
kredity. Na účely atestácie strácajú platnosť kredity, ktorým by sa platnosť
skončila najskôr.

Atestačná práca 

 Obsahom atestačnej práce pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov sú objektívne poznatky, ktoré sú v súlade s aktuálnym
vedeckým poznaním, a je vymedzený zvolenou témou, tematickým okruhom,
vykonávanou pedagogickou činnosťou alebo odbornou činnosťou, na ktorej
výkon spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a zameraním obsahu atestácie podľa §
15 ods. 1 a 2.

 Obsah atestačnej práce učiteľa je okrem odseku 1 vymedzený aj študijným
odborom alebo vyučovacím predmetom, na ktorého vyučovanie spĺňa
kvalifikačné predpoklady a ktorý si zvolil na vykonanie atestácie.

 Štruktúra práce a formálne náležitosti - pozri Prílohu 2, Prílohu 4, Prílohu 5
a Prílohu 6).

 Rozsah práce
o 1. atestačná práca - 25 až 35 strán pre dosiahnuté vysokoškolské 

vzdelanie najmenej druhého stupňa; 
o 2. atestačná práca - rozsah atestačnej práce pre druhú atestáciu 

pedagogického zamestnanca alebo druhú atestáciu odborného 
zamestnanca je 40 až 60 strán. 

 Práca musí byť 1x v pevnej väzbe, 1x v hrebeňovej väzbe.

 Posudok recenzenta obsahuje najmä hodnotenie aktuálnosti, odbornosti,
originality atestačnej práce, využiteľnosti v praxi, odporúčanie alebo
neodporúčanie atestačnej práce na obhajobu a otázky pre autora záverečnej
práce (vzor posudku pozri v Prílohe 3)

 K a ž d á  z á v e r e č n á  p r á c a  m u s í  b y ť  o r i g i n á l n a ,  v y t v o r e n á
a u t o r o m  p r i  d o d r ž a n í  p r a v i d i e l  p r á c e  s  i n f o r m a č n ý m i
z d r o j m i .  Z á r o v e ň  m u s í  b y ť  v y p r a c o v a n á  v  s ú l a d e  s
a u t o r s k ý m  z á k o n o m ,  n e s m i e  m a ť  c h a r a k t e r  p l a g i á t o r s t v a  a
n a r ú š a ť  a u t o r s k é  p r á v a  i n ý c h  a u t o r o v .  A u t o r  j e  p o v i n n ý
d ô s l e d n e  a  s p r á v n e  c i t o v a ť  p o u ž i t é  i n f o r m a č n é  z d r o j e ,
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m e n o v i t e  a  k o n k r é t n e  u v i e s ť  v ý s l e d k y ,  p r e s n e  o p í s a ť  
p o u ž i t é  m e t ó d y  a  p r a c o v n é  p o s t u p y ,  z d o k u m e n t o v a ť  
l a b o r a t ó r n e  a  i n é  v ý s l e d k y  a  t e r é n n e  v ý s k u m y  i n ý c h  
a u t o r o v  a l e b o  a u t o r s k ý c h  k o l e k t í v o v .  

Termíny pre rok 2019 

 Termíny podania žiadosti o vykonanie atestácie (odovzdať treba spolu so
žiadosťou a príslušnými dokladmi aj 2 exempláre atestačnej práce a 2 CD, na
ktorých je uložená práca vo formáte rtf.

1. termín

o 30. jún 2019 - termín podania žiadosti o vykonanie atestácie. 

 Vypracovanie posudkov na atestačné práce:

o do 30. septembra 2019
 Vykonanie atestačnej skúšky

o v termíne 7. 11. 2019 – 11. 11. 2019

2. termín (za podmienky, že sa nezmení legislatíva)

o 31. december 2019 - termín podania žiadosti o vykonanie atestácie. 

 Vypracovanie posudkov na atestačné práce:

o do 28. februára 2020
 Vykonanie atestačnej skúšky

 v termíne 6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

Kontaktné údaje pre prihlášky a ďalšie informácie 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta 
študijné oddelenie - externé 
Štefánikova 67 
949 74  Nitra 
tel.: +421-(0)37-6408504 
e-mail: atestacieff@ukf.sk   
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PRÍLOHA 1 
Študijné odbory a študijné programy, kategórie a podkategórie pedagogických 
zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov pre vykonanie prvej a druhej 
atestácie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre  

Názov študijného odboru a študijný 
program 

Stupeň 
ukončeného 

VŠ štúdia 

Kategória PODKATEGÓRIA 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
anglický jazyk a 

literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo etická 
výchova 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
estetická výchova 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
francúzsky jazyk 

a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
história 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
náboženská 

výchova 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
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strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
nemecký jazyk 

a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo ruský 
jazyk a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
slovenský jazyk 

a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
španielsky jazyk 

a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
taliansky jazyk 

a literatúra 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
Učiteľ jazykovej školy 

1.1.1 Učiteľstvo 
akademických 

predmetov 

učiteľstvo 
výchova k 
občianstvu 

Mgr. učiteľ Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie 
(učiteľ druhého stupňa základnej školy) 
Učiteľ pre nižšie stredné odborné 
vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, 
úplné stredné všeobecné vzdelávanie, 
úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ 
pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ 
strednej školy) 
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie 
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PRÍLOHA 2 
Atestačná práca 

VZOR OBALU ATESTAČNEJ PRÁCE 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA 

ATESTAČNÁ PRÁCA 

2019 Meno a priezvisko 
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VZOR TITULNEJ STRANY ATESTAČNEJ PRÁCE 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA  

NÁZOV PRÁCE 

1./2. ATESTAČNÁ PRÁCA 

Študijný odbor:      1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov 

Študijný program:  učiteľstvo ...  

Kategória:  učiteľ 

Podkategória:  ... 

Tematický okruh:   doplniť v zmysle §17 vyhlášky 445/2009 Z.z. 

Nitra 2019 titul, meno a priezvisko autora 
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PRÍLOHA 3 
Vzor posudku recenzenta 

Posudok recenzenta 1./2. atestačnej práce 

Názov práce: Kliknutím zadáte text. 
Typ práce: 1./2. atestačná práca 
Autor práce:  Kliknutím zadáte text. 

Predmet hodnotenia Slovný komentár 

Aktuálnosť a náročnosť zadanej témy práce 

Zorientovanie sa študenta v danej problematike 
predovšetkým analýzou domácej a zahraničnej 
literatúry, originalita práce 

Vhodnosť zvolených metód spracovania riešenej 
problematiky  

Formulácia cieľov práce a miera ich splnenia 

Rozsah a úroveň dosiahnutých výsledkov 

Analýza a interpretácia výsledkov a formulácia 
záverov práce 

Využiteľnosti výsledkov v praxi  

Prehľadnosť a logická štruktúra práce 

Formálna, jazyková a štylistická úroveň práce 

Slovné hodnotenie práce 

Prínos (silné stránky) práce: 

Kliknutím zadáte text. 

Nedostatky (slabé stránky) práce: 

Kliknutím zadáte text. 

Odporúčania, otázky alebo námety týkajúce sa obhajoby záverečnej práce: 

Kliknutím zadáte text. 

Celkové hodnotenie práce 

Prácu v predloženej podobe pripustiť k obhajobe odporúčam/neodporúčam 

V Nitre dňa ................ 
........................................................ 

 podpis recenzenta 
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PRÍLOHA 4 
Navrhovaná štruktúra práce 

1. Atestačná práca obsahuje tieto hlavné časti:

a) úvodná časť,

b) hlavná textová časť,

c) prílohy (nepovinné),

d) záverečná časť (nepovinné).

2. Úvodná časť záverečnej práce obsahuje tieto položky v danom poradí:

a) obal,

b) titulný list,

c) poďakovanie (nepovinné),

d) abstrakt v štátnom jazyku,

e) abstrakt v anglickom, resp. inom cudzom jazyku,

f) obsah,

g) zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek (nepovinné),

h) zoznam skratiek a značiek (nepovinné),

i) slovník (nepovinné).

3. Obal záverečnej práce obsahuje (pozri Prílohu 2)

4. Titulný list obsahuje úplnú informáciu o práci (pozri Prílohu 2 )

5. Poďakovanie autora záverečnej práce je nepovinná strana záverečnej práce.
Obsahuje poďakovanie školiteľovi a ďalším osobám, pracoviskám alebo
inštitúciám za pomoc a podporu pri vypracúvaní práce.

6. Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu, výsledkoch
a význame celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 - 5 kľúčových slov. Abstrakt sa
píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov.
Jazykové verzie abstraktov sa uvádzajú na samostatných stranách.

7. Obsah je prehľad nečíslovaných a číslovaných častí (kapitol) práce.

8. Zoznam ilustrácií, zoznam tabuliek, zoznam skratiek a značiek, ako aj slovník sú
nepovinné časti práce. Zoznamy sa uvádzajú v prípadoch, ak prispejú k zvýšeniu
prehľadnosti, jednoznačnosti výkladu a zrozumiteľnosti práce.

9. Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí:

a) úvod,

b) jadro,

c) záver,

mailto:atestacieff@ukf.sk


UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
FILOZOFICKÁ FAKULTA  
ŠTEFÁNIKOVA 67, SK-949 74  NITRA 
TEL.: 421-(0)37-6408504 (atestacieff@ukf.sk) 

d) resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom
jazyku),

e) zoznam použitej literatúry.

10. V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe
v oblasti, ktorá je predmetom záverečnej práce a oboznamuje čitateľa s
významom, cieľmi a zámermi práce. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca
dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa
nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.

11. Jadro je hlavná časť práce a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky,
pododseky a pod., ktoré sa vzostupne číslujú. Každá nová očíslovaná kapitola
prvej úrovne sa začína na novej strane.

12. Členenie jadra práce je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach
má jadro spravidla tieto hlavné časti:

a) súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

b) cieľ práce,

c) metodika práce a metódy skúmania,

d) výsledky práce,

e) diskusia.

13. V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a
poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne
publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má
tvoriť približne 15-20 %.

14. Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia.
Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa
hlavného.

15. Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:

a) charakteristiku objektu skúmania,

b) pracovné postupy,

c) spôsob získavania údajov a ich zdroje,

d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,

e) štatistické metódy.

16. Výsledky práce a Diskusia sú najvýznamnejšou časťou záverečnej práce.
Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa
musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť.
Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami
iných autorov. Výsledky práce a Diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú
časť; spoločne tvoria spravidla 30 až 40% záverečnej práce.
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17. V Závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k
stanoveným cieľom. Rozsah Záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola
sa nečísluje.

18. Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé
v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10% rozsahu záverečnej práce.

19. Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov.
Rozsah tejto časti je daný počtom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia
korešpondovať
s citáciami použitými v texte.

20. Nepovinná časť Prílohy obsahuje materiály, ktoré neboli zaradené priamo do
textu. Každá príloha sa začína na novej strane, je označená samostatným
veľkým písmenom a zoznam príloh je súčasťou obsahu.
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PRÍLOHA 5 

Citácie a bibliografické odkazy 

1. Pri citovaní je dôležitá etika aj technika citovania. Etika citovania určuje spôsob
dodržiavania etických noriem vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré
sú obsiahnuté v iných dokumentoch a v použitej literatúre. Technika citovania
vyjadruje, či a ako správne, podľa normy1, autor spája miesta v texte so
záznamami o dokumentoch, ktoré sú v zozname bibliografických odkazov.

2. Pri záverečných prácach sa odporúča používať metódu citovania podľa prvého
údaja (mena) a dátumu, pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj
(priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného
dokumentu. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla
citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj
a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c,
a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek. Rovnaké označenie sa urobí aj v zozname
bibliografických odkazov.

3. Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v
abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým
nasleduje rok vydania dokumentu. Za nim v prípade potreby nasledujú malé
písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.

Popis príkladov citácií: 

1. Knihy / Monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto
vydania : Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Ak sú traja autori oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja uvedie sa 
prvý autor a skratka a kol. alebo et al.  ak je to zahraničné dielo.  
Prvé vydanie sa v citačnom popise nemusí uvádzať. 

Príklady: 
OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 
2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0. 

TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. 
Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4. 

HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 
1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5. 

1 STN ISO 690: 1998. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

 STN ISO 690-2: 2001, Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2 : Elektronické dokumenty alebo ich časti.
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2. Článok v časopise
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy).
ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).

Príklady: 
STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In 
Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16. 

BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum 
equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology. ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.  

3. Článok zo zborníka a monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).

Príklady: 
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their 
economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. 
Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and 
Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268. 

BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches 
for 
information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní 
vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních 
technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-
02079-7, s. 17-28. 

4. Elektronické dokumenty - monografie
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ,
dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup.
ISBN.

Príklad: 
SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : 
McGraw-Hill, 2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete: 
<http://www.knovel.com/web/portal/basic_search/display?_EXT_KNOVEL_DISP
LAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVE
L_DISPLAY_searchType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5.  

5. Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
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Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, 
číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.  

Príklad: 
HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In 
Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, 
no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: 
<http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm>. ISSN 
1525-321X. 

6. Príspevok v zborníku na CD-ROM
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania :
Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.

Príklad: 
ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their 
economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. 
Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of 
Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.  

7. Vedecko-kvalifikačné práce
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná,
doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad: 
MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na 
hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. 
Nitra : UKF, 1999. 62 s. 

8. Výskumné správy
Prvky popisu:
Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto
vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.

Príklad: 
BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, 
šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s. 
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PRÍLOHA 6 

Formálna úprava práce 

1. Záverečná práca sa vypracúva spravidla v štátnom (slovenskom) jazyku, v prvej
osobe množného čísla v minulom čase. So súhlasom dekana fakulty môže byť
záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.

2. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12 a je jednotný v celej
práci. Odporúčané nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraje zľava 3,5 cm,
sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, formát A4.

3. Odporúčaný rozsah atestačnej práce je uvedený v pokynoch.

4. Záverečná práca musí byť napísaná podľa platných pravidiel slovenského jazyka
(prípadne použitého cudzieho jazyka).

5. Práca má štandardnú úpravu a musí rešpektovať formálne a citačné kritériá i
zásady odkazovania na primárnu a sekundárnu literatúru.

6. Atestačné práce sa vypracúvajú v tlačenej podobe zviazané 1x v pevnej väzbe
(nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a 1x v hrebeňovej
väzbe.
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