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11. Manažérske zhrnutie: 
 

krátka anotácia:  

 

Ako písať, prezentovať a obhajovať SOČ I - teoretické zásady, štruktúra textu a citácie, formálne 

a obsahové kritéria hodnotenia prác.  

 

 

kľúčové slová: forma, práce, číslovanie strán, časti práce SOČ, obsah práce SOČ, ciele práce, 

materiál a metodika 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

1. Ako písať, prezentovať a obhajovať SOČ I - teoretické zásady, štruktúra textu 

a citácie - východiská a špecifiká 

V práci SOČ skúma žiak zvolenú tému z vybraného odboru a to nad rámec svojich 

študijných povinností. Zvolené témy práce zodpovedajú osobným alebo profesionálnym 

záujmom autora s cieľom definovať problém, vysvetliť určitý teoretický alebo praktický 

prístup riešenia a prezentovať vlastný názor na skúmanú problematiku. 

 

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, 

technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a 

vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, 

kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a 

zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line 

systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou 

komisiou. 

 

Štruktúra textu: 

1. Obal práce  

2. Titulný list  

3. Čestné vyhlásenie (nepovinné)   

4. Poďakovanie (nepovinné)  

5. Obsah  

6. Zoznam tabuliek, grafov a ilustrácií (nepovinné)  

7. Úvod  

8. Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné)  

9. Problematika a prehľad literatúry  

10. Ciele práce  

11. Materiál a metodika  

12. Výsledky práce  

13. Diskusia  

14. Závery práce  

15. Zhrnutie  

16. Zoznam použitej literatúry  

17. Prílohy (nepovinné) 

 

              Citácie: je to spôsob prepojenia textu s bibliografickými odkazmi. Každú publikáciu, z  

ktorej využijeme informácie, je potrebné citovať. Citovať znamená uviesť súhrn údajov (priezvisko 

autora publikácie ktorú citujeme a rok vydania) umožňujúcich identifikáciu publikácie. Citácia býva 

umiestnená v texte. Každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz v Zozname použitej 

literatúry. Existujú viaceré spôsoby citácie, najrozšírenejšie sú:  

a) Metóda číselných citácií – odkaz číslom do číslovaného zoznamu bibliografických odkazov 

b) Metóda prvého údaja a dátumu – odkaz cez meno a dátum vydania publikácie 

c) Metóda citácií v poznámkach – pod čiarou, na konci kapitoly, na konci práce 

 

2. Výmena skúseností 

V rámci tohto bodu sme si vymenili skúsenosti, ktoré máme so žiakmi pri písaní SOČ. 

 

3. Identifikované problémy 

Najväčšie nedostatky SOČ sú plagiáty,  vyskytujú sa chyby aj vo formálnej stránke – 

nedostatočná citácia, nedodržaný obsah, číslovanie strán a pod. Taktiež často chýba 

diskusia o dosiahnutých výsledkoch, vyskytujú sa štylistické chyby. V niektorých prácach 



chýbajú ciele, závery práce a iné dôležité kapitoly. Na nedostatočnej úrovni sú popísané aj 

fotografie a obrazová príloha. 

 

13. Závery a odporúčania: 
 

Práca SOČ nemôže byť plagiátom ani ako celok, ani v niektorej zo svojich častí. O plagiáte 

hovoríme vtedy, ak niekto presne a doslovne odpíše myšlienky iného autora, vydáva ich za 

svoje a necituje ho. Ak sú použité v práci SOČ myšlienky iných autorov, treba uviesť jeho 

meno a zdrojový dokument správne citovať. Čo sa týka ostatných chýb, konzultanti by mali 

lepšie prekontrolovať dané práce a už po školskom kole SOČ by mali žiaci odstrániť dané 

nedostatky. 
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