
Pokyny pre vypracovanie technickej dokumentácie

Technická  dokumentácia  pre  obhajobu  vlastného  projektu  ako  formy  praktickej  časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky má obsahovať:

• Obal

• Titulný list
viď 1. strana v zošite 

• Prehľad o uskutočnených konzultáciách

• Abstrakt
stručná charakteristika práce ( max 150 slov )

• Obsah
Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol, ktoré práca 
obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami (vzor: 
1 Názov kapitoly), podkapitoly značiť (vzor: 1.1 Názov podkapitoly, alebo podkapitola podkapitoly 1.1.1). 
Prvou číslovanou stranou práce je úvod  (strana číslo 1), poslednou spravidla záver. Ak je potrebné, 
prílohy majú vlastné číslovanie.

• Úvod
Obsahuje stručný úvod do problematiky - dôvod,   prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú 
tému. Stanovuje cieľ práce, jej poslanie a presné vymedzenie problému, ktorým sa práca zaoberá. V 
úvode nie  je  potrebné rozvíjať  teoretické  informácie,  má byť  stručný  a  výstižný  a  má prezentovať 
nasledujúci  obsah  práce.  Odporúčaný rozsah  je  jedna  až  jeden  a  pol  strany.  V úvode možno tiež 
poďakovať tým, ktorí riešiteľovi pomohli odborne a metodicky vypracovať prácu.

• Teoretické východiská 
(Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky 
a  pod.). Teoretická  časť  čitateľa stručne informuje  o  poznatkoch,  ktoré  boli  v  danej  oblasti  už 
publikované. V tejto časti sa používa množstvo citácií a prebraných informácií od rôznych autorov, preto 
by sa malo pri  každej z nich uvádzať,  odkiaľ  pochádza. V teoretickej  časti  by sa mali  uvádzať len 
informácie, ktoré s riešenou problematikou priamo súvisia. Odporúčaný rozsah teoretickej časti  práce  
je do 5 strán. 

• Vlastná práca 
Ťažisko vlastnej  práce tvoria  výsledky.  V tejto časti  sa  nachádzajú  len vlastné výsledky,  zistenia a 
pozorovania. Výsledky meraní a stanovení je vhodné spracovať do tabuliek a grafov ( pozri časť tabuľky  
a grafy ). Pozorovania je vhodné doplniť nákresmi, mapami a fotografiami. Rozsiahlejšie tabuľky a grafy 
sa obyčajne umiestňujú do príloh, pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na ne. Údaje uvedené v 
tabuľke alebo v grafe sa nemusia nachádzať aj v texte.
Výsledky sa majú podávať stručne, zrozumiteľne a prehľadne. Na tie najdôležitejšie musí byť čitateľ 
textom  upozornený,  inak  sa  údaje  nekomentujú.  V  tejto  časti  by  sa  nemali  vyskytovať  úvahy  a 
porovnania s inými autormi.

• Riešenie 
( Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad vystihujúcu podstatu alebo riešenie problému ).V tejto časti 
sa  interpretujú  najdôležitejšie  a najvýznamnejšie  zistenia  a  výsledky  hlavne  tie,  ktoré  majú  veľký 
význam vo vzťahu k riešenému problému a nadväzuje  na predchádzajúcu časť práce.   Musí dávať  
odpovede na otázky a ciele vytýčené v úvode. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy k 
skúmanej problematike. Výsledky porovnáva s literatúrou a vyslovuje z nich vlastné závery - dedukcie. 
Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie, alebo vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca 
sleduje.  Tieto  časti  treba osobitne vyzdvihnúť,  napísať,  ako by sa dali  vlastné návrhy či  poznatky 
autora, prípadne spoluautorov uplatniť v praxi.

• Záver 
Záver stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov, zdôrazňuje nové odlišné 
fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie, ktoré patria 
do diskusie. Záver prezentuje autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos 



jeho návrhov a poukázať na spôsob ich realizácie. Záver by mal načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v  
danej problematike so získanými poznatkami. Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany.

• Zoznam použitej literatúry  
Ide  o  zoznam  použitej,  nie  naštudovanej  literatúry.  Pomocou  neho  sa  má  čitateľ  práce  dostať  k 
pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci, a nie dozvedieť sa o autorovom teoretickom rozhľade. 
V  zozname  použitej  literatúry  sa  teda  uvádza  iba  literatúra  citovaná  v  texte.  Zoznam musí  byť  v 
abecednom poradí. 

• Prílohy 
Pri písaní práce sa všetky netextové časti  (tabuľky, grafy, mapy, fotografie, CD, ... ) umiestňujú do 
príloh a sú uvedené na zozname príloh. Tie sú podľa potreby rozčlenené na jednotlivé časti   (poradie 
nie je fixné, väčšinou sa však schémy, tabuľky a grafy umiestňujú do prednej časti a fotodokumentácia 
na koniec príloh). Podľa charakteru môžu byť zviazané s textovou časťou, alebo dôsledne uložené vo 
zvláštnom obale tak, aby pri manipulácii s nimi nedošlo k ich poškodeniu, alebo k strate. Sú očíslované 
a uvedené na zozname príloh a môžu to byť : schémy, tabuľky, grafy a diagramy, fotodokumentácia, ...  

Podrobnosti  o jednotlivých  bodoch  sú  viac  uvedené  v pokynoch  pre 
dokumentáciu SOČ    www.soc.vadium.sk 

http://www.soc.vadium.sk/
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