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PRAVIDLÁ PRE DIZERTAČNÚ SKÚŠKU 

v študijnom programe: klinická biochémia 

 

 

Čl. 1 

Prihláška na dizertačnú skúšku 

1. Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr 

do 24 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand v externej forme najneskôr do troch rokov od 

začiatku štúdia. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie 

najmenej 70 kreditov (Zásady pre kreditové hodnotenie doktorandov). 

2. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj písomnú prácu 

vypracovanú k dizertačnej skúške.  

3. Doktorand je povinný predložiť pri prihlásení na dizertačnú skúšku predsedovi odborovej komisie 

správu o počte doposiaľ získaných kreditov a ich štruktúre (príloha 1), vrátane dokladovania 

jednotlivých položiek vedecko-výskumnej časti doktorandského štúdia (bod 3, čl. 3 Zásad pre 

kreditové štúdium odborovej komisie klinická biochémia na UPJŠ LF). 

 

 

Čl. 2 

Písomná práca k dizertačnej skúške 

1. Písomnú prácu k dizertačnej skúške (ďalej prácu) tvorí súčasný stav poznatkov o danej téme 

a ciele dizertačnej práce (obsahujúce náčrt teoretických a praktických základov jej budúceho 

riešenia, a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky). 

2. Do troch týždňov od doručenia práce určí vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa 1 

oponenta, ktorý do 30 dní vyhotoví písomný posudok práce. Oponentom písomnej práce 

k dizertačnej skúške môže byť len odborník s akademickým titulom CSc., PhD., alebo vedeckým 

titulom DrSc., ktorý nepôsobí na pracovisku doktoranda a nemá s ním spoločné publikácie. 

3. V prípade, ak oponentský posudok nevyhovuje formálne alebo obsahovo náležitostiam, ktoré má 

obsahovať alebo poskytuje povrchné, neobjektívne, nedostatočné vyhodnotenie práce, má 

predseda odborovej komisie a komisia právo vrátiť oponentský posudok na dopracovanie alebo 

posudok vrátiť a navrhnúť vedúcemu školiaceho pracoviska iného oponenta. 

 

Čl. 3 

Komisia pre dizertačnú skúšku 

1. Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej 5 členov, pričom aspoň 

3 sú členmi odborovej komisie. Komisia pozostáva z predsedu, ďalších členov, školiteľa 

doktoranda, ďalšieho člena z pracoviska mimo fakulty, na ktorej pôsobí doktorand a z oponenta 

písomnej práce k dizertačnej skúške. 

2. Predsedu a ďalších členov skúšobnej komisie vymenúva dekan, ak sa študijný program 

uskutočňuje na fakulte. Najmenej jeden člen komisie musí byť nositeľom vedecko-

pedagogického titulu profesor, alebo byť vo funkcii profesora, prípadne byť nositeľom vedeckej 

hodnosti doktor vied, alebo výskumným zamestnancom s priznaným kvalifikačným stupňom I. 
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Čl. 4 

Program dizertačnej skúšky 

1. Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške 

a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch 

dozertačnej skúšky. 

– Predstavenie doktoranda. Predseda skúšobnej komisie vyhodnotí doterajšiu činnosť 

doktoranda, počet a štruktúru získaných kreditov v študijnej časti a vedeckej časti 

doktorandského štúdia, vrátane doterajšej prezentačnej a publikačnej aktivity doktoranda. 

– Vyjadrenie školiteľa doktoranda. Školiteľ vo svojom príhovore objektívne vyhodnotí 

plnenie študijného programu doktoranda, splnenie alebo nesplnenie plánovaných etáp 

vedeckej časti dizertačného štúdia. V prípade nedostatočného, resp. oneskoreného plnenia 

študijného programu uvedie komisii objektívne skutočnosti. 

– Predstavenie základných téz dizertačnej práce doktorandom. Doktorand prezentuje 

jednotlivé oblasti dizertačnej práce v  tézach. Prezentácia má obsahovať:  

a) prehľad súčasných poznatkov,  

b) ciele dizertačnej práce (s návrhmi metodického prístupu riešenia),  

d) doposiaľ dosiahnuté výsledky dizertačnej prípravy. 

– Oponentský posudok práce k dizertačnej skúške. Oponent prečíta oponentský posudok 

k práci, vrátane zhodnotenie odbornej úrovne práce, pripomienok, otázok na doktoranda 

a odporúčania pre skúšobnú komisiu. 

– Rozprava o písomnej práci k dizertačnej skúške. Doktorand zodpovie otázky položené 

oponentom a ďalšími členmi komisie. 

– Dizertačná skúška z určených predmetov. Doktorand zodpovedá na otázky z odbornej 

problematiky lekárskej biochémie, laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii 

a jedného povinne voliteľného predmetu položené členmi komisie. 

 

Čl. 5 

Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov dizertačnej skúšky 

 

1. Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny členov skúšobnej komisie. O výsledku skúšky rozhoduje komisia na neverejnom 

zasadnutí väčšinou hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu 

komisie. 

2. Priebeh obidvoch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením „prospel“ 

alebo „neprospel“. 

 

 

           prof. Ing. Mária Mareková, CSc. 

                                                                     predseda OK pre obhajoby dizertačných prác  

v študijnom programe klinická biochémia 

 


