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ABSTRAKT 

(1 riadok vynechaný) 

PRIEZVISKO, Meno: Názov záverečnej práce. [Bakalárska/ Diplomová/ iná práca]. Názov 

vysokej školy. Názov fakulty; Názov katedry. Vedúci práce: (tituly pred menom) Meno 

a priezvisko, (tituly za menom). Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár/ magister/ iný. Mesto 

obhajoby : skratka fakulty, rok. Počet strán. 

(1 riadok vynechaný) 

Text abstraktu...  

(Obsahuje výstižnú informáciu o cieľoch školského diela, obsahu, výsledkoch a význame 

školského diela. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 

500 slov. Jazykové verzie abstraktov - v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, sa uvádzajú 

na samostatných stranách.) 

(1 riadok vynechaný) 

Kľúčové slová: 

(3 – 5 slov, ktoré vyjadrujú tému, vecný obsah práce). 
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ABSTRAKT 
 

MRKVIČKA, Jozef: Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne výbušnej sily dolných 

končatín 15- až 18-ročných chlapcov.  [Bakalárska práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. 

Fakulta telesnej výchovy a športu; Katedra atletiky. Vedúci práce: doc. PaedDr. Peter Krejer, 

PhD. Komisia pre obhajoby – predseda: doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. Stupeň odbornej 

kvalifikácie: bakalár. Bratislava : FTVŠ UK, 2013. 56 s. 

 

Text abstraktu...napr.: Cieľom práce bolo... Predpokladali sme... Zistili sme... Výsledkom 

riešenia danej problematiky je... Navrhujeme aplikovať do praxe...  

 

Kľúčové slová: 

kľúčové slovo 1., kľúčové slovo 2., kľúčové slovo 3., ... kľúčové slovo x. 
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MRKVIČKA, Jozef: The effect of plyometric exercises on the changes of the level of the 

explosive strength of lower limbs in 15- to 18-year-old boys.  [Bachelor thesis]. Comenius 

University in Bratislava. Faculty of Physical Education and Sports; Department of Track and 

Field. Supervisor’s name: doc. PaedDr. Peter Krejer, PhD. Thesis defence committee - name of 

the chairman: doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. Professional qualification level: Bachelor degree. 

Bratislava : FTVŠ UK, 2013. 56 pages. 
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 Katedra športovej kinantropológie Department of Sport Kinantropology 

 Katedra športov v prírode a plávania Department of Outdoor Sports and Swimming 
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