
Pravidlá pre Študentskú vedeckú a odbornú činnosť na Fakulte 
zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) v Trnave 

Študentská vedecká a odborná činnosť na FZaSP (ďalej len ŠVOČ) je uskutočňovaná s cieľom 
umožniť študentom rozvíjať ich tvorivú činnosť (vedeckú, výskumnú a vývojovú) a pripravovať 
ich pre výskumnú prácu a náročné odborné činnosti. 

ŠVOČ na FZaSP sa riadi týmito pravidlami: 

1. Podmienky ŠVOČ FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave stanovuje Smernica pre 
organizovanie a realizáciu študentskej vedeckej odbornej činnosti na FZaSP v Trnave. 

2. ŠVOČ sa môžu zúčastniť študenti 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia všetkých ročníkov na 
FZaSP. Študent, ktorý sa chce zúčastniť ŠVOČ, musí zaslať vyplnený prihlasovací 
formulár uverejnený na webovej stránke fakulty vo vyhlásenom termíne. 

3. Každý študent, zapojený do ŠVOČ sa podieľa na riešení vybranej témy ŠVOČ sám, alebo 
v skupine, ktorá môže byť najviac trojčlenná. 

4. Tému si môže študent vybrať z vypísaných tém pre ŠVOČ podľa jednotlivých odborov, 
alebo si tému zvolí sám po dohode so školiteľom. Prehľad navrhovaných tém pre riešenie 
bude zverejnený na webe ŠVOČ. 

5. Téma by mala byť zameraná na riešenie relatívne úzko vymedzeného problému, pričom 
jej zameranie môže mať teoretický charakter, výskumný charakter, alebo riešenie (tzv. 
action research) určitého konkrétneho problému v praxi.  

6. Každý študent bude mať k dispozícii vedúceho (školiteľa) z radov akademických 
pracovníkov a doktorandov FZaSP. 

7. Pre riešenie vybraných tém sú študentom na základe dohody so školiteľom (vedúcim 
katedry) k dispozícii technické zariadenia, publikácie a prevádzkový materiál FZaSP. 
O ich využívaní, prípadne zapožičaní je na katedre vedená evidencia. 

8. Nevyhnutnú administratívu zabezpečia sekretariáty jednotlivých katedier. 

9. Po výbere témy študent, resp. kolektív študentov odovzdá do 30.10. príslušného 
akademického roku vyplnený prihlasovací formulár zverejnený na webovej stránke 
fakulty koordinátorovi ŠVOČ, následne kontaktuje školiteľa práce a dohodne si s ním 
harmonogram spracovania témy práce. 

10. Vypracovanú prácu odovzdajú študenti vedúcemu práce do 30.3. príslušného 
akademického roku. Práce odovzdané po tomto termíne sa do súťaže nezaradia.  

11. Každý účastník predloží prácu ŠVOČ v rozsahu min. 15 a max. 30 strán (bez príloh) 
v bakalárskom stupni štúdia, a min. 20 a max. 40 strán v magisterskom stupni štúdia a 
pripraví si prezentáciu výsledkov k obhajobe v rozsahu max. 10 minút. Prácu je možné 
predložiť aj v anglickom jazyku. 

12. Výsledky študentských riešení budú prezentované v rámci fakultného kola ŠVOČ v 
rozdelení na bakalársku a magisterskú kategóriu a podľa jednotlivých odborov.  

13. Každá práca bude hodnotená oponentom, ktorého navrhne riadiaci výbor ŠVOČ podľa 
témy práce, ktorý vypracuje oponentský posudok. 

14. Práca bude hodnotená 100-bodovou stupnicou podľa stanovených kritérií pre hodnotenie 
prác ŠVOČ. 



15. Obhajoba práce ŠVOČ sa bude konať pred najmenej trojčlennou komisiou, zostavenou z 
akademických pracovníkov FZaSP. 

16. Najlepšie práce budú ocenené (mimoriadne štipendiá, vecné ceny). 

17. Všetci účastníci ŠVOČ dostanú certifikát o účasti. 

18. Najlepšie práce ŠVOČ budú navrhované do prípadných ďalších prezentácií prác ŠVOČ. 

19. Štruktúra práce 

− Úvod. 
− Ciele práce a prípadné formulácie hypotéz, ktorých platnosť má byť v práci preukázaná. 
− Použité materiály a metódy (špecifikácie z akých informačných zdrojov autor čerpal a 

popis teoretických východísk danej práce). 
− Vlastné (praktické) výsledky práce (čo autor vykonal a k akým dospel k výsledkom). 
− Interpretácia výsledkov (diskusia o výsledkoch). 
− Záver (či práca splnila svoj cieľ a s akými problémami sa pri jej spracovaní autor stretol). 
 
20. Pravidlá pre spracovanie 

− rozsah min. 15 a max. 30 strán (bez príloh), 
− písmo Times New Roman 12, 
− riadkovanie 1,5 
− citácie podľa platnej normy, 
− titulná strana práce (viď príloha 1). 
 
21. Kritériá pre hodnotenie prác ŠVOČ 

− Aktuálnosť uvádzaných poznatkov vo vzťahu k téme práce . 
− Formulácia cieľov práce, obsahová štruktúra.  
− Metodika spracovania problematiky.  
− Vlastná práca - postup riešenia.  
− Práca s odbornou literatúrou - teoretické zázemie. 
− Presnosť formulácií a práca s odborným jazykom.  
− Formálne spracovanie.  
− Schopnosť analýzy a syntézy získaných údajov, diskusia.  
− Splnenie cieľov práce a formulácia odporúčaní.  
− Teoretický prínos práce alebo jej praktické využitie. 
 
 
 
 
 
 
 


