Dobré rady ako napísať abstrakt odbornej prednášky?
Zuzana Krištúfková
Čo je abstrakt? Abstrakt je konkrétne, skrátené, presné, výstižné, zrozumiteľné
a kompletné vyjadrenie obsahu prezentácie. Cieľom abstraktu je umožniť čitateľovi
rýchlo a presne identifikovať obsah prednášky, pripomenúť kľúčové údaje, poznania,
zistenia, poskytnúť stručne úroveň riešenia problému.
Dobrý abstrakt je najlepší podklad pre prípravu prezentácie!
Formy abstraktu:
• Štruktúrovaný sa používa pri prezentovaní vlastných výsledkov. Je členený na
– Názov
– Cieľ
– Úvod
– Súbor a metodika
– Výsledky
– Záver
• Neštruktúrovaný sa používa pri prezentovaní prehľadov poznatkov z literatúry. Je
členený na:
– Názov
– Cieľ
– Vlastný text
– Záver
Názov prednášky by mal byť príťažlivý a mierne provokatívny na upútanie pozornosti a
účasti na prednáške. Má vyjadrovať ČO, KEDY a KDE, má byť stručný – maximálne 10
slov, jednoduchý – bez cudzích slov.
Pod názvom sú autori - bez titulov, skratka krstného mena a priezvisko, pracovisko – bez
skratiek, a sídlo (len mesto, nie ulica).
Cieľ vyjadruje jednou, maximálne dvomi vetami hlavný dôvod vykonania a
prezentovania práce. Veta sa začína slovesom: napr. Zistiť..., Analyzovať.., Vytvoriť... .
Od cieľa sa odvíja metodika, výsledky aj závery.
Úvod zdôrazňuje jednou, max. dvomi vetami význam prezentovanej problematiky.
Súbor charakterizuje sledované osoby počtom v mieste a čase.
Metodika upresňuje akou metódou bola práca robená: typ štúdie, techniky, postupy,
spôsoby sledovania, hodnotenia, laboratórne metodiky, definície, kritériá, princíp
štatistického testovania.
Výsledky poskytujú konkrétne najdôležitejšie čísla – absolútne aj relatívne - relevantné k
cieľu práce, kvalitatívne aj kvantitatívne zistenia, štatistickú významnosť.
Záver vyjadruje spôsob naplnenia, resp. nesplnenia cieľa, význam dosiahnutých
výsledkov, ich využitie v praxi.
Optimálny rozsah abstraktu je 250 slov, maximálne 300 slov.
Do abstraktu sa nevkladajú tabuľky, grafy, obrázky ani literatúra.
Výstižný a dynamicky napísaný abstrakt sa uchováva v pamäti čitateľa dlhšie.
Pri súčasnom obrovskom informačnom tlaku sa abstrakt stáva často jedinou formou,
ktorej je odborná verejnosť schopná venovať pozornosť. Preto je vhodné, aby obsahoval
konkrétne informácie.
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