
Formálne požiadavky na monografiu, učebnicu, skriptum v zmysle platnej legislatívy 1): 

 číslo ISBN, 

 rozsah musí byť minimálne 3 AH 

 autori musia mať uvedené pracovisko v publikácii ( buď na rube titulného listu, alebo 
v tiráži, alebo v odseku „o autoroch“)  

 minimálne dvaja vedeckí recenzenti, ktorých mená aj s titulmi sú uvedené v publikácií,  
(týka sa to vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc) 

 úvod a záver s autorovou výstižnou charakteristikou diela 

 číslovaný obsah,  

 súpis bibliografických odkazov uvedený na konci monografie,  

 tiráž = miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, recenzenti, počet výtlačkov ( monografia 
min. 100 exemplárov, učebnice a skriptá 50 ex.), počet strán, prepočet na AH.... 

 ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, 
atď.) uvedený autorizovaný rozpis kapitol, je povinné publikáciu v zmysle Vyhlášky 
rozpísať na časti a zaevidovať ich ako samostatné kapitoly. (rozsah min. 1 AH) 

 
Vedecká monografia – pôvodná monotematická práca vedecko-objaviteľského charakteru, 
ktorá všestranne, systematicky a podrobne osvetľuje jednu, spravidla úzko vymedzenú tému. 
Autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme 
a obohacuje ich o nové, originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej 
práce a predkladá závery. Vyznačuje sa aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná 
(recenzovaná) najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii.  
 
Odborná monografia - pôvodné monotematické dielo, ktoré má presne vymedzenú tému 
a rozpracováva určitú problematiku s využívaním odbornej terminológie. Nemá vedecko-
objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú úroveň autora. Dôraz 
sa kladie na analýzu problémov, na prezentáciu vlastného názoru autora na spracovanú 
problematiku. Závery obsahujú možnosti využitia uvedených poznatkov v praxi.  
 
Vysokoškolská učebnica – sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom 
vysokoškolského vzdelávania. Vzťahuje sa na štandardnú prácu v rámci určitého študijného 
programu. Informačná hodnota vysokoškolských učebníc je v sumarizovaní podstatných, 
overených a spoľahlivých poznatkov, v sprostredkovaní vývinových tendencií v danej oblasti, 
v predkladaní nových smerov vo vývoji danej disciplíny. Musí prejsť oficiálnym publikačným 
procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými 
potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. 
 
Skriptum – učebný text, ktorý má spravidla dočasne nahradiť chýbajúcu vysokoškolskú 
učebnicu. Musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá všeobecne 
zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej 
a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. 
 

 
1) Vyhláška MŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a   

  Metodické pokyny ČREPČ  


