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Obhajoby doktorandských dizertačných prác sú záverečnou fázou 
doktorandského štúdia, ktorým sa získava najvyšší stupeň 
vysokoškolského vzdelania. Toto štúdium trvá podľa akreditovaného 
štúdijného programu tri alebo štyri roky. Hlavnými časťami týchto 
obhajob sú: 1. Stručná ústna informácia uchádzača o titul 
philosophiae doctor (PhD.) o svojej vedecko-výskumnej práci, 
2. Prečítanie posudku školiteľa práce a prečítanie posudkov troch 
oponentov doktorandskej dizertačnej práce, odborníkov z danej 
vednej oblasti, 3. Reakcie uchádzača na otázky a pripomienky 
oponentov, 4. Verejná diskusia a 5. Záverečné hodnotenie 
v neverejnom zasadnutí komisie pre obhajoby. V úvodnej prezentácii 
doktorand informuje predovšetkým o stanovených cieľoch práce, 
o spôsobe ich dosiahnutia, a nakoniec o hlavných záveroch svojej 
vedecko-výskumnej práce. Publikačnými výstupmi tejto výskumnej 
práce je jednak tlačená a elektronická verzia samotnej doktorandskej 
dizertačnej práce a jednak súbor rôznych publikácií, zahrňujúcich 
predovšetkým konferenčné zborníkové príspevky a články v domácich 
a zahraničných časopisoch.  

Dva typy obhajob 

Vo všeobecnosti by bolo možné konštatovať, že väčšina tých 
doktorandských dizertačných prác, ktoré sa dostali do finálneho 
štádia, mala nejaký zmysluplný cieľ. Toto tvrdenie možno vyvodiť zo 
skutočnosti, že neobhájenie doktorandskej dizertačnej práce je na 
väčšine slovenských vysokých škôl mimoriadne výnimočnou 
udalosťou, čo znamená, že oponenti týchto prác sa v drvivej väčšine 
kladne vyjadrujú k vedecko-výskumnému prínosu prác a zároveň 
potvrdzujú splnenie stanovených cieľov (obe vyjadrenia patria 
k záväzným častiam posudkov).  

Ak sa pozrieme na priebehy obhajob týchto prác, možno ich 
rozdeliť do dvoch výrazne odlišných skupín. Prvý typ obhajob je silne 
formálnou procedúrou, ktorej hlavným cieľom zo strany všetkých 
zainteresovaných je „mať to všetko za sebou“. Hlavnými 
identifikačnými znakmi takých obhajob je nízky počet prítomných 
(ten často neprekračuje najnižší možný počet povinných účastníkov) 
a zároveň aj formálny charakter diskusie, ktorá sa zvyčajne obmedzuje 
iba na stručné vopred pripravené zodpovedanie otázok oponentov 
z ich posudku. Druhý typ obhajob je opakom tých prvých: na 
obhajoby sa príde pozrieť mnoho ľudí, vrátane študentov z iných, ako 
domácich katedier. Diskusia je živá, neformálna a zaujímavá. 
Odpovedať na otázku, ktorý typ uvedených podujatí prevažuje na 
našich vysokých školách, síce nemožno, avšak tento príspevok je 
reakciou na značný výskyt obhajob práve prvého typu.   

Príčiny formálnych obhajob doktorandských dizertačných prác 

Príčin formálneho priebehu obhajob doktorandských dizertačných 
prác je niekoľko. Jednou z nich môže byť to, že nik zo 
zainteresovaných nemá záujem o ich veľkú publicitu napríklad preto, 

že obhajovaná práca nestojí za veľa alebo preto, že doktorand 
obhajuje prácu dávno po jej ukončení, takže už si ani jasne 
nespomína, na to, čo vlastne robil. Všeobecným problémom je, že 
príčinou takýchto obhajob často nemusí byť ani tak primárny záujem 
„mať všetko za sebou“, ale spôsob načasovania termínu obhajob. 
Väčšina doktorandov odovzdáva svoje práce na posledný možný 
termín, takže väčšina obhajob sa na školách koncentruje do veľmi 
úzkeho časového obdobia posledných dvoch augustových týždňov. Ak 
už odhliadneme od všetkých organizačných komplikácií, ktoré sú 
s tým spojené, najväčším problémom je, že v tomto období je väčšina 
študentov mimo svojich fakúlt. Obhajoby doktorandských 
dizertačných prác by mali, podobne ako obhajoby bakalárskych 
a diplomových prác, slúžiť predovšetkým študentom. Dôvody sú 
minimálne dva. Prvý je ten, že vypočutie si odborných posudkov na 
doktorandskú prácu iba jedinou relevantnou osobou, ktorou je práve 
obhajujúci doktorand, možno pokladať za dosť veľký luxus. Jedna 
z najvýznamnejších príčin neustále sa opakujúcich chýb 
v študentských kvalifikačných prácach (často bez akejkoľvek 
perspektívy zlepšenia stavu) je práve tá, že prvou a zároveň aj jedinou 
obhajobou, ktorej sa mnohí študenti zúčastňujú, sú práve ich vlastné 
obhajoby. Druhý dôvod čiastočne súvisí s prvým. Je to absencia 
spontánnej diskusie. Práve túto diskusiu by sme vzhľadom na mizivú 
publicitu väčšiny doktorandských prác, mali považovať za jej 
najvýznamnejší prínos. Tu treba spomenúť, že publikácie napísané 
v rámci doktorandských prác, zväčša informujú iba o  malom výseku 
vykonaných experimentov. Verejná diskusia, napriek tomu, že v nej 
niekedy odznejú aj neodborné, okrajové alebo nesprávne položené 
otázky, je práve to, o čo by sme mali stáť. Snáď je dobré zároveň 
poznamenať, že tieto diskusie sú pre niektorých jej účastníkov jednou 
z posledných možností diskutovať výlučne o odborných problémoch. 
Takáto možnosť sa v mnohých mimoakademických zamestnaniach 
totiž vyskytuje veľmi zriedkavo. Samozrejme, akademické diskusie 
môžu mať tiež svoje absurdné špecifiká, napríklad v podobe chápania 
otázok ako osobných útokov na obhajujúcich doktorandov, resp. na 
ich školiteľov, alebo v podobe ich premeny na bojové polia medzi 
niektorými zainteresovanými stranami učiteľov. Našťastie, takéto 
prípady sú veľmi zriedkavé a záleží na predsedovi komisie, či takúto 
situáciu dopustí. 

Cenné posudky recenzentov 

Posledná poznámka tohto príspevku sa znova týka posudkov 
doktorandských dizertačných prác. Často sa chápe ich záverečný 
hodnotiaci verdikt za jeho najdôležitejšiu časť. Pretože ten však nie je 
vopred jasný iba vo výnimočných prípadoch, je zároveň z tohto 
hľadiska aj nezaujímavý. Väčšina posudkov je však cenná z iných 
dôvodov. Jeden z nich je ten, že obsahujú upozornenia na chyby 
a nedostatky, z ktorých mnohé majú všeobecný charakter a neviažu 
sa iba na úzky okruh konkrétnych odborných tém, takže na ich 
základe sa možno vyhnúť podobným chybám. Paradoxne, najmenší 
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úžitok z pripomienok v posudku má práve obhajujúci doktorand. 
Dôvod je ten, že vzhľadom na veľmi úzku špecializáciu 
doktorandských dizertačných prác, je veľmi nepravdepodobné, aby 
ich využil vo svojom budúcom povolaní. Výnimkou sú doktorandi, 
ktorí chcú naďalej pokračovať v oblasti vedy a výskumu. Ďalší 
významný dôvod, prečo by si posudky na doktorandskú dizertačnú 
prácu (alebo všeobecne aj na iné kvalifikačné práce) malo vypočuť čo 
najviac študentov, je ten, že obsahujú veľmi kvalifikované podnety na 
odbornú diskusiu. V týchto posudkoch sú často obsiahnuté aj názory, 
o ktorých možno polemizovať. Totiž prístup k riešeniu mnohých 
odborných problémov môže byť rôzny, a tieto rôzne prístupy sa vždy 
líšia súborom svojich výhod a nevýhod. V posudkoch taktiež veľmi 
často nájdeme aj iný spôsob interpretácie výsledkov experimentálnej 
práce, čo môže byť námetom pre ďalšie témy doktorandských prác, 
resp. podnetom k ďalšej vedeckej práci doktorandov.  

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo pripomenúť, že obhajoby študentských 
kvalifikačných prác poskytujú veľmi cennú, a zároveň aj veľmi 

špecifickú príležitosť pre zlepšenie úrovne vysokoškolského 
vzdelávania. Ak však tieto obhajoby premeníme na zinscenované 
predstavenia bez účasti študentov – bez ohľadu na dôvody, ktoré nás 
k tomu vedú – o túto skvelú príležitosť prichádzame. 

Poznámka autora: 
Tento príspevok je modifikovanou verziou textu, ktorý bol pôvodne 
zaslaný do pedagogicky orientovaného časopisu Biológia, Ekológia, 
Chémia. Hlavný dôvod pre výber tohto časopisu bol ten, že obsah 
príspevku má všeobecný charakter a neobmedzuje sa iba na 
doktorandské práce z chemických odborov. Text príspevku bol 
zamietnutý s odôvodnením, že jeho téma je z hľadiska zamerania 
časopisu okrajová. Posudok recenzenta však možno považovať za veľmi 
cenný dokument, pretože hovorí o tom, že v pedagogických odboroch je 
približné zastúpenie oboch spomenutých typov obhajob v približnom 
pomere 1:1. To je však situácia, ktorá si zasluhuje našu pozornosť.      

Poďakovanie 
Dovoľujem si poďakovať Doc.RNDr. Miloslavovi Khunovi, CSc. za cenné 

pripomienky k rukopisu tohto príspevku. 
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Spoločnosť BASF už pozná Hrdinov budúcnosti 

Bratislava, 29. jún 2015 – Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti, ktorá bola 
vyhlásená prostredníctvom vzdelávacieho portálu CHEMGENERATION.COM, 
pozná víťazov. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo počas osláv 150. výročia 
založenia spoločnosti BASF v priestoroch brnianskej Adam Gallery. 

Prvé miesto za najlepší projekt na základe hodnotenia odbornej poroty si 
odniesli študenti z tímu The GMAvengers z Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy 
pod vedením Mgr. Andreja Janíka, ktorí si za svoju vedeckú úlohu zvolili šetrenie 
elektrickej energie na škole. Tím sa venoval trom problémom – neprestajné 
svietenie na toaletách, využiteľnosť solárnej energie na streche školy a možnosť 
vyrobiť si vlastnú elektrickú energiu. Študenti navrhli, zostrojili a otestovali režimy 
svietenia na školských toaletách a zaviedli systém, ktorý počas prestávok 
automaticky rozsvieti svetlá a počas vyučovania sa prepne na fotobunku 
reagujúcu na pohyb. Pomocou stacionárneho bicykla zároveň umožnili 
študentom využiť vzniknutú energiu na dobíjanie mobilného telefónu a nakoniec 
sa tento tím ešte pokúsil zistiť, ako sa dá využiť solárna energia na škole a koľko 
energie je možné takto získať.  

„Naša škola sa zapojila do súťaže druhýkrát. Študenti si na začiatku premysleli 
problém, ktorému sa chcú venovať a pustili sa do 
vedeckého výskumu. Počas celej realizácie sa 
stretávali s rôznymi ťažkosťami a boli nútení hľadať 
reálne riešenia súvisiace s reálnym životom. Dôležité 
je, že na škole medzi spolužiakmi zvýšili povedomie a 
záujem o udržateľné riešenia. Týmto sa chcem 
poďakovať firme BASF, že v mladých ľuďoch podporuje 
kreativitu, prístup k inovatívnym myšlienkam a hlavne 
motivuje hľadať riešenia s využiteľnosťou v reálnom 
svete,“ zhrnul účasť v súťaži víťazného tímu Mgr. 
Andrej Janík.  

V súťaži bol ocenený tiež tím s názvom 
Benztiazol zo Strednej odbornej školy chemickej 
pod vedením Ing. Zoltána Krascsenitsa, ktorý na 
základe internetového hlasovania získal Cenu 
divákov.  

Prírodné vedy môžu byť zábavné  

Vzdelávací portál CHEMGENERATION.COM funguje už štvrtý rok a jeho cieľ je 
predstaviť mladým ľudom chémiu a prírodné vedy zábavnou a hravou formou. 
Súťaž Hrdinovia budúcnosti bola spustená v januári tohto roka spolu s ďalšími 
deviatimi krajinami strednej Európy.  

„Cieľ súťaže bol zvýšiť povedomie stredoškolských študentov o význame trvalej 
udržateľnosti a atraktívnosti vedy. Súťažiaci mali za úlohu zrealizovať vedecký 
výskum a vyvinúť inovatívne udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich 
lokalite, či už je to plytvanie energie v škole, alebo nadmerná produkcia odpadov. 
Som veľmi rada, že sa študenti svedomite zhostili svojej úlohy a prišli so 
zaujímavými nápadmi. Naša súťaž jasne dokázala, že udržateľný prístup rozhodne 
nie je stredoškolákom cudzí,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF 
Slovensko spol. s.r.o. 

Spoločnosť BASF verí, že tieto a podobné vzdelávacie aktivity odhalia 
budúcich mladých novátorov, ktorí budú schopní tvorivo aplikovať svoje vedecké 
inovácie a vymýšľať nielen efektívne riešenia, ale aj šetrné k životnému prostrediu. 
Študenti majú často strach z prírodných vied. Preto je nevyhnutné mladú 
generáciu motivovať k tomu, aby pochopila a prijala koncepciu udržateľnosti za 
svoju a našla pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto ohľade hrá nenahraditeľnú 
úlohu.  

Organizátor súťaže bola chemická spoločnosť BASF. Na území Slovenskej 
republiky projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: Slovenská 
chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, 
Združenie učiteľov chémie, Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied 
a nakladateľstvo RAABE.  

Viac informácií o súťaži: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/ 
Prehľad súťažných projektov: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/

hlasujte-za-tímy 

O CHEMGENERATION.COM 

Webový portál CHEMGENERATION.COM, existuje od roku 2011 a je výsledkom 
snaženia BASF zábavným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej 
disciplíny, jej objavoch a vplyvu na vývoj dnešnej civilizácie. Web si kladie za cieľ 
prilákať mladých ľudí k chémii a ozrejmiť im význam trvalo udržateľnej 
budúcnosti, s ktorou je spojený samotný vývoj ľudstva. Počas ostatných dvoch 
rokov webstránka prilákala viac ako 600 000 unikátnych návštevníkov zo 135 
krajín. Webová stránka je k dispozícii v 11 jazykoch a každý rok prináša nové 
zaujímavé úlohy pre stredoškolských študentov. V roku 2012 spoločnosť BASF 
vyvinula online strategickú hru zvanú FUTURE CITY, o rok neskôr úspešnú vedeckú 

súťaž Reťazová reakcia, ktorá preverila študentské 
vedomosti z fyziky a chémie. 

O spoločnosti BASF 

Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 
rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové 
portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné 
materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú 
chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako 
popredná svetová chemická spoločnosť spája 
ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a 
ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy 
a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať 
v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné 
i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty 
a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so 
zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú 
zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je 

zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú 
budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 
vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na 
akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac 
informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com 
alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com. 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom 
inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim 
zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen 
v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným 
partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 
2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 
dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF 
na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 
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