POŽIADAVKY NA DIZERTAČNÚ PRÁCU
Príloha č. 1

POŽIADAVKY NA ROZSAH, FORMU A ŠTRUKTÚRU
DIZERTAČNEJ PRÁCE1

a) Dizertačná práca má formát A4. Rozsah práce je 4-6 AH.2 Pre okraje strán sa
odporúčajú tieto vzdialenosti: okraje zľava 3,5 cm; sprava 2 cm; zhora a zdola 2,5 cm;
orientácia na výšku. V prípade použitia počítača sa odporúča písmo (font) Times New
Roman, Arial vo veľkosti 12 bodov a riadkovanie 1,5 riadku (v jednom riadku je približne 60
znakov, na jednej strane 30 riadkov).
b) Každá kapitola začína na novej strane. Veľkosť nadpisu kapitol je 14 pt. Nadpisy
sazvýrazňujú veľkými písmenami (verzálkami) alebo tučným písmom. Píšu sa od ľavej
zvislice. Nadpisy sa oddeľujú od predchádzajúceho textu dvoma prázdnymi riadkami. Medzi
nadpisom a nasledujúcim textom je len jedna medzera.
c) Na číslovanie jednotlivých kapitol, číslovanie častí jednotlivých kapitol a stránok
práce sa použijú arabské čísla. Medzi číslice označujúce podkapitoly rôznych úrovní sa dáva
bodka. Za číslom označujúcim poslednú úroveň sa bodka nedáva.
d) Vyžaduje sa, aby práca mala obal, pevnú väzbu. Na obale sa 4 cm od horného
okraja listu uvedie názov univerzity, pod ním v novom riadku názov fakulty. Pod názov
dizertačnej práce (7 cm od horného okraja) sa uvedie meno a priezvisko autora práce (14 cm
od dolného okraja, tituly sa nepíšu), rok vydania sa uvedie vo vzdialenosti asi 4 cm od
spodnej hrany listu.











e) Titulný list dizertačnej práce obsahuje tieto údaje:
názov práce (7 cm od horného okraja), pod hlavným názvom v samostatnom riadku
uviesť podnázov, v ďalšom samostatnom riadku uviesť označenie „Dizertačná práca“,
meno a priezvisko autora (10 cm od horného okraja, uviesť aj tituly),
oficiálny názov univerzity (14 cm od horného okraja), pod ním v samostatných
riadkoch názov fakulty a názov katedry,
meno a tituly školiteľa umiestniť asi 17 cm od horného okraja, pod ním
v samostatnom riadku uviesť názov komisie pre obhajobu,
stupeň odbornej kvalifikácie umiestniť asi 21 cm od horného okraja, pod ním
v samostatnom riadku uviesť dátum odovzdania práce,
miesto a rok vydania umiestniť asi 26 cm od horného okraja.
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Podrobnosti pozri napr. v KATUŠČÁK, Dušan. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vydanie.
- Nitra : Enigma, 2004.
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1 AH = 20 normalizovaných strán (1800 znakov)
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