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INTERNÁ SMERNICA č. 1/2010 

METODIKA POSUDZOVANIA DIZERTAČNÝCH PRÁC 
NA KATEDRÁCH OBCHODNEJ FAKULTY EU V BRATISLAVE 

 
V záujme skvalitnenia predkladaných dizertačných prác na obhajobu vydávam túto Internú smernicu č. 
1/2010 (ďalej „smernica“), ktorou sa upravuje metodika posudzovania dizertačných prác na príslušných 
katedrách Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave: 
 
[1] Povinnosti školiteľa pred predložením dizertačnej práce doktoranda na rozšírené vedecké 

zasadnutie katedry: 
a) informovať členov katedry na jej zasadnutí o predložení dizertačnej práce na rozšírené vedecké 

zasadnutie katedry, o téme a tézach dizertačnej práce doktoranda, 
b) zabezpečiť v spolupráci s doktorandom predloženie spracovanej dizertačnej práce na rozšírené 

vedecké zasadnutie katedry. 

[2] Povinnosti vedúceho katedry, do ktorého pôsobnosti dizertačná práca patrí: 
a) stanoviť a organizačne zabezpečiť konanie rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry, 
b) rozdeliť predloženú dizertačnú prácu na posúdenie členom katedry a odborníkom z praxe, 

prípadne inej vedeckej alebo vysokoškolskej inštitúcie, 
c) zabezpečiť, aby bola každá predložená dizertačná práca posudzovaná minimálne tromi členmi 

katedry a minimálne jedným externistom, 
d) zabezpečiť, aby sa vedeckého zasadnutia katedry zúčastnili aj denní doktorandi, 
e) vyhotoviť záznam z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry, vrátane prezenčnej listiny, 

v ktorom musia byť jasne zachytené všetky pripomienky a návrhy posudzovateľov a záver, ktorý 
bude konštatovať, že dizertačná práca sa odporúča, resp. neodporúča na obhajobu, v tom 
prípade v ňom bude návrh na dopracovanie práce s termínom nového rozšíreného vedeckého 
zasadnutia katedry, na ktorom bude upravená práca opäť posúdená podľa predchádzajúcich 
pravidiel. 

f) v závere záznamu sa uvedenie návrh na oponentov dizertačnej práce k jej záverečnej 
obhajobe. 

[3] Povinnosti doktoranda: 
a) zapracovať pripomienky z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry do dizertačnej práce, 
b) so žiadosťou o povolenie obhajoby dizertačnej práce na získanie akademického titulu predložiť 

aj vyhlásenie o zapracovaní pripomienok z rozšíreného vedeckého zasadnutia katedry, 
c) dodržiavať Internú smernicu č. 1/2010 o záverečných prácach, ich bibliografickej registrácii, 

kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní a Príkaz rektora č. 2/2010 o spôsobe vkladania 
do systému evidencie záverečných prác. 

 
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom vydania a ruší sa ňou platnosť Internej smernice č. 1/2002. 
 
V Bratislave 1. 7. 2010 
 
 
       prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc. 
        d e k a n   OF 


