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Prílohy k žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce 

Doktorand podáva dekanovi žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v súlade s 

harmonogramom štúdia, ak získal počas štúdia minimálne 150 kreditov. Za úspešnú 

obhajobu získava 30 kreditov. Celkový počet na ukončenie doktorandského štúdia je 

minimálne 180 kreditov.   

 

Zoznam príloh: 

- dizertačná práca v písomnej forme v štyroch vytlačených exemplároch a jedenkrát v 

elektronickej forme vo formáte PDF na pamäťovom médiu, 
 

- autoreferát dizertačnej práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 24 strán, v 

písomnej forme, vo formáte A5, v počte 40 ks a v elektronickej forme vo formáte PDF 

na pamäťovom médiu, 
 

- index so zapísanými kreditmi za všetky ročníky (aj za posledný), 
 

- životopis, formát Europass, 
 

- zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác a výkonov, ako aj ich ohlasov (v písomnej forme a v elektronickej 

forme vo formáte WORD na pamäťovom médiu) (nie vytlačené z knižnice), 
 

- „Licenčná zmluva o použití diela” – podpísaná doktorandom (identifikačné číslo práce 

= evidenčné číslo Vašej dizertačnej práce), 
 

- dokumenty vygenerované po vložení záverečnej práce do EZP: 

„Potvrdenie o odovzdaných súboroch“ – podpísané doktorandom 

„Licenčná zmluva o použití školského diela” – podpísaná doktorandom 

„Protokol o kontrole originality” – podpísaný školiteľom.  
 

- tabuľka s pridelením kreditov podľa knižnice za posledný ročník (v písomnej a v 

elektronickej forme), 
 

- písomný súhlas dekana, ak chce doktorand predložiť prácu v inom jazyku ako v 

slovenskom, 
 

- odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 

doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom 

študijnom odbore doktorandského štúdia, 
 

- posudok školiteľa, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu doktoranda k získaniu 

nových poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú charakteristiku 

doktoranda, 
 

- návrh na vymenovanie oponentov na obhajobu dizertačnej práce, ktorý vypracuje 

školiteľ doktoranda,  
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- stanovisko katedry alebo externej vzdelávacej inštitúcie, spracované na základe 

internej obhajoby dizertačnej práce (v rámci predmetu Projekt 5), ktoré podpisuje 

vedúci katedry, 
 

- oponentský posudok na dizertačnú prácu od jedného oponenta vypracovaný v rámci 

predmetu  Projekt 5, 
 

- separáty publikovaných prác. 

 

Doktorand študijného programu aplikovaná informatika odovzdá pred obhajobou 

dizertačnej práce anglickú verziu autoreferátu na pamäťovom médiu (aj so zdrojovými 

súbormi), ktorú spracuje podľa pokynov na stránke vedeckého časopisu Information Sciences 

and Technologies Bulletin of ACM Slovakia (ISSN 1338-1237) 

http://acmbulletin.fiit.stuba.sk/ a po úspešnej obhajobe bude tento autoreferát v elektronickej 

forme zaslaný na zverejnenie do uvedeného časopisu. V autoreferáte je nutné uviesť aj 

Acknowledgement. 

 

Pozn.:  

- všetky informácie, ktoré sa týkajú dizertačnej práce a jej obhajoby, nájdete na stránke:  

http://www.fri.uniza.sk/stranka/obhajoba-dizertacnej-prace 

 

- všetky požadované dokumenty na pamäťovom médiu treba odovzdať na 1 pamäťovom 

médiu, ktoré bude v papierovom obale. 
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