
Oponenti dizertačnej práce a komisia pre obhajobu dizertačnej práce. 
 

Oponenti dizertačnej práce 

Dizertačnú prácu posudzujú minimálne dvaja oponenti, ktorí majú najmenej vysokoškolské vzdelanie 

tretieho stupňa alebo vedecký titul DrSc., a aspoň jeden z oponentov pôsobí najmenej vo funkcii 

docent. 

Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore študijného programu tretieho stupňa, pričom 

aspoň jeden oponent nie je z fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie, kde sa uskutočňoval študijný 

program. Oponentom nemôže byť spoluautor publikácie doktoranda, jeho priamy podriadený alebo 

nadriadený. 

Oponent do 4 týždňov po obdržaní poverenia za oponenta dizertačnej práce zašle oponentský posudok 

predsedovi odborovej komisie (a na pedagogické oddelenie fakulty a v elektronickej pdf forme na 

adresu: maria.okolicanyova@stuba.sk ).  

Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor dizertačnej práce, je stručný a nerozpisuje jej 

obsah. Oponent sa vyjadruje k: 

a) aktuálnosti zvolenej témy dizertačnej práce, 

b) zvoleným metódam spracovania dizertačnej práce, 

c) dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 

d) prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenie, 

e) splneniu sledovaného cieľa dizertačnej práce, 

f) jazykovej úrovni predloženej práce  

Oponent v posudku na dizertačnú prácu uvedie aj svoje pripomienky, otázky a poznámky k dizertačnej 

práci a vyjadrí sa k formálnej stránke vypracovania dizertačnej práce. V posudku jednoznačne uvedie, 

či predložená práca spĺňa podmienky kladené na dizertačnú prácu. Bez tohto vyjadrenia nemožno 

oponentský posudok považovať za úplný. 

 

 

Skúšobná komisia pre obhajobu dizertačnej práce 

Skúšobná komisia pre obhajobu dizertačnej práce pozostáva z predsedu a najmenej troch členov. 

Ďalšími členmi skúšobnej komisie s právom hlasovať o výsledku obhajoby dizertačnej práce sú 

oponenti, ak sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov STU, alebo sú 

schválení Vedeckou radou FCHPT STU ako ďalší odborníci s právom skúšať na štátnej skúške 

v doktorandskom stupni štúdia.  

V prípade, ak sa na uskutočňovaní študijného programu zúčastňuje externá vzdelávacia inštitúcia alebo 

zahraničná vysoká škola, skúšobná komisia má šesť členov, pričom sú v nej paritne zastúpení členovia 

z STU a partnerskej vzdelávacej inštitúcie.  

Predseda a najmenej jeden člen sa určujú spomedzi členov odborovej komisie. Najmenej dvaja 

členovia skúšobnej komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo 

docentov, aspoň jeden musí pôsobiť vo funkcii profesora. Ďalej sa obhajoby zúčastňuje aj školiteľ 

doktoranda, ktorý nie je členom skúšobnej komisie. 

Pre administratívne účely môže mať skúšobná komisia tajomníka, ktorý nepatrí medzi riadnych členov 

komisie. 

Zloženie skúšobnej komisie pre obhajobu dizertačnej práce sa riadi ustanoveniami čl. 19 bod 6 až 9 

študijného poriadku. 

 

 

Obhajoba dizertačnej práce 

Obhajoba dizertačnej práce sa koná na fakulte, na ktorej sa štúdium študijného programu 

uskutočňovalo. Po dohode fakulty s externou vzdelávacou inštitúciou sa môže obhajoba dizertačnej 
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práce konať aj na pôde externej vzdelávacej inštitúcii, ak doktorand plnil individuálny študijný plán na 

tejto inštitúcii. 

Obhajoba dizertačnej práce doktoranda STU v prípade uzavretia dohody so zahraničnou vysokou 

školou sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred skúšobnou komisiou pre obhajobu 

dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia zo slovenskej strany a členovia určení 

zahraničnou vysokou školou. Počet členov skúšobnej komisie sa určuje podľa čl. 43 bod 1 študijného 

poriadku. Rovnakým postupom sa uskutočňuje obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej 

vysokej školy v Slovenskej republike. 

 

Obhajoba dizertačnej práce sa môže uskutočniť, ak sú prítomní najmenej štyria členovia skúšobnej 

komisie, včítane predsedu a môže chýbať jeden z oponentov. Prítomnosť oponenta, ktorý v posudku 

uviedol, že práca nespĺňa podmienky dizertačnej práce, je nutná. 

 

Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Koná sa v jazyku, v akom je dizertačná práca predložená k 

obhajobe. 

 

Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, 

členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby. 

 

Výsledok obhajoby dizertačnej práce hodnotí skúšobná komisia vyjadrením „prospel“ alebo 

„neprospel“. 

 

Priebeh obhajoby dizertačnej práce, ktorej trvanie spravidla nie je dlhšie ako 90 minút, riadi predseda 

skúšobnej komisie, vo výnimočných prípadoch môže vedením poveriť člena skúšobnej komisie, ktorý 

je členom odborovej komisie.  

Postup pri obhajobe je zvyčajne nasledovný: 

1. obhajobu začne predsedajúci, uvedie stručný životopis doktoranda, tému dizertačnej práce, 

zásadné informácie z posudku a pracovnej charakteristiky doktoranda vypracovaného 

školiteľom, prehľad vedeckých alebo umeleckých prác doktoranda a ohlas na ne, 

2. doktorand uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce, jej výsledky, splnenie cieľov a 

prínos, 

3. oponenti prednesú podstatný obsah svojich posudkov; posudok neprítomného oponenta 

prečíta poverený člen skúšobnej komisie v plnom znení, 

4. doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov,  

5. predsedajúci oboznámi prítomných s ďalšími došlými posudkami a vyjadreniami k dizertačnej 

práci a otvorí diskusiu, ktorej sa môžu zúčastniť všetci prítomní. 

6. doktorand počas diskusie odpovie na všetky otázky a zaujme stanovisko ku všetkým podnetom 

a námietkam účastníkov diskusie, 

7. na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie sa zhodnotí priebeh obhajoby, zúčastňujú sa ho i 

oponenti a školiteľ; skúšobná komisia a oponenti rozhodnú tajným hlasovaním väčšinou 

hlasov, či doktorand obhájil dizertačnú prácu, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje predseda 

skúšobnej komisie, 

8. kladný výsledok hlasovania, t.j. výsledok štátnej skúšky „prospel“, oznámi predseda skúšobnej 

komisie na verejnom zasadnutí skúšobnej komisie, 

9. ak výsledok hlasovania bol záporný, t.j. výsledok štátnej skúšky „neprospel“, skúšobná komisia 

na neverejnom zasadnutí určí doktorandovi stupeň prepracovania dizertačnej práce 

 

Výsledok obhajoby „neprospel“ je doktorandovi doručený písomnou formou „Protokol o výsledku 

štátnej skúšky - obhajoby dizertačnej práce“, kde je uvedený stupeň prepracovania dizertačnej práce 



a čas, v ktorom môže doktorand opätovne podať žiadosť o obhajobu dizertačnej práce (opakovaná 

obhajoba dizertačnej práce). Doktorand môže opakovať obhajobu dizertačnej práce iba raz v 

nasledujúcom akademickom roku (čl. 19 bod 17 študijného poriadku). 

Skutočnosť, že pri opakovanej obhajobe dizertačnej práce doktorand dosiahol výsledok „neprospel“, 

je dôvodom na jeho vylúčenie zo štúdia podľa čl. 23 bod 1 písm. c) študijného poriadku. 

 

 

Zápis z obhajoby DP 

O priebehu obhajoby dizertačnej práce sa vyhotoví zápis.  

Ak sa obhajoba dizertačnej práce koná online, je potrebné zabezpečiť, aby bol zápis podpísaný 

všetkými členmi skúšobnej komisie a jej predsedom. Ak nebude možné zabezpečiť podpisy všetkých 

členov skúšobnej komisie na fakulte (najmä v prípade ďalších odborníkov mimo STU alebo členov mimo 

fakulty), môže príslušným členom skúšobnej komisie doručiť zápis o štátnej skúške elektronickou 

poštou, ktorí ho po podpise bezodkladne doručia späť na fakultu v listinnej podobe prostredníctvom 

Slovenskej pošty, respektíve iného doručovateľa. Ak niektorý z členov skúšobnej komisie z 

opodstatnených dôvodov nebude môcť bezodkladne doručiť podpísaný zápis o štátnej skúške v 

listinnej podobe, môže sa akceptovať doručenie kópie (skenu) dokumentu vo formáte pdf 

elektronickou poštou a následne, keď prekážky pominú, doručí podpísaný zápis o štátnej skúške aj v 

listinnej podobe. V takom prípade sa pripúšťa, že podpisy jednotlivých členov skúšobnej komisie môžu 

byť na samostatných rovnopisoch zápisu o štátnej skúške, ktoré budú spolu tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť. 

 


