
Sprievodca dizertačnou skúškou a obhajobou písomnej práce 

k dizertačnej skúške na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 

 

Úspešné absolvovanie dizertačnej skúšky ukončuje študijnú časť doktorandského štúdia a 

doktorand by mal byť po teoretickej propedeutike spôsobilý výraznejšie a erudovanejšie sa 

venovať svojim vedeckým aktivitám. Dizertačná skúška je na základe aktuálnych právnych 

noriem štátnou skúškou a písomná práca k dizertačnej skúške nepatrí medzi záverečné práce, 

z čoho vyplývajú mnohé pravidlá ich administrácie. 

Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria tézy dizertačnej práce, obsahujúce teoretické 

základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme a analýzu metodického 

prístupu riešenia danej problematiky. Jej podrobnú štruktúru tradične definuje príslušná 

odborová komisia. 

 

 

DOKTORAND: 

Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku 

najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia (bežne do konca februára 2. akademického 

roku), doktorand v externej forme najneskôr do troch rokov od začiatku štúdia. Doktorand je 

povinný podať na referáte doktorandského štúdia prihlášku na dizertačnú skúšku 

(http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=2249), ktorá obsahuje súhlas predsedu odborovej 

komisie s jej uskutočnením. V prihláške potvrdí doktorand splnenie všetkých podmienok 

pre uskutočnenie dizertačnej skúšky. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej 

skúšky je odovzdanie písomnej práce k dizertačnej skúške predsedovi odborovej komisie 

príslušného programu, získanie najmenej 60 kreditov a úspešné absolvovanie povinných 

a povinne voliteľných predmetov štúdia (Dizertačná práca 1 až 3, Odborná angličtina, 

povinne voliteľné predmety a výberové predmety).  

! 

Nesplnenie podmienok pre uskutočnenie dizertačnej skúšky (napr. nedodanie písomnej práce 

k dizertačnej skúške alebo nedostatok kreditov) môže byť dôvodom pre vylúčenie zo štúdia 

(obzvlášť pri písomnom prehlásení študenta o splnení všetkých podmienok pre uskutočnenie 

dizertačnej skúšky). Pokiaľ nadobudne predseda OK (napr. na základe informácie od 

školiteľa) presvedčenie, že doktorand nesplnil potrebné podmienky pre uskutočnenie 

dizertačnej skúšky (napr. z dôvodu nízkej kvality písomnej práce k dizertačnej skúške), 

neuvedie svoj súhlas v prihláške doktoranda na dizertačnú skúšku. Doktorand môže napriek 

tomu prihlášku odovzdať na referáte doktorandského štúdia a o uskutočnení dizertačnej 

skúšky (po konzultácii s príslušným predsedom OK) rozhodne dekan. 

 

 

PREDSEDA ODBOROVEJ KOMISIE:  

Na základe svojho súhlasu na prihláške doktoranda vloží predseda odborovej komisie 

príslušného programu DŠ po dohode v odborovej komisii (per rollam) prostredníctvom 

katedrového koordinátora zloženie komisie pre dizertačnú skúšku (Evidenciu štúdia 

v aplikácií Evidencia termínov štátnych skúšok), vrátane jej predsedu a oponenta písomnej 

práce k dizertačnej skúške do AIS do už prednastaveného intervalu termínov konania 

dizertačných skúšok pre všetky študijné programy (bežne je prednastavený interval 1. 

september až 31. augusta). Zároveň oficiálne požiada dekana o schválenie predmetov ústnej 



skúšky (počet a výber predmetov je v jeho kompetencii) a vymenovanie členov komisie pre 

dizertačnú skúšku (vrátane je predsedu a oponenta). 

Počet predmetov dizertačnej skúšky (okrem Rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške) 

je pre každý študijný program uvedený v samostatnej prílohe tu: 

http://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/phd/sprievodca/pocet_predmetov_dizertacnej_skusky.pdf 

Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva 

z predsedu a najmenej troch ďalších členov (examinátorov), z ktorých aspoň jeden nie je 

z fakulty alebo ústavu, kde pôsobí doktorand. Ďalším členom komisie môže byť oponent 

písomnej práce k dizertačnej skúške. Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže 

byť len odborník s akademickým titulom PhD. (alebo starším ekvivalentom), alebo vedeckým 

titulom DrSc., ktorý nepôsobí na pracovisku (katedra alebo ústav v rámci fakulty) doktoranda 

a nemá s ním spoločné publikácie. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú 

vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesorov alebo docentov.  

! 

Plnohodnotným aktívne skúšajúcim a hlasujúcim členom komisie (vrátane oponenta) može 

byť okrem profesorov a docentov UK na funkčnom mieste aj osoba zo zoznamu ďalších 

odborníkov oprávnených skúšať na štátnych skúškach 
(http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=odborovkomisiekoliteliaa). V prípade potreby 

rozšírenia zoznamu požiada predseda odborovej komisie dekana o schválenie ďalších 

odborníkov oprávnených skúšať na štátnych skúškach vo Vedeckej rade PriF UK. 

 

 

REFERÁT DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:  

Pracovníčka RDŠ skontroluje u doktoranda splnenie podmienok pre uskutočnenie dizertačnej 

skúšky.  

 

DEKAN: 

Na základe návrhu predsedu odborovej komisie príslušného programu DŠ menuje dekan 

prostredníctvom referátu DŠ členov komisie pre dizertačnú skúšku (vrátane jej predsedu a 

oponenta písomnej práce) a schváli navrhované predmety dizertačnej skúšky.  

 

 

DOKTORAND: 

Doktorand sa prostredníctvom AIS prihlási na dizertačnú skúšku nasledovne: 

1. V AIS v Evidencia štúdia v aplikácii VSES017 - 

Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky vloží predmety navrhnuté 

predsedom odborovej komisie k dizertačnej skúške (vrátane Rozpravy o písomnej 

práci k dizertačnej skúške) do zápisného listu na aktuálny akademický rok 

2. Následne sa v AIS v Evidencia štúdia v aplikácii 

VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky prihlási cez štátne 

skúšky na jednotlivé predmety (typ SS – PhD.) 

(termín je definovaný prednastaveným intervalom – pre dizertačnú skúšku 1.9. – 31.8.).  

 

 

PREDSEDA ODBOROVEJ KOMISIE: 

Predseda odborovej komisie zabezpečí doručenie písomnej práce k dizertačnej skúške 

schválenému oponentovi so žiadosťou o vypracovanie. Pozve všetkých členov komisie 

(vrátane oponenta), školiteľa a doktoranda na dizertačnú skúšku. 

http://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/phd/sprievodca/pocet_predmetov_dizertacnej_skusky.pdf


Zároveň prostredníctvom koordinátora zabezpečí zaradenie študenta na komisiu a 

harmonogram skúšok (Evidenciu štúdia v aplikácií Evidencia termínov štátnych skúšok). 

 

 

OPONENT:  

Oponent promptne zhodnotí písomnú prácu k dizertačnej skúške a zabezpečí je doručenie 

spolu s príslušným posudkom predsedovi odborovej komisie. Posudok, ktorého podrobné 

náležitosti tradične určuje príslušná odborová komisia, by mal v závere obsahovať vyjadrenie 

ku erudícii a schopnosti doktoranda pre vedeckú prácu v danom odbore. 

 

PREDSEDA KOMISIE: 

Predseda komisie zabezpečí doktorandovi doručenie posudku na písomnú prácu k dizertačnej 

skúške optimálne najmenej 3 pracovné dni pred samotným konaním dizertačnej skúšky. 

 

 

DIZERTAČNÁ SKÚŠKA: 

Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 

skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 

predmetoch dizertačnej skúšky. Podrobná réžia rozpravy je v kompetencii zaužívaných 

zvyklostí príslušného programu DŠ. 

Na dizertačnej skúške sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, pričom sa nepovažuje za člena 

skúšobnej komisie a o výsledku skúšky nehlasuje. 

! 

Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred komisiou, v ktorej sú 

paritne zastúpení členovia z fakulty a členovia určení externou vzdelávacou inštitúciou. 

Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať aj na pôde externej vzdelávacej inštitúcie. 

 

Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny členov skúšobnej komisie, pričom musia byť prítomní všetci určení examinátori. Ak 

sa niektorý z examinátorov nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť na skúške, o jeho 

zastúpení rozhodne po súhlase predsedu odborovej komisie dekan. O výsledku skúšky 

rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti 

hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 

Priebeh jednotlivých častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia v stupnici A – Fx, zvlášť pre 

každý predmet s uvedením konkrétnych skúšobných otázok, v systéme AIS (Evidencia štúdia 

v aplikácii Hodnotenie štátnych skúšok).  

 

 

O dizertačnej skúške sa vyhotovuje zápisnica vygenerovaná v AIS (Evidencia štúdia 

v aplikácii Hodnotenie štátnych skúšok). Generovať je potrebné Zápisnicu o štátnych 

skúškach, ktorá obsahuje aj hodnotenie časti štátnej skúšky (predmetov štátnej skúšky).  

Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia komisie.  

! 

Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej 

skúške a vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, môže mu predseda určiť 



náhradný termín. Odstúpenie od skúšky alebo neospravedlnená neprítomnosť doktoranda na 

skúške sa hodnotí stupňom „Fx“. Doktorand, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku 

opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov. Opakovaný neúspech na 

dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia. 

 

PREDSEDA KOMISIE 

Predseda komisie zabezpečí doručenie podpísanej zápisnice (s prílohami) spolu s posudkom 

oponenta na referát DŠ.  

 

REFERÁT DŠ: 

Pracovníčka RDŠ zabezpečí vydanie vysvedčenia k dizertačnej skúške, ktoré je k dispozícii 

pre doktoranda.  

 


