
 

DOKUMENTY a USMERNENIA KU ODOVZDANIU DIZERTAČNEJ PRÁCE (DzP) pred obhajobou  

Doktorand doručí na referát pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (RVVČaDŠ) FEI 

TUKE nasledovné dokumenty a náležitosti. Formuláre sú na webe: http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-

studium/legislativa 

 žiadosť o obhajobu DzP (formulár je na webe) 
 

 životopis v počte 2 ks (štruktúrovaný, podpísaný,  v slovenskom jazyku),    

       

 kópie 2 najvýznamnejších časopiseckých publikácií,       

     

 zoznam zaevidovaných publikovaných prác usporiadaných podľa Smernice MŠ SR č. 13/2008 - R  

s dopísanými kreditovými hodnotami za celé obdobie štúdia,     

         

 3 ks (pri dvoch oponentoch), resp. 4 ks (pri troch oponentoch) DzP vytlačená, zviazaná - písaná podľa 

šablóny v Univerzitnej knižnici . DzP dostavajú 2 resp. 3 oponenti a 1 ks ostáva na referáte. Pre školiteľa, 

resp. seba si vytlačte ďalšie kusy DzP. 

Vzor obalu a titulného listu podľa aktuálnej legislatívy je uvedený v tomto dokumente nižšie, 

 

 ak je DzP písaná v inom ako štátnom jazyku, je potrebné doložiť súhlas OK (formulár je na webe) 

     

 dizertačná práca na CD v počte 10 ks, v prípade väčšej komisie podľa počtu členov - každé CD má byť 

s popisom: (názov univerzity, fakulty, katedry, názov DzP, meno doktoranda, meno školiteľa, študijný 

program, študijný odbor, rok predloženia) a v papierovom obale, 
 

 výročné hodnotenie za príslušný akademický rok (formulár je na webe)    
     

 v systéme MAIS zapísané absolvovanie všetkých predmetov doktor. štúdia, v prípadne začatých štúdií 

pred rokom 2010 výsledky zapísané v doloženom indexe,      

        

 List doktoranda k žiadosti o obhajobu DzP v počte 1ks originál a 10 ks kópia (Vami vkladaný text do 

dokumentu píšte s veľkosťou písma 9) (formulár je na webe)  
        

 Protokol originality - pokiaľ už bol vygenerovaný (závisí to od času registrácie DzP cez UK a 

odovzdania dokumentácie ku obhajobe DzP na RVVČaDŠ), prípadne doložiť po jeho vygenerovaní. 

 

 Potvrdenie o zaslaní článku do časopisu QuoVadis Research @ FEI     

  

USMERNENIA: 

DzP má obsahovať splnenie téz dizertačnej práce, zvolené metódy riešenia, príspevok k rozvoju danej vednej 

disciplíny a závery pre prax a ďalší rozvoj vednej disciplíny.      

Pred registráciou DzP cez Univerzitnú knižnicu  (UK) si skontrolujte, či máte v MAISe presný a správny 

názov DzP, pretože po odoslaní DzP do registra už nie je možné robiť žiadne zmeny. Pred registráciou DzP cez 

UK musia byť školiteľom vpísaní do MAISu oponenti DzP. 

Práca musí byť písaná podľa šablóny a registrovaná v systéme (CRZP) cez UK TUKE. 

Po odoslaní DzP do registra sa vygeneruje Vaša licenčná zmluva, ktorú podpísanú osobne zaregistrujte v UK. 

Následne budú školiteľovi zaslané e-mailom údaje pre oponentov pre registráciu posudkov, ktoré im prepošle. 

RVVČaDŠ zašle oponentom vytlačenú DzP s dokumentáciou a informáciami k vypracovaniu posudku.  

Posudky majú byť oponentami a školiteľom vypracované a vložené v systéme do 30 dní.     

Protokol originality, posudky oponentov a školiteľa majú byť vypracované a zaslané na RVVČaDŠ FEI 

TUKE cca 1 mesiac pred predpokladaným termínom obhajoby.  

 

http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/legislativa
http://fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/legislativa


- vzor1: Obal záverečnej práce - 

Technická univerzita v Košiciach 

Názov fakulty 

 

 

 

 

 

 

Názov práce 

Podnázov práce 

 

Označenie práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok predloženia práce 

Meno, priezvisko, tituly autora 

 

 



- vzor 2: Titulný list záverečnej práce - 

Technická univerzita v Košiciach 

Názov fakulty 

 

 

 

 

 

Názov práce 

Podnázov práce 

 

Označenie práce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijný program: názov       

Študijný odbor: názov (číslo ŠO sa neuvádza)     

Školiace pracovisko: názov 

Školiteľ: meno, priezvisko, tituly 

 

Miesto a rok predloženia práce 

Meno, priezvisko, tituly autora         

            


