
 
 

 

Oponent, komisia a priebeh dizertačnej skúšky 

 

 

Dizertačná skúška pozostáva z rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške, v rámci ktorej 

doktorand oboznamuje skúšobnú komisiu s projektom dizertačnej práce a zaujíma stanovisko k 

oponentskému posudku. V rozprave doktorand preukazuje teoretické vedomosti z riešenej témy. 

 

Oponent: 

Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník s vysokoškolským vzdelaním 

tretieho stupňa alebo vedeckým titulom DrSc., alebo vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii 

profesora alebo docenta, ktorý nepôsobí na školiacom pracovisku doktoranda a nemá s ním spoločné 

publikácie. Oponent je členom skúšobnej komisie s právom hlasovať, ak spĺňa podmienky podľa čl. 19 

bod. 6 tohto študijného poriadku. 

Oponent písomnej práce k dizertačnej skúške doručí oponentský posudok tak, aby posudok bol 

doktorandovi prístupný k nahliadnutiu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním dizertačnej skúšky. 

 

Komisia:  

Dizertačná skúška sa môže konať, ak sú prítomní aspoň štyria členovia skúšobnej komisie. Prítomnosť 

predsedu skúšobnej komisie je nevyhnutná pri rozhodovaní o výsledku dizertačnej skúšky. 

Najmenej dvaja členovia komisie sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov 

alebo docentov, z toho aspoň jeden musí pôsobiť vo funkcii profesora. Právo skúšať majú iba 

vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení 

vedeckou radou FCHPT STU. Pri študijných programoch tretieho stupňa je žiaduce, aby aspoň jeden 

člen skúšobnej komisie bol z inej vysokej školy, prednostne zo zahraničia. Na dizertačnej skúške sa 

zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, bez práva hlasovať o výsledku skúšky.  

O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí aklamačne 

väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. 

Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí skúšobná komisia vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“. 

 

Zápis: 

O dizertačnej skúške sa spíše zápis, ktorého súčasťou je aj posudok oponenta písomnej práce k 

dizertačnej skúške. Zápis podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie. Súčasťou zápisu 

môžu byť pripomienky skúšobnej komisie k písomnej práci. Ak je výsledok dizertačnej skúšky 

neprospel, musia byť v zápise uvedené dôvody tohto hodnotenia. 

Ak sa dizertačná skúška koná online, je potrebné zabezpečiť, aby bol zápis z online dizertačnej 

skúšky podpísaný všetkými členmi skúšobnej komisie a predsedom. 

Ak nebude možné zabezpečiť podpisy všetkých členov skúšobnej komisie na fakulte (najmä v 

prípade ďalších odborníkov mimo STU alebo členov mimo fakulty), môže sa príslušným členom 

skúšobnej komisie doručiť zápis o štátnej skúške elektronicky, 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 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. 

 



 
 

 

Neúčasť na dizertačnej skúške: 

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

povinný ospravedlniť sa najneskôr päť dní pred termínom konania dizertačnej skúšky predsedovi 

skúšobnej komisie. Ak je dôvodom neúčasti na dizertačnej skúške náhla práceneschopnosť alebo iná 

vážna prekážka na strane doktoranda, túto skutočnosť je doktorand povinný bezodkladne oznámiť 

predsedovi skúšobnej komisie. V prípadoch podľa prvej a druhej vety tohto bodu je dekan oprávnený 

na návrh predsedu skúšobnej komisie určiť náhradný termín konania dizertačnej skúšky. 

 

Odstúpenie od dizertačnej skúšky 

Odstúpenie od dizertačnej skúšky sa hodnotí známkou FX – nedostatočne. Pri neospravedlnenej 

neprítomnosti doktoranda na dizertačnej skúške sa vyznačí v AIS FN – neúčasť na skúške. V prípadoch 

podľa prvej a druhej vety tohto bodu môže študent štátnu skúšku opakovať v termíne, ktorý určuje dekan 

na návrh predsedu odborovej komisie. 

 

 

Doktorand, ktorý na dizertačnej skúške neprospel, môže dizertačnú skúšku opakovať len raz a to 

najskôr po uplynutí troch mesiacov od konania dizertačnej skúšky. Opakovaný neúspech doktoranda na 

dizertačnej skúške je dôvodom na jeho vylúčenie zo štúdia. 


