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Rozhodnutie o časovom harmonograme prípravy obhajoby dizertačnej práce na 

akademický rok 2019/2020 platné pre doktorandov študijného odboru  
mediálne a komunikačné štúdiá v nadštandardnej dĺžke štúdia 

 
Na základe článku 13 ods. 2 Smernice Žilinskej univerzity v Žiline č. 110, stanovujem nasledovný 
časový harmonogram prípravy obhajoby dizertačnej práce: 
 
Do 10. 3. 2020: Doktorand predkladá žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi 
prostredníctvom referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy. Požadované 
doklady (v súlade so smernicou č. 110, článok 10, odsek 2): 

 dizertačnú prácu v písomnej forme v štyroch vyhotoveniach, 
 autoreferát dizertačnej práce v písomnej a elektronickej forme (čl. 11), 
 posudok školiteľa k dizertačnej práci, ktorý obsahuje najmä hodnotenie prínosu 

doktoranda k získaniu nových poznatkov vo vede, možností ich využitia a pracovnú 
charakteristiku zvereného doktoranda, 

 stanovisko katedry/celouniverzitného pracoviska alebo externej vzdelávacej inštitúcie, 
spracované na základe internej obhajoby dizertačnej práce,  

 zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 
vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov 
doktoranda ako aj ich ohlasov, 

 odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak 
doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom 
študijnom programe doktorandského štúdia, 

 potvrdenie o vložení dizertačnej práce v elektronickej podobe do Evidencie záverečných 
prác (EZP), 

 protokol o kontrole originality, 
 vyplnenú a podpísanú „Licenčnú zmluvu o použití školského diela”. 

 
Do 23. 3. 2020: Termín doručenia oponentských posudkov k dizertačnej práci.  
 
Do 24. 3. 2020: Referát pre vedu a výskum rozpošle autoreferáty/pozvánky na obhajobu DP 
všetkým členom komisie, zverejní oznam o konaní obhajoby.  
 
15. 4. 2020 o 10:00 hod.: Termín konania obhajob dizertačných prác doktorandov 
v nadštandardnej dĺžke štúdia odboru mediálne a komunikačné štúdiá. 
 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu.  
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