
SOČ- ka sa  uskutočňuje  formou  súťažných 
prehliadok  najlepších  prác,  a  to  riešením 
teoretických  a  praktických  úloh  v  zadaných 
súťažných odboroch. 

POSTUPNOSŤ PRÁCE: 
 ▲ celoštátna prehliadka 
 ▲ krajská prehliadka 
 ▲ regionálne prehliadka
        (okresná, obvodná) 
 ▲ školská prehliadka 

FORMA PÍSANIA: 
Prácu SOČ sa odporúča vyhotoviť vo wordovskom 
súbore  a  v  jednom  tlačenom  exemplári.  Po 
vypracovaní písomnej časti práce je potrebné túto 
uložiť do súboru pdf. a následne potom vložiť do 
on  –  line  systému  prihlasovania  ako  prílohu  k 
prihláške práce na www.siov.sk 
Typ písma Times New Roman CE, veľkosť písma 
12, riadkovanie 1,5. Práce nad rámec maximálneho 
počtu  strán  textu  budú  vylúčené  z  hodnotenia 
súťaže SOČ.

Počet strán: 15 - 20, max 25 strán

NASTAVENIE STRANY: 
  prílohy veľkosť papiera: formát A4 (210 mm 
x 297 mm), orientácia: na výšku, 
  okraje: hore 2,5 cm, dole 2,5 cm, vľavo 3,5cm, 
vpravo 2,5 cm. 

OBAL PRÁCE: 
Na obale musí byť uvedené: 
- škola a jej presná adresa, mesto, PSČ
- Stredoškolská odborná činnosť
- číslo  a názov odboru, 
- názov práce (má vystihovať jej zameranie a nemá 
byť dlhý),

- meno a priezvisko autora a spoluautorov,
- ročník štúdia,
- miesto a kalendárny rok dokončenia práce. 

TITULNÝ LIST PRÁCE SOČ: 
- škola a jej presná adresa, PSČ,
- Stredoškolská odborná činnosť - číslo a názov  
   súťažného odboru, 
- názov práce,
- meno a priezvisko autora a každého spoluautora,
- ročník štúdia, 
- meno konzultanta (uvádza sa s titulmi),
-presný názov zriaďovateľa
-  miesto  a  rok napísania  práce  (uvádza  sa jedno 
-mesto a jeden rok, kedy bola práca dokončená).

ŠTRUKTÚRA SOČKY

ČESTNÉ VYHLÁSENIE (nepovinné):
Odporúčame  uvádzať  na  samostatnej  strane. 
Čestné  vyhlásenie  je  dobrovoľné  a  je  akýmsi 
„potvrdením“,  že  autor  pracoval  samostatne  v 
súlade s etickými normami. 

POĎAKOVANIE (nepovinné):
Okrem poďakovania konzultantovi práce sa 
odporúča uviesť názov sponzorskej firmy, alebo 
číslo  grantu,  za  pomoci  ktorého  bolo  možné 
vypracovať prácu SOČ. 

OBSAH: 
Obsah  sa  uvádza  na  začiatku  práce.  Sú  v  ňom 
prehľadne uvedené názvy všetkých kapitol,  ktoré 
práca obsahuje spolu s jej číslom, ako aj s číslom 
strany. Obsah práce sa počíta do stránkovania, ale 
sa  nečísluje.  Poslednou  číslovanou  stranou  je 
zoznam literatúry.  Prílohy majú zvyčajne vlastné 
číslovanie. 

ZOZNAM SKRATIEK, ZNAČIEK A 
SYMBOLOV (nepovinné) 
ZOZNAM TABULIEK, GRAFOV A 
ILUSTRÁCIÍ (nepovinné)

ÚVOD: 
Obsahuje stručný úvod do problematiky - dôvod, 
prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú 
tému.  Stanovuje cieľ  práce,  jej  poslanie  a presné 
vymedzenie problému, ktorým sa práca 
zaoberá.  V  úvode  nie  je  potrebné  rozvíjať 
teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a 
má prezentovať nasledujúci obsah práce. 
Odporúčaný rozsah je jedna až jeden a pol strany. 

PROBLEMATIKA A PREHĽAD 
LITERATÚRY:
Sú to teoretické východiská, teoretická analýza 
problematiky. Táto teoretická časť čitateľa stručne 
informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti 
už  publikované.  Každú  publikáciu,  z  ktorej  pri 
písaní  problematiky  a  prehľadu  literatúry 
využijeme  informácie,  je  potrebné  citovať,  t.  j. 
uviesť súhrn údajov (meno  a rok)  umožňujúcich 
jej identifikáciu. Citácia býva umiestnená v texte. 
Každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz 
v zozname použitej literatúry. Odporúčaný rozsah 
je tretina predkladanej práce. 

CIELE PRÁCE: 
V tejto časti autor podrobne rozpracuje hlavný cieľ 
a z neho vyplývajúce čiastkové ciele práce (čochce 
prácou  vyriešiť).  Majú  byť  napísané  jasne, 
zrozumiteľne,  aby  čitateľ  porozumel,  čo  autor 
prácou sledoval. Kapitola Ciele práce sa začína na 
novej strane. 

http://www.siov.sk/


MATERIÁL A METODIKA: 
Kapitola obsahuje podrobné opísanie postupu pri 
práci. Aj táto kapitola môže obsahovať citácie. Je 
dôležité uviesť aj autora použitej metodiky. Podľa
Podľa  napísanej  metodiky  sa  musí  dať  daný 
experiment  uskutočniť  opakovane  s  rovnakými 
výsledkami (musí byť reprodukovateľný). Merané 
veličiny a jednotky treba udávať v sústave SI. Na 
konci kapitoly treba uviesť aj  štatistické metódy, 
ktoré  autor  použil  na  vyhodnotenie  výsledkov. 
Prehľadne, ale podrobne uvádzame súbor vzoriek, 
miesto  a  spôsob  ich  odberu.  Pri  písaní 
používame1.osobu  množného  čísla,  v minulom 
čase alebo v trpnom rode.

VÝSLEDKY PRÁCE: 
Sú  ťažiskom  celej  práce.  Sú  tu  len  vlastné 
výsledky,  zistenia  a  pozorovania.  Výsledky 
meraní,  dotazníkov,  testov  a  pokusov  je  vhodné 
spracovať  aj  do  tabuliek  a  grafov  (kvôli 
prehľadnosti).  Pozorovanie  je  vhodné  doplniť 
najdôležitejšími  a  najvýznamnejšími  nákresmi, 
mapami,  fotografiami.  Rozsiahlejšie  tabuľky  a 
grafy sa obyčajne umiestňujú do príloh, pričom v 
texte sa musia nachádzať odkazy na ne. Výsledky 
sa  majú  podávať  stručne,  zrozumiteľne  a 
prehľadne.  Na  tie  najdôležitejšie  výsledky  musí 
byť čitateľ v texte upozornený.

DISKUSIA: 
V  tejto  časti  sa  interpretujú  najdôležitejšie  a 
najvýznamnejšie  zistenia  a  výsledky,  hlavne  tie, 
ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému 
problému.  Diskusia  musí  dávať  odpovede  na 
otázky a ciele vytýčené v úvode práce. V tejto časti 
autor  vyjadruje  svoje  názory  a  postrehy  ku 
skúmanej  problematike.  Výsledky  porovnáva  s 
literatúrou  a  vyvodzuje  z  nich  vlastné  závery. 
Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie, alebo 

vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca 
sleduje.  Tieto  časti  treba  osobitne  vyzdvihnúť, 
napísať, ako by sa dali vlastné výsledky, návrhy či 
poznatky autora uplatniť v praxi.

 ZÁVERY PRÁCE: 
V  závere  sa  stručne  zhodnocujú  dosiahnuté 
výsledky a splnenie vytýčených cieľov, význam a 
možnosti  využitia  v  praxi.  V  závere  prezentuje 
autor svoj názor na daný problém a jeho riešenie a 
mal by načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej 
problematike  so  získanými  poznatkami. 
Odporúčaný rozsah je jeden až jeden a pol strany.

ZHRNUTIE: 
V tejto  časti  stručne,  ale  jasne autor  popíše cieľ 
práce,  metodiku  a  urobí  súhrn  najdôležitejších 
zistení,  výsledkov  svojej  práce.  Odporúčaný 
rozsah je 10 -15 riadkov. Je to veľmi dôležitá časť, 
pretože  čitateľ  po  prečítaní  bude  vedieť,  o čom 
práca je a čo autor zistil. 

RESUMÉ (odporúča sa): 
Je  to  zhrnutie  práce  v  anglickom  jazyku. 
Odporúčaný rozsah je 10 - 15 riadkov. 

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY: 
Ide o zoznam použitej, nie naštudovanej literatúry. 
V  zozname  literatúry  sa  uvádza  iba  literatúra 
citovaná v texte.  Zoznam musí byť v abecednom 
poradí. 

PRÍLOHY (nepovinné):
Pri písaní práce sa všetky netextové časti (nákresy, 
tabuľky,  grafy,  mapy,  fotografie,  video, 
DVD,CD ...) umiestňujú do príloh. Sú uvedené na 
zozname príloh a sú očíslované.  Ich počet nie je 
limitovaný. 

VLASTNÁ OBHAJOBA: 
Odporúčaná doba prezentácie vlastnej práce  je 

10 minút.
Prvý  snímok obsahuje  názov  práce,  mená 
všetkých autorov, školu, ktorú navštevujú.  Ďalšie 
snímky  obsahujú  úvod,  cieľ  práce,  stručnú 
metodiku, výsledky, diskusiu, závery, odporúčania 
pre prax. Odporúčame používať  písmo Arial (nie 
je  vhodné  striedať  viac  typov  písma).  Veľkosť 
písma základného textu je 22 – 24 bodov, veľkosť 
písma nadpisu 32 bodov, podnadpisy 26-28 bodov.
Úspešnosť power -pointovej prezentácie závisí:
- od kvality ilustrácií obrázkov, fotografií, grafov, 
tabuliek či videa.
-  pri  svetlom pozadí  má byť  farba písma tmavá, 
najvhodnejšia  je  čierna,  tmavomodrá, 
tmavozelená.  -  farba  pozadia  je  počas  celej 
prezentácie rovnaká. - na jednom snímku majú byť 
maximálne 4 farby (okrem obrázkov). 
Pri  10  minútovej  prezentácii  sa  odporúča 
najviac 3 až 6 obrázkov,  videozáznam 15 – 20 
sekúnd.  Na  jeden  snímok  je  potrebných  20-60 
sekúnd, teda počas obhajoby je vhodné premietnuť 
12-14 snímok. Na jednom slajde sa odporúča 5 – 7 
riadkov textu, v jednom riadku najviac 6 – 7 
slov. 

Profesionálny slajd je jasný, stručný, 
jednoduchý, ucelený a dobre čitateľný.

Dobrý prednášajúci nikdy neprekročí pridelený 
časový limit.

Pripravené podľa Metodickej príručky SOČ 2013 
(PhDr. Anna Poláčková)
Viac na: 
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Obal_a_Metodi
ka%20SOC_2013.pdf


