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ODPORÚČANÁ  POMÔCKA                                                                              
PRI  PÍSANÍ  ZÁVEREČNEJ  PRÁCE

Záverečná práca :

je písomným prejavom, v ktorej  autor  práce  preukazuje svoju  spôsobilosť  aplikovať 
získané vedomosti počas štúdia, vlastné tvorivé schopnosti, skúsenosti pri riešení 
problémov a návrhy  na  zlepšenie stavu, ktoré by mohli  byť  prínosom v praxi.  

1 – zvolíme si problém – tému  záverečnej práce, ktorú chceme riešiť

2 - zabezpečíme si  dostupné literárne zdroje ( knihy, monografie, články a príspevky 

z odborných a vedeckých  zborníkov,  časopisy, periodiká  a  elektronické zdroje,  

ktoré súvisia s problematikou našej témy)

3 – štúdiom  odbornej  literatúry v knižniciach, konzultáciami  s vedúcim práce, 

odborníkmi z praxe a vlastnými  skúsenosťami  si  postupne vypracujeme  

úvodnú časť, hlavnú textovú časť a záverečnú časť  (Interná smernica  2011, s. 7-9) 

Dôležité:

» je vhodné , aby sme si priebežne   zaznamenávali  literárne zdroje, z ktorých 

čerpáme  - doslovne (citáty) alebo  voľnú interpretáciu (parafrázu)

» celá  záverečná práca – jej kapitoly, podkapitoly, jednotlivé  odseky  a vety  musia 

tvoriť  logicky utriedený a štylisticky  správny  celok 

»   po napísaní prvopisu si prácu ešte raz dôkladne  prečítame, premyslíme  

a upravíme   



VYMEDZENIE   ZÁKLADNÝCH   POJMOV

Citát – text  alebo časť textu, ktorý doslovne prevezmeme z nejakého dokumentu alebo 
informačného zdroja, uvádza sa v úvodzovkách a kurzívou.

Parafráza – prebratý text alebo voľné spracovanie cudzej myšlienky, ktoré uvádzame bez 
úvodzoviek či iného typu písma.  

Bibliografický odkaz - skrátený záznam o citovanom dokumente  v zozname 
bibliografických odkazov, ktorý slúži na jeho presnú identifikáciu.

Zoznam bibliografických odkazov = zoznam použitej literatúry - nachádza sa na 
konci textu - záverečnej práce . Bibliografické odkazy sú usporiadané abecedne podľa 
1. údaja – t.j. autora, popr. názvu   a musia korešpondovať s citáciami použitými v texte . 

Technika citovania – spôsob, ktorým sa prepájajú citácie so zoznamom bibliografických 
odkazov.

Zoznam použitej literatúry

CHMELÍK, Jan a kol. 2012. Extremismus. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 425 s.  ISBN 978-80-7380-

376-6.

KELEMEN, Miroslav - HAVAJ, Peter – PORADA, Viktor. 2011. Extrémizmus ako  

bezpečnostná   hrozba spoločnosti a občanov. Karlovy Vary: Vysoká  škola Karlovy Vary, 2011. 

124  s.  ISBN 978-80-87236-07-9.

MESÁROŠOVÁ, Lucia – LOŠONCZI, Peter. 2006. Inžinierska geometria pre bezpečnostný  

manažment. Košice: Vysoká  škola  bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2006.  116  s. 

ISBN 978-80-89282-00-5.



LEGISLATÍVA                                                                                                                  
PRI PÍSANÍ  ZÁVEREČNEJ  PRÁCE

Preberanie a sprístupňovanie informácií bez uvedenia zdroja                                      
– nazývame plagiátorstvo.  

Z tohto dôvodu pri písaní záverečnej práce musíme dbať na:

»  správne uvedenie citovaných textov a parafrázovaných častí  

»  dodržiavanie zásad a techniky citovania v zmysle platnej legislatívy               
a internej smernice Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v 
Košiciach - S M E R N I C A Zadávanie, hodnotenie a evidencia 
záverečných prác VŠBM  Číslo: SM_ 04_ R15_2011  , ktorá odporúča 
ustálenú formu  tvorby bibliografických odkazov a zabezpečuje jednotné 
podmienky a postup pri príprave a posudzovaní záverečných prác

(Interná smernica VŠBM, 2011, s. 4-5)



- záverečná  práca  sa spravidla vypracúva  v  štátnom  (slovenskom) jazyku,                    

v prvej osobe množného čísla v minulom čase 

- odporúčaný typ písma – Times New Roman, veľkosť písma 12  a je  jednotný v celej  práci 

- odporúčané nastavenie strany –riadkovanie 1,5

okraje zľava  3,5 cm

okraje sprava  2,5 cm

zhora a zdola 2,5 cm

orientácia na výšku,    formát A4

- odporúčaný rozsah: bakalárska práca  - 30 až 40 strán

diplomová práca - 50 až 70 strán

dizertačná práca  - 80 až 120 strán

- veľkosti nadpisov sú odstupňované nasledovne:

- 1. úroveň – názvy kapitol: Times New Roman, veľkosť 16, hrubé

- 2.úroveň - názvy podkapitol: Times New Roman, veľkosť 14, hrubé

- 3.úroveň                                    :  Times New Roman, veľkosť 12, hrubé

(Interná smernica  VŠBM,  2011, s. 10-11)

ODPORÚČANÁ  FORMÁLNA  ÚPRAVA  ZÁVEREČNEJ  PRÁCE 



TECHNIKA  CITOVANIA

STN ISO 690  a STN 690-2  odporúčajú  tri techniky/metódy citovania:

1. techniku 1.údaja a dátumu (tzv. harvardský systém)

2. techniku číselných odkazov (tzv. numerický systém)

3. techniku priebežných poznámok

Interná  smernica VŠBM v Košiciach pri  záverečných prácach   odporúča   používať  metódu 
citovania   podľa  1. údaja  a dátumu (tzv. harvardský systém),pri  ktorom  sa v texte uvedie                                                                                         
v okrúhlych zátvorkách                                                                                                        

1.údaj (Priezvisko autora alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu.   

Príklad: (Lošonczi,  2000)

Dôležité:

- ak sa 1.údaj už nachádza v rámci textu,  v okrúhlych zátvorkách  za nim  sa uvedie len rok   

Príklad:...ako uvádza Lošonczi (2000), medzi  najvýznamnejšie...

- v prípade potreby sa pri citátoch v  okrúhlych zátvorkách uvedie za 1.údajom a rokom aj 
číslo citovaných strán – v slovenčine vždy ako „s“    

Príklad: (Lošonczi, 2000, s. 87)

- pokiaľ je 1. údaj (Priezvisko autora ) uvedené v texte tesne pred citáciou, nemusí  sa v citácií 
zopakovať                         Príklad: Lošonczi (2000, s. 87) sa domnieva, že „...“

- pokiaľ použijeme práce toho istého autora , ktorý  vydal počas jedného roka viac diel, 
odlíšia sa malými písmenami ( a, b, c, d a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek     

Príklad: (Lošonczi, 2000a) ,(Lošonczi, 2000b)   

- pri písaní záverečnej práce  dodržiavame  rovnaký  tvar  techniky  citovania                                                  
v celej práci

(Interná smernica VŠBM, 2011, s. 10)



FORMY  CITÁCIÍ  PRI TECHNIKE                                                      
1.ÚDAJA  A  DÁTUMU

Citácia môže mať nasledujúce formy:

- v prípade citátov 

(Priezvisko autora,  rok vydania, číslo citovanej strany)  číslo citovanej strany  doplníme  

po  čiarke  za rokom          

Príklad:  (Novák, 1999,  s. 7)

- v prípade parafráz  

(Priezvisko autora, rok vydania )   

Príklad:  (Lošonczi, 2000)

(Lošonczi, 2000a)

- v prípade, ak  dokument  nemá  autora -

pri citácii 

(1.významové slovo z názvu,  rok, číslo citovanej strany ) 

Príklad:  (Dejiny, 1999,  s. 87)

- pri parafráze 

(1.významové slovo z názvu, rok )    

Príklad: (Dejiny, 1999)



FORMY  CITÁCIÍ  PRI TECHNIKE                                                      
1.ÚDAJA  A  DÁTUMU

-v prípade, ak citujeme dve diela dvoch autorov naraz

(Priezvisko autora, rok vydania; Priezvisko autora, rok vydania )      

Príklad: Lošonczi, 2006; Kelemen, 2011 

-v prípade, že dokument má dvoch autorov 

(Priezvisko 1.autora,  Priezvisko 2.autora , rok )

Príklad: (Lošonczi, Sedlák, 2011)

-v prípade, ak má  dokument  4 a viacerých autorov

(Priezvisko autora  označenie „a  kol.“  alebo „et al.“  ( ak je to zahraničné dielo), rok )

Príklad: (Kelemen  a kol.,  2011)

- v prípade, ak citujeme sekundárne 

(Priezvisko pôvodného autora, rok vydania onačenie „cit.“   

podľa Priezvisko sekundárneho autora, rok )    

Príklad: (Lošonczi,  2000  cit. podľa Kelemen, 2001)    

-v prípade, ak je   dátum  vydania  dokumentu  neznámy, popr. doplnený z iného zdroja 

(Priezvisko autora a v hranatej zátvorke [rok])      

Príklad: (Lošonczi [2000]) 

(Lošonczi [bez dátumu])

Príklad:  Vo svojej publikácii  Lošonczi (2006) rozoberá 

problematiku informačnej bezpečnosti a je j implementáciu do 

bezpečnostného  prostredia a  Kelemen  (2011) opisuje  maximálnu 

úroveň relevantných bezpečnostných informácií v rámci 

medzinárodného ...

Príklad: Pravicové extrémistické hnutia prešli na Slovensku určitým 

vývojom. (Kelemen a kol., 2011)

Príklad: Družicové navigačné systémy zaberajú v súčasnosti 

prioritné postavenie v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. 

(Lošonczi, Sedl8k, 2011)



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO  690  a  ISO 690-2

Pri tvorbe bibliografických odkazov, ktoré uvádzame v zozname použitej literatúry                         
je dôležité zachovať  predpísané poradie a formu  údajov, interpunkciu  aj medzery.

Údaje pre  bibliografický  odkaz vyberáme  z citovaného dokumentu, zo zdrojov,                      
ktorými sú: titulný list, tiráž, prvá  strana  príspevku alebo článku, obsah  a celý dokument.

Jednotlivé  skupiny  údajov oddeľujeme bodkou a medzerou.

Pokiaľ  sa  niektoré povinné údaje nenachádzajú v dokumente,                                                               
napr. ISBN, ISSN, edícia a pod. – vynechajú sa.

Celý  bibliografický  odkaz končí bodkou.

V prípade citovania príspevkov v monografii používame pred  označením  zdroja „In“.    



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a  ISO 690-2

PÍSANIE  OKRÚHLYCH  A HRANATÝCH  ZÁTVORIEK     (  ),  [  ]  

Metóda prvého údaja a dátumu (metóda meno - dátum) znamená,

že na príslušnom mieste v texte, kde je citovaná myšlienka alebo parafráza sa v okrúhlych zátvorkách napíše: -
priezvisko autora (t.j. prvý údaj) a dátum (t.j. rok vydania citovanej publikácie).Príklad:  (Lošonczi, 2002)

Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu,  rok publikovania sa uvedie za ním v okrúhlych 
zátvorkách. V prípade potreby sa za rokom uvedú aj čísla strán.

Ak majú dve publikácie alebo niekoľko publikácií ten istý prvý údaj a rovnaký rok

vydania, odlíšia sa v texte malými písmenami (a, b, c atd.) za rokom vnútri okrúhlych zátvoriek. 

Príklad:  (Lošonczi, 2006a); (Lošonczi, 2006b)

(príslušné rozlišovacie písmeno sa pripojí k roku vydania 
aj v bibliografickom odkaze, 
aby sa zabezpečilo presné prepojenie medzi citáciou a odkazom)

HRANATÉ  ZÁTVORKY

Na príslušnom mieste v texte druh  elektronického nosiča sa uvádza v hranatých zátvorkách
za názvom. 

Na označenie druhu nosiča sa používajú tieto slová alebo ich ekvivalenty:

[online],  [CD-ROM],  [magnetická páska],  [disk], 

[http://www.vsbm.sk/crzp.html] , [ http://www.svop.sk/crepc.html]                                      

Príklad:  Vo svojej publikácii  Lošonczi (2006, s. 25) rozoberá 

problematiku informačnej bezpečnosti a je  implementáciu do 

bezpečnostného ....

Zoznam použitej literatúry

LOŠONCZI, Peter. 2006a.Východiská pre 

hodnotenie kvality služieb pri ...

LOŠONCZI, Peter. 2006b. Informačná 

bezpečnosť a  jej implementácia do ... 

http://www.vsbm.sk/crzp.html
http://www.svop.sk/crepc.html


VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a  ISO 690-2

PRIMÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

Priezviská všetkých autorov sa uvádzajú veľkými  písmenami (verzálkami).

Prvého autora zaznamenávame v podobe: PRIEZVISKO, Meno; 

Ak sú dvaja a 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.

Príklad: PORADA,  Viktor  - KRIŽOVSKÝ, Stanislav

Príklad: MESÁROŠ, Marián - KELEMEN, Miroslav  - KRIŽOVSKÝ, Stanislav   

V prípade 4 a viacerých autorov môžeme uviesť všetkých autorov                                                                 
alebo len prvého s označením „a kol.“     alebo  „et al.“   (ak                                                                                                           
je to zahraničné dielo) 

Príklad: KELEMEN, Miroslav   a kol.       alebo

KELEMEN, Miroslav  et al.



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a  ISO 690-2

NÁZVOVÉ  ÚDAJE

Hlavný  názov, názov zdrojového dokumentu a podnázvy  zapisujeme ako sú uvedené v 
dokumente. Zvýrazníme ich kurzívou.  Ak  uvádzame  aj podnázvy, oddelíme  ich od 
hlavného názvu dvojbodkou a medzerou.    

Príklad: Dejiny tlačených médií: 17. storočie          

VYDANIE

Údaje o vydaní dokumentu zapisujeme  ako  sú v prameni uvedené.                                                   
Uvádzame  ich  arabskými číslami v jazyku  dokumentu tak, ako bol uvedený.  

Príklad: KLIMO, Vladimír – MESÁROŠOVÁ, Lucia.   Statika. 2.vyd.         



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a  ISO 690-2

VYDAVATEĽSKÉ  ÚDAJE  (Údaje pre  bibliografický  odkaz vyberáme  z citovaného dokumentu, zo zdrojov,                      

ktorými sú: titulný list, tiráž, prvá  strana  príspevku alebo článku, obsah  a celý dokument.)

- pozostávajú z údajov o mieste vydania, vydavateľovi a dátume vydania dokumentu. 
Zapisujeme ich v podobe: Miesto vydania: meno vydavateľa, dátum vydania,
údaje uvádzame v prvom páde v jazyku citovaného dokumentu.  

Príklad:  Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2000  

- dátum vydania  je povinný údaj, ak dátum vydania nie je uvedený na titulnom 
liste dokumentu,  rok vydania  odvodíme z textu dokumentu, prípadne z iných 
prameňov  a zapisujeme ho v hranatých zátvorkách       

Príklad: Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, [2000]       

- pokiaľ je známy  len dátum copyrightu, 

používame  označenie:     cop2000   alebo  ©2000 

- v prípade, že nie je možné zistiť dátum vydania, ani ho odvodiť  z textu dokumentu, 
prípadne iných prameňov, používame označenie:   

Príklad:  Košice, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, [bez dátumu]    



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a ISO  690-2

NUMERÁCIA (ČÍSLOVANIE) A  ROZSAH  STRÁN

Údaje používame len v prípade, že tvoríme odkaz na príspevok v monografii  alebo seriáli, 

- pri príspevku v monografii (zborníku) pod numeráciou rozumieme označenie  zväzku                       
v prípade, že dokument je časťou viaczväzkového súboru, napr. zv.2      

zapisujeme ako napr.:   zv.2, s. 5-18     

- pri príspevku v časopise  ide o číselné označenie seriálovej publikácie, t.j. o presné 
označenie ročníka a čísla periodika, v ktorom sa príspevok nachádza            

zapisujeme ako napr.:   roč. 6, č. 3, s. 5-15      

DÁTUM  AKTUALIZÁCIE  A  CITOVANIA

- používame len pri elektronických online zdrojoch

- zapíšeme  údaje o aktualizácii a revízii dokumentu,     

zapisujeme ako napr. :  Aktualizované v decembri 1987  

- údaj o dátume citovania  je povinný,  

zapisujeme  v  hranatých zátvorkách                                                                                          

ako napr. : [cit. 10. apríla 2001]  alebo  [cit. 2001-04-10]  



VYBRANÉ  VŠEOBECNE  PLATNÉ  ZÁSADY  PRE  TVORBU  
BIBLIOGRAFICKÉHO  ODKAZU PODĽA  ISO 690  a  ISO 690-2

DOSTUPNOSŤ ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV

- je povinný údaj pri elektronických online zdrojoch

- na označenie druhu nosiča sa používajú  v hranatých zátvorkách  tieto slová alebo ich        
ekvivalenty: [online],  [CD-ROM],  [disk],  [webová  stránka]

- používame  frázu  „Dostupné  na internete:“    

zapisujeme ako :   Dostupné na internete: http://www.fphil.uniba.sk

ŠTANDARDNÉ  ČÍSLO

- pre knihy – štandardné číslo ISBN 

- pre seriály – štandardné číslo ISSN – uvádzame len vtedy, ak sa v dokumente nachádzajú

a v takej podobe, ako sú v dokumente uvedené

zapisujeme  ako :  ISBN 978-8O-89282-26-5

http://www.fphil.uniba.sk/


ZÁVÄZNOSŤ  A  PORADIE  PRVKOV  V  BIBLIOGRAFICKÝCH  
ODKAZOCH  NA  VYBRANÉ  DRUHY  DOKUMENTOV  PODĽA                          
ISO 690  a  ISO 690-2

Na konci záverečnej práce uvádzame celé znenie zdroja, t.j. zoznam použitých prameňov, 
ktorý označujeme ako zoznam  bibliografických odkazov alebo zoznam  použitej 
literatúry.                                                                                                                            
Jednotlivé zdroje sú zoradené abecedne a nečíslujú sa.

Pri zápise bibliografických odkazov je dôležité zamerať sa na interpunkciu, kedy nasleduje bodka, čiarka a ako idú medzery medzi nimi.

ZÁPIS  PRE  KNIHY  A   MONOGRAFIE

Prvky popisu:

Autor. Rok vydania.  Názov: Podnázov(nepovinný) . Poradie  vydania. Miesto vydania: Vydavateľ, rok vydania. Rozsah 
strán. ISBN. 

(Priezvisko autora veľkými písmenami, Meno autora malými písmenami.  Za priezviskom autora píšeme 
čiarku, za menom autora bodku.  Rok vydania. Za rokom vydania nasleduje bodka. Názov práce  príp. 
Podnázov píšeme šikmým písmom – kurzívou a ak má názov podnázov, ten sa oddeľuje dvojbodkou,  za ňou 
nasleduje medzera, ( napr. LETISKO:  Komplex ochrany osôb, majetku a bezpečnostných technológií). Za 
názvom práce nasleduje bodka. Prvé (a ďalšie) vydanie   zapíšeme  arabskými  číslami , za  týmto údajom 
píšeme bodku, medzeru a  skratku  „vyd.“ (napr. 2. vyd.) Za vydaním  nasleduje bodka. Medzi miestom 
vydania a názvom vydavateľa je dvojbodka, medzera a názov vydavateľa, za tým nasleduje čiarka, medzera a 
rok vydania, za rokom vydania nasleduje bodka. Rozsah  strán zapíšeme  v tvare arabskou  číslicou , medzera 
a malým písmenom „s“, za ktorým píšeme bodku. Na konci je dôležité uviesť ISBN  číslo alebo ISSN číslo, za 
ktorým  nasleduje bodka.) 
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GENERÁTOR  CITÁCIÍ

 Pomôcka pre študentov končiacich ročníkov
 pre  vytvorenie citácií  podľa  normy  ČSN  ISO 690 dostupnej i bez nutnosti registrácie  

 na  webovej stránke: http://generator.citace.com/

 1. klikneme na tlačítko - Vytvoriť  novú  citáciu  (vytvořit novou citaci)

 2. vyberieme  si druh  dokumentu, ktorý chceme citovať, napr. knihu ...

 3. po vyplnení  jednotlivých údajov o knihe – si skontrolujeme ešte raz správnosť 

 zapísaných údajov

 4. klikneme  na tlačítko - Hľadať  (dohledat)

 5. systém skontroluje, či sú všetky  povinné údaje   vyplnené

 6. vygeneruje zápis citácie podľa  normy  ČSN  ISO  690

 Príklad:

 Kniha

 KELEMEN, Miroslav, Peter HAVAJ a Viktor PORADA. Extrémiizmus ako bezpečnostná hrozba spoločnosti a občanov. Prvé. 
Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s., 2011. ISBN 978-80-87236-07-9.

 Pozor!!!

 Je dôležité, aby jednotlivé údaje o knihách, publikáciách, článkov z časopisu alebo zborníkov – boli napísané  správne !!! (tak 
ako to napíšete - tak  to generátor vypíše !!!   napr. omylom  bol nesprávne zapísaný názov knihy a údaj o v 1. vydaní. 
Generátor to aj tak zapísal !!!)      

http://generator.citace.com/


Číslovanie a označovanie obrázkov a tabuliek
Pri vkladaní obrázkov a tabuliek do textu záverečnej práce postupujeme v zmysle platnej legislatívy  a odporúčaní pravidiel 
a zásad aplikovania techník citovania, tvorby citácií a úpravy zoznamov bibliografických odkazov v citujúcich prácach podľa 
ISO noriem nasledovne:    

Obrázky → každý obrázok – musí mať : poradové číslo, názov a zdroj (ak obrázok vytvoril iný autor ako je autor práce, meno 

autora  obrázku (zdroj) musí byť pri nich uvedené)

→ číslujeme postupne tak, ako boli prvýkrát citované v texte  záverečnej práce 

→ každý obrázok sa  čísluje samostatne  a  pomenuje osobitne 

→ obrázky sa umiestňujú bezprostredne za text, kde sa spomínajú a text titulku obrázku musí byť pochopiteľný

aj bez kontextu

→ názov obrázku sa umiestňuje pod obrázok (vľavo pod obrázok)   a zdroj (odkiaľ sme obrázok získali) (vpravo pod obrázok)

→ obrázky by mali byť podľa možnosti centrované na stred strany 

Príklad:

Optimálna bezpečnosť chráneného objektu  (obr.3) pri nebezpečenstve známych vonkajších a vnútorných vplyvoch môžeme 
zobraziť ako vzájomný prienik väzieb a prvkov osobitných subsystémov IBS. (Gymerská, 2003)

Obrázok 3 - Vzájomné prepojenie prvkov (Optimálna bezpečnosť)  

Zdroj: Gymerská, 2003



Číslovanie a označovanie obrázkov a tabuliek

Tabuľky → každá tabuľka má svoj názov, ktorý vystihuje jej obsah a legendu

→ názov tabuľky sa píše nad  tabuľku (vľavo nad tabuľku)   a  zdroj (odkiaľ sme obrázok  získali) (vpravo pod tabuľku), 

prípadne je doplnená  legendou - vysvetlivkami umiestnenými  pod tabuľkou ( napr. pri použití  neobvyklých symbolov) 

→ jednotlivé  stĺpce a rady tabuľky majú príslušné názvy vrátane  jednotiek

→ v prípade, že  tabuľka nezmestí na jeden stranu a pokračuje na nasledujúcej strane je nutné napísať:  „Pokračovanie 

tabuľky X a opäť  názov tabuľky s hlavičkou“

→ na každú tabuľku musí byť odkaz v texte

→ tabuľky by mali byť podľa možnosti centrované na stred strany 

Príklad:

Tabuľka 3 obsahuje štatistický prehľad trestných činov korupcie za rok 2013. Prehľad je spracovaný na základe údajov poskytnutých 
národnou protikorupčnou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky (PPZ  SR ).

Tabuľka 3. Prehľad trestných činov korupcie v SR za rok 2013                                                                    

Rok 2013 

Celkový počet zaevidovaných trestných činov 370 

Celkový počet uznesení o vznesení obvinenia za trestné činy korupcie 57 

Celkový počet obvinených osôb za trestné činy korupcie 104 

                                                                                                            Zdroj : http://www.vlada.gov.sk/statistiky/ 



Pomôcka pre atypické zdroje : 

 https://sites.google.com/site/novaiso690/p

riklady-harvardsky-system-jmeno-datum/

https://sites.google.com/site/novaiso690/priklady-harvardsky-system-jmeno-datum/

