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Dizertačná skúška – podrobné pokyny 

 

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne najneskôr do 18 

mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky; v externom štúdiu pri štandardnej 

dĺžke 4 roky najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium. Na dizertačnú skúšku sa 

prihlasuje po vypracovaní projektu dizertačnej práce podaním prihlášky. 

Písomnú prácu na dizertačnú skúšku spracúva doktorand samostatne pod vedením 

školiteľa (musí preukázať zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a 

čiastkové výsledky riešenej problematiky, musí formulovať teoretické východiská, ciele 

riešenia, určiť metodiku a metódy riešenia). Primeraný rozsah písomnej práce na dizertačnú 

skúšku je minimálne 40 strán formátu A4 bez bibliografických odkazov a príloh. Postup 

spracovania písomnej práce na dizertačnú skúšku uvádza smernica EF UMB S-02-21 o úprave 

písomných vysokoškolských, záverečných a habilitačných prác. 

Doktorand: 

- sa prihlasuje na dizertačnú skúšku podaním prihlášky na dizertačnú skúšku (formulár) 

v zmysle smernice UMB o doktorandskom štúdiu č. 7/2021 a študijného poriadku EF UMB 

na referát DrŠ. Prihlášku je potrebné podať do stanoveného termínu v zmysle 

harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok s prílohami, ktoré mu odovzdá jeho 

školiteľ.  

Školiteľ: 

- vypracuje na písomnú prácu na dizertačnú skúšku písomné stanovisko, v závere ktorého 

uvedie odporúčané hodnotenie práce (A-FX).  

- určí externého oponenta písomnej práce na dizertačnú skúšku na prihláške, pričom návrh 

oponenta konzultuje s predsedom odborovej subkomisie ŠP, ktorý svojim podpisom 

potvrdí externého oponenta a navrhne druhého oponenta. 

 

Predseda odborovej subkomisie príslušného ŠP: 

- odsúhlasí návrh externého oponent písomnej práce na dizertačnú skúšku predložený 

školiteľom, navrhne druhého oponenta. 

- predloží návrh oponentov ako aj zloženie komisie na schválenie odborovej subkomisii ŠP 

(zasadnutie, resp. hlasovanie per rollam), 

- doručí záznam z odborovej subkomisie o schválení oponentov a komisie na referát DrŠ, 

ktorý na základe toho vyhotoví menovanie komisie a oponentov a predloží ho dekanovi 

fakulty. 

 

Referát DrŠ: 

Prihláška bude referátom DrŠ akceptovaná len v prípade, ak:  

- doktorand má splnené všetky povinnosti študijnej časti (hodnotenie zapísané v AiS2),  

- prihláška je riadne vyplnená, podpísaná školiteľom a predsedom odborovej subkomisie 

študijného programu,  

- prílohou je posudok školiteľa,  

- 2 exempláre písomnej práce v tlačenej podobe, 1x v elektronickej (PDF)  
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Do 5 dní odo dňa odovzdania prihlášky musí doktorand „Písomnú prácu na dizertačnú 

skúšku“ vložiť do AiS2 (manuál v AiS2 v časti „nová správa“) a zaslať na referát DrŠ aj 

v elektronickej podobe. Po prevzatí prihlášky na dizertačnú skúšku zasiela referát DrŠ 

oponentom písomnú prácu na dizertačnú skúšku s požiadavkou o vypracovanie oponentského 

posudku najneskôr do 4 týždňov. Po obdržaní kladných oponentských posudkov určí predseda 

skúšobnej komisie termín dizertačnej skúšky v zmysle schváleného harmonogramu na 

príslušný akademický rok. Do termínu dizertačnej skúšky poskytne referát DrŠ oponentské 

posudky doktorandovi a predsedovi skúšobnej komisie.  

 

Do 10 pracovných dní od doručenia menovacieho dekrétu: 

Predseda komisie pre DS: 

- doručí na referát DrŠ čas a miesto konania DS (členovia komisie a oponenti boli ním 

oslovení a súhlasili s termínom). Oponent z externého prostredia nemusí byť na DS 

prítomný, jeho účasť je však vítaná. 

 

Obsah dizertačnej skúšky – rozprava k písomnej práci na dizertačnú skúšku, zodpovedanie 

pripomienok z oponentského posudku, preukázanie teoretických vedomostí doktoranda.  
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Priebeh dizertačnej skúšky  

 

Verejná časť DS: 

Predseda komisie privíta prítomných, doktoranda. Ďalej: 

 požiada školiteľa o stanovisko k písomnej práci na dizertačnú skúšku, 

 požiada doktoranda, aby v rozsahu cca 15 minút predstavil písomnú prácu na dizertačnú 

skúšku, 

 vyzve prítomných oponentov, aby predniesli závery svojich posudkov a položili 

doktorandovi otázky (ak nie je oponent prítomný, prečíta posudok predseda komisie – 

zváži, či je potrebné odpovedať na otázky z posudku). 

Doktorand odpovedá na otázky oponenta/ov. 

Diskusia: predseda požiada prítomných členov komisie, aby sa vyjadrili k predloženej písomnej 

práci na dizertačnú skúšku (doktorand si zapisuje ich pripomienky, poprípade odpovedá na ich 

otázky). Diskusiu (otázky) tajomník zadokumentuje v AiS2 v zázname o štátnej skúške. 

Predseda vyzve doktoranda (a prípadnú verejnosť), aby opustili miestnosť.  

 

Neverejná časť DS: 

Hodnotenia dizertačnej skúšky sa zúčastnia členovia komisie, oponenti a tajomník. Tajomník 

vytlačí záznam zo štátnej (dizertačnej) skúšky, ktorý podpíšu všetci prítomní. 

Predseda komisie pre DS môže požiadať o účasť na neverejnej časti DS aj školiteľa doktoranda.  

 

Vyhlásenie výsledku štátnej (dizertačnej) skúšky: 

Doktorand je prizvaný a oznámi sa mu výsledok štátnej (dizertačnej) skúšky. V prípade, že 

doktorand bol na dizertačnej skúške neúspešný (hodnotenie stupňom „FX“) predseda mu 

oznámi, že dizertačnú skúšku musí vykonať v jednom opravnom termíne (denný doktorand 

najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium; externý doktorand najneskôr do 30 

mesiacov od zápisu na štúdium).  

Ak doktorand neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia 

vylúčený (čl. 14 smernice UMB č. 7/2021). 


