
Ročník 

(Semester) 

 štúdia 

Mesiac Etapy Fázy 
Trvanie 

fázy 

2 

(4) 

marec -

apríl 

Voľba témy 

a stratégia 

prípravy 

Voľba témy 2-4 týždne 

Časový plán 1-2 týždne 

Príprava na informačný 

prieskum 
1-2 týždne 

máj  

Informačný 

 prieskum 

Bibliografický prieskum 4 týždne 

jún Návšteva knižníc 6 týždňov 

júl 
Návšteva inštitúcií/firiem 6 týždňov 

august 

3 

(5,6) 

september 

Spracovanie 

výsledkov 

prieskumu 

Spracovanie 

v textoch/tabuľkách 
4 týždne 

Grafické spracovanie 4 týždne 

október Výskum Praktický výskum v teréne 4 týždne 

november 

Tvorba 

obsahovej 

stránky práce 

Definitívna osnova 1 týždeň 

Usporiadanie materiálu 

podľa kapitol 
1 týždeň 

december 

Písanie textu 10 týždňov 

január 

február 

Tvorba 

formálnej 

stránky práce  

Zoznam bibliografických 

odkazov 
4 týždne 

Citácie v texte 

Ilustrácie, tabuľky, prílohy 

marec 

Príprava 

konečnej 

verzie práce 

Čítanie čistopisu 
4 týždne 

Záverečná redakcia textu 

apríl - 

máj 

Odovzdanie 

a obhajoba 

(prezentácia) 

práce 

Zviazanie do pevnej väzby 2 týždne 

Príprava obhajoby 2-4 týždne 

Zdroj: Katuščák (1998, s. 18) – upravili Kútik a Klierová (2016) 

 

 



Ročník 

(Semester) 

 štúdia 

Mesiac Etapy Fázy 
Trvanie 

fázy 

1 

(1,2) 

september 
Voľba témy 

a stratégia 

prípravy 

Voľba témy 4 týždne 

október 

Časový plán 2 týždne 

Príprava na informačný 

prieskum 
2 týždne 

november 
Informačný 

prieskum 

Bibliografický prieskum 5 týždňov 

december Návšteva knižníc 6 týždňov 

január Návšteva inštitúcií/firiem 5 týždňov 

február 

Spracovanie 

výsledkov 

prieskumu 

Spracovanie 

v textoch/tabuľkách 
12 týždňov marec 

apríl 

Máj 
Grafické spracovanie 8 týždňov 

Jún 

Júl 

Výskum 

 

 

Tvorba 

obsahovej 

stránky 

práce 

Praktický výskum v teréne 4 týždne 

august Definitívna osnova 1 týždeň 

2 

(3,4) 

september 
Usporiadanie materiálu 

podľa kapitol 
2 týždne 

október 

Písanie textu 21 týždňov 
november 

december 

január 

február 

Tvorba 

formálnej 

stránky 

práce 

Zoznam bibliografických 

odkazov 
1 týždeň 

Citácie v texte 1 týždeň 

Ilustrácie, tabuľky, prílohy 2 týždne 

marec 

Príprava 

konečnej 

verzie práce 

Čítanie čistopisu 3 týždne 

Záverečná redakcia textu 1 týždeň 

apríl - 

máj 

Odovzdanie 

a obhajoba 

(prezentácia) 

práce 

Zviazanie do pevnej väzby 1 týždeň 

Príprava obhajoby 3-4 týždne 

Zdroj: Katuščák (1998, s. 18) – upravili Kútik a Klierová (2016)  

 


