
Metodika SOČ  - podľa  www.siov.sk  - „Metodická príručka SOČ“  

- Odporúča sa  10 - 15 –max 25 strán, písať v 1. osobe množného čísla 

- STN ISO 690, Times New  Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, okraje zľava 3 cm, ostatné     

2,5 cm 

- ak sú 3 autori, uvedie sa prvý riešiteľ a kolektív /iba pre práce do vyšších súťaží/ 

- práca musí obsahovať: 

                              Obal  - bez mena konzultanta 
 
                               Titulný list - s menom konzultanta – počíta sa do číslovania/číslo sa nepíše 
 
                               Obsah  -  číslované kapitoly a podkapitoly, idú i prílohy  uvedené strany/číslo              
                                               stránky sa píše 
 
                                Úvod – navodiť na tému práce – a prečo práve túto tému prezentovať v                          
                                             práci/číslo sa píše 
 
                               Metodika práce – ako sa práca tvorila /číslo sa píše 
 
                               Cieľ práce – čo sleduje riešiteľ  a cieľ  - čo chce dosiahnuť  /číslo sa píše          
 
                               HLAVNÝ TEXT   /číslo sa píše 
 

                               Záver  -  uviesť tu  zhodnotenie výsledkov  a  splnenie cieľa práce, /napr. 

rozšíril si vedomosti a poznatky,  čo riešiteľa i ďalších bude motivovať k ďalšiemu 

vylepšovaniu práce, k sledovaniu danej problematiky  apod. /,  svoj názor na nastolenú   

otázku, či problém a na jeho riešenie,  či nájdenie odpovede na postavenú otázku,  uviesť 

prínos práce pre  seba i pre prax  /číslo sa píše. 

Vysoko sa hodnotí napr. vyhodnotený prieskum alebo výskum napr. formou dotazníkov 

(alebo iným spôsobom) určitého javu medzi vybratými respondentami, alebo výskum – 

výskyt určitého vytypovaného javu v spoločnosti – napr. jeho zhodnotenie a závery 

v stanovenej téme (napr. upozorniť na výskyt a riziká, či negatívne javy – fajčenie, drogovanie, 

šikanovanie, týranie slabších, žien či detí, zlá životospráva, mrhanie časom, bezcieľnym 

vysedávaním na PC, riziká spojené s chatovaním, obezita, trávenie času v nevhodnej či 

rizikovej spoločnosti atď...) 

 

                          Zoznam  použitej literatúry, podľa vzoru MP SOČ  /počíta sa do číslovania 

 

                          Prílohy   - sú očíslované od prílohy č. 1 atď,  /nepočítajú sa do rozsahu                         

                                           práce 

 

Obhajoba  - prezentácia  prác -  je veľmi dôležité  kvalitne sa pripraviť a čo najlepšie 

prezentovať  -  predať prínos svojej práce, očariť vystúpením,  aby HOK prezentácia  upútala 

a dala čo najlepšie hodnotenie a odporúčanie na  postup práce do vyššej súťaže, kde bude 

študent prezentovať seba i svoju školu !!!!! (Trvá max. 10 minút i s predstavením seba 

a svojej práce, robí sa v ppt – cca 8 – 15 snímkov) 

http://www.siov.sk/

