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Pokyny na písanie semestrálnej práce 
 
Téma a termíny: 
Tému semestrálnej práce z  lekárskej biofyziky si volí študent po konzultácii s vyučujúcim. Vyučujúcemu 
praktickej výučby nahlási definitívne znenie témy projektu najneskôr počas praktickej výučby v 8. týždni 
semestra (4. 11. – 8. 11. 2019). Písomnú prácu semestrálneho projektu odovzdá najneskôr počas praktickej 
výučby v 11. týždni semestra (25. 11. – 29.11.2019). Prácu je študent povinný odovzdať v tlačenej podobe aj v 
identickej elektronickej verzii vo formáte .doc  alebo .docx (MS WORD).  
 
Štruktúra semestrálnej práce: 
- Titulný list (viď príloha) 
- Abstrakt (štruktúrovaný, max. 250 slov) 
- Kľúčové slová   
1. Úvod  

- Prehľad o súčasnom stave riešenia problému  
2. Cieľ práce  
3. Metodika práce a materiál skúmania  

- Aký postup ste zvolili pri napĺňaní cieľa práce; v prípade teoretickej prehľadovej práce sú materiálom 
skúmania informácie – uveďte, na základe akých kritérií ste vyberali informácie, ako a kde ste ich hľadali, 
ako ste ich spracovali (porovnávali, analyzovali, hodnotili, ...) 

4. Výsledky  
5. Diskusia  
6. Záver  
- Zoznam použitej literatúry (Citovanie literatúry sa riadi normou STN ISO 690, návod je uvedený na 
webovej stránke: https://midas.uniba.sk alebo https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/) 
- Prílohy (V prípade potreby môžete prácu doplniť obrázkovou, resp. tabuľkovou prílohou. Ak nie ste autormi 
použitých obrázkov, resp. tabuliek, nezabudnite citovať ich zdroj.) 
 
Predpísaný rozsah práce (častí 1. až  6.) je 5 normovaných strán, t. j. 9 000 znakov ( 10 %). 
Pri práci na semestrálnom projekte využite aspoň 5 informačných zdrojov, z toho najmenej jednu knižnú 
publikáciu (nie povinnú učebnicu) a najmenej jeden časopisecký článok (môže byť elektronický časopis). 
Akceptované budú iba zdroje publikované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Nepoužívajte wikipédiu, 
wikimediu, wiki...!  
Prístup k informačným databázam, elektronickým knihám a vzdelávacím materiálom nájdete na webovej 
stránke http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/. 
 
Príklady citovania zdrojov:   
Článok  

TREGER, Jeremy, Michael PRIEST, Raymond IEZZI and Francisco BEZANILLA. Real-Time Imaging of 
Electrical Signals with an Infrared FDA-Approved Dye. In: Biophysical Journal. 2014, vol. 107, no. 6, pp. 
L09 – L12. ISSN 0006-3495.  

Kniha 
 BIALEK, Wiliam. Biophysics: searching for principles. Princeton: Princeton University Press, 2012. 640 
p. ISBN 978-0-691-13891-6.  

Kapitola v knihe 
PARTRIDGE, Donald. Biophysics of Calcium Channels: An overview. In. HURWITZ, Leon, Donald 
PARTRIDGE and John LEACH, John. Calcium Channel: Their properties, functions, regulation and 
clinical relevance. Boca Raton: CRC Press, 1991, pp. 3 – 8. ISBN 0-8493-8807-4.  

Internet:  
Dokumenty z internetu bez uvedenia autora alebo s  anonymným autorom sa neakceptujú !   
     LOHNINGER, Hans. Fundamentals of Statistics. Outlier Test. [online] Last update 08 October 2012. 

Epina e-Book. [viewed 2017-08-25]. Dostupné na: 
http://www.statistics4u.com/fundstat_eng/cc_outlier_tests_dixon.html. 

 
Formát práce 
Nastavte formát strany A4, všetky okraje 2,5 cm. V celom texte použite riadkovanie 1,5. Text zarovnajte do 
bloku medzi okraje, použite písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov.  
 
V Bratislave dňa 17. 9. 2019      doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD. 
          prednosta ústavu  
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