
 

  
 
 

          V Žiline 6. apríla 2020  
 
 

Pozvánka na „Prezentačné dni doktorandov“ 
 
Prezentačné dni študentov doktorandského štúdia študijných programov:  
- aplikovaná informatika,  
- inteligentné informačné systémy,  
- manažment,  
ktoré sa konajú v rámci povinných predmetov „Projekt 2“ a „Projekt 4“, sa uskutočnia v 
dňoch 21.-22. apríla 2020 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 
podľa priložených rozpisov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a na základe súhlasu 
garantov študijných programov sa prezentácie uskutočnia teleprezenčnou formou 
prostredníctvom nástroja MS Teams v spoločnej skupine org-fri. Bližšie organizačné 
pokyny zverejníme do 17.4.2020. 
 
Samotná prezentácia každého doktoranda je plánovaná na 10 minút, potom nasleduje 
diskusia k prezentovanej téme. Povinnosťou doktorandov je zúčastniť sa celého 
stretnutia skupiny, v ktorej majú prezentáciu.  
 
Prosím školiteľov, aby si upravili svoje povinnosti tak, aby sa podľa možnosti mohli 
zúčastniť celého stretnutia skupiny, v ktorej majú prezentácie ich doktorandi a pomôcť 
prezentujúcim doktorandom v ich ďalšom smerovaní a vedeckej práci.  
 
Všetci členovia akademickej obce sú vítaní, prezentácií sa môžu zúčastniť pripojením 
sa do schôdze v skupine org-fri v nástroji MS Teams, ktorá bude otvorená pre celú 
akademickú obec FRI UNIZA. Je to priestor, kde je možné na jednej strane získať 
prehľad o aktuálnom stave výskumu na FRI a na druhej strane pomôcť prezentujúcim 
doktorandom v ich ďalšej práci. V prílohe sú uvedené poznámky k prezentovaniu 
výsledkov riešenia dizertačných prác.  
 
 
S úctou, 
 
 

doc. Ing. Michal Koháni, PhD., v. r.  
    prodekan pre vedu a výskum  

 
 
 
Príloha  
- Poznámky k prezentovaniu  
- Rozpisy prezentácií 
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Poznámky k prezentovaniu výsledkov riešenia dizertačných prác  
 

1. Prezentácia má obsahovať:  
a) Meno študenta  
b) Meno školiteľa  
c) Dátum nástupu na doktorandské štúdium  
d) Názov  
e) Problém riešenia  
f) Ciele práce (už vytvorené alebo predpokladané)  
g) Posledný stav v riešení práce  
h) Progres od poslednej prezentácie s uvedením času riešenia.  

2. Prezentujú sa výsledky vlastnej práce. Po prezentácií nasleduje diskusia.  
3. Nie je vhodné vítať účastníkov.  
4. Nie je vhodné čítať presne to, čo je v prezentácii.  
5. Citované časti vyznačte v snímkach a zdôraznite vlastnú prácu.  
6. Dodržte čas vyhradený pre prezentovanie – max 10 minút. 


