
Informácie k odovzdávaniu a obhajobám dizertačných prác v LS 2020-2021 

 Doktorand predkladá žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce spolu s ostatnými 
náležitosťami v zmysle čl. 41 bod 3 Študijného poriadku STU len v elektronickej podobe (t.j. sken 
podpísanej žiadosti). 

 Doktorand predkladá autoreferát dizertačnej práce len v elektronickej podobe ako prílohu k 
dizertačnej práci prostredníctvom AIS. 

 Doktorand predkladá dizertačnú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom AIS. Do 
elektronickej podoby záverečnej práce sa vkladá predsedom odborovej komisie schválené 
zadanie vygenerované z AIS. Na základe stanoviska predsedov príslušných programových komisií 
študenti študijných programov Telekomunikácie, Jadrová energetika a Fyzikálne inžinierstvo 
predkladajú dizertačnú prácu aj v listinnej podobe (4 ks). 

 Študent predkladá fakulte návrh licenčnej zmluvy vytvorený prostredníctvom AIS. Ak študent v 
predloženom návrhu licenčnej zmluvy požaduje odkladnú lehotu dlhšiu ako 12 mesiacov, súčasne 
predloží fakulte odôvodnenie žiadaného predĺženia odkladnej lehoty. Licenčná zmluva sa 
uzatvára a podpisuje elektronicky prostredníctvom AIS a nie je potrebné ju tlačiť.  

 Ak bola záverečná práca alebo jej časť ešte pred zaslaním do CRZP vydaná v rámci periodickej 
publikácie alebo ako neperiodická publikácia, študent prostredníctvom AIS vyplní čestné 
vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickej 
publikácie, v ktorom uvedie podrobnosti o publikovaní. Študent podpisuje čestné vyhlásenie 
elektronicky prostredníctvom AIS.  

 Podrobný postup odovzdávania záverečných prác na STU do AIS v akademickom roku 2020/2021 
pre študentov nájdete na Dokumentovom serveri: 
https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=125068;download=191853;lang=sk  
V prípade problémov sa obráťte na svojho fakultného integrátora. 

 Uzatvorenie a elektronické podpísanie licenčnej zmluvy študentom je podmienkou na 
pripustenie k obhajobe záverečnej práce. 

 Originalita záverečnej práce napísanej v anglickom jazyku sa okrem kontroly v CRZP (ktorá sa 
realizuje automaticky po vložení práce do AIS) bude overovať aj v antiplagiátorskom systéme 
Turnitin Similarity Enterprise (ďalej len „Turnitin“). Získaný protokol z tejto kontroly sa bude 
nahrávať do AIS, kde bude dostupný autorovi práce, vedúcemu práce, oponentom a členom 
komisie pre obhajobu dizertačnej práce ako ďalší typ posudku "Protokol o kontrole originality 
(mimo CRZP)".  

 Obhajoby diz. prác sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou 
prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti s použitím informačných 
a komunikačných technológií.  


