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Úvod

Práca sa píše v 1 osobe množného čísla („myslíme si...“) a ak študent (autor) práce hovorí o sebe, tak sa používa vyjadrovací spôsob v 3 osobe jednotného čísla („autor si vybral danú tému, pretože...“). Formálna úprava seminárnej práce je zhodná s formálnou úpravou záverečnej práce podľa aktuálnej metodiky (http://fsev.tnuni.sk/uploads/media/Smernica_o_zaverecnych_pracach.pdf" http://fsev.tnuni.sk/uploads/media/Smernica_o_zaverecnych_pracach.pdf). 
V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom seminárnej práce a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce.
Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá, prípadne prečo sa rozhodol spracovať danú tému.
Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. 

Podkapitola

Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa citujú v texte práce takto: 
... V kapitole 1 sme už uviedli, že ...; ... (pozri 2.1) ... atď. ...
Používajte metódu citovania podľa prvého údaja (mena) a dátumu, pri ktorej sa
v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo názov, ak nepoznáme autora) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za nim sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. V prípade prekladu z cudzieho jazyka je potrebné citát doplniť tým, že ho preložil autor práce (odkaz pod čiarou: * vlastný preklad).
Nasledujú príklady uvádzania citácií, parafrázovania autorov a označovanie schém v texte (schéma 1). Označovanie obrázkov, grafov, tabuliek je ako u schém. Majú sa zaradiť bezprostredne za textom, kde sa spomínajú po prvýkrát (najlepšie na tej istej strane). V texte je na ne odkaz (pozri príklad schéma 1).  Szarková (2009, s. 129) uvádza, že ................text. Podľa Koubeka (2000, s. 86) ide v personálnom marketingu ............... text. Podľa Slovníka modernej personalistiky (2003, s. 184) personálny marketing je ............text. Pracovná spokojnosť podľa O. Neubergera je v schéme 1.

Schéma 1: Zjednodušená schéma pracovnej spokojnosti (podľa O. Neuberger)
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Zdroj: NAKONEČNÝ (2005, s.119) 
2 Cieľ práce, metodika práce a metódy skúmania

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

Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov v podniku, meste, kraji, štáte XZY), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť.
4 Diskusia

Komentujú sa všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov, alebo s kompetentnými osobami  (ak ide o prieskum v praxi).

Záver

V závere autor stručne zhrnie dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom, základné poznatky a ich význam pre prax, prípadne pre svoju budúcu profesiu.
Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte.  Akceptuje sa aj formátovanie bibliografických odkazov exportovaných z programu Word podľa normy ISO 690 (pozri Ako vkladať citácie prostredníctvom programu WORD 2003 alebo Ako vkladať prepojenie pomocou programu MS WORD 2007 a vyššie ).
Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. 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. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.





















Prílohy

Každá príloha začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, ... ) a je uvedený jej zdroj, ktorý sa nachádza aj v zozname bibliografických odkazov.
Príklady v prílohe A sú súčasťou predpisov Centrálneho registra záverečných prác o základných náležitostiach záverečných prác a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní.






















Príloha A1 Príklady zápisu citovanej literatúry v zozname použitej literatúry

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
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.

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. 

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.



Zdroj: Šablóna pre tvorbu ZP
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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_DISPLAY_bookid=1347&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_fromSearch=true&_EXT_KNOVEL_DISPLAY_searchType=basic> . ISBN 978-1-60119-261-5. 

Články v elektronických časopisoch a iné príspevky
Prvky popisu:
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.

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. 

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.

Zdroj: Šablóna pre tvorbu ZP
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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.

Normy
Popis prvku:
Označenie a číslo normy:rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy. 

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


Zdroj: Šablóna pre tvorbu ZP




