
USMERNENIE KU KLASIFIKÁCII CELKOVÉHO VÝSLEDKU ŠTÁTNYCH 

SKÚŠOK A CELKOVÉHO VÝSLEDKU DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  

NA EU V BRATISLAVE 

 

V súvislosti s harmonizáciou postupov medzi fakultami Ekonomickej univerzity v Bratislave 

(EU v Bratislave) pri určení celkového výsledku štátnych skúšok a celkového výsledku 

doktorandského štúdia vydáva EU v Bratislave toto usmernenie: 

 

1. Podľa čl. 16, ods. 7 Zásad organizácie doktorandského štúdia na EU v Bratislave 

(ZODŠ) sa celkový výsledok štátnych skúšok a celkový výsledok štúdia stanoví 

v zmysle príslušných ustanovení platného Študijného poriadku EU v Bratislave (ŠP).  

 

2. Celkový výsledok štátnych skúšok sa podľa čl. 14 ods. 11 ŠP stanoví ako vážený 

študijný priemer štátnych skúšok a obhajoby záverečnej práce klasifikačným 

stupňom v rozmedzí A až E, príp. FX, pričom platí:  

- A – výborne – 1 – priemer do 1,25 vrátane, 

- B – veľmi dobre – 1,5 – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, 

- C – dobre – 2 – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, 

- D – uspokojivo – 2,5 – priemer od 2,26 do 2,75 vrátane, 

- E – dostatočne – 3 – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane. 

 

Pozn. 2a: Štátnou skúškou sa na doktorandskom stupni štúdia rozumie dizertačná 

skúška, ktorá má hodnotu 20 ECTS kreditov, kým obhajoba dizertačnej práce má 

hodnotu 40 ECTS kreditov (čl. 8 ods. 3 bod c) ZODŠ). 

 

Pozn. 2b: Pri dizertačnej skúške sa klasifikuje A-E viď čl. 9 ods. 9 ZODŠ, kde sa píše, 

že „na  neverejnom  zasadnutí bezprostredne  po  konaní  dizertačnej  skúšky hodnotí 

komisia pre dizertačné skúšky komplexne priebeh oboch častí (ústnej a písomnej – viď 

čl. 9 ods. 3) dizertačnej skúšky a o výsledku dizertačnej skúšky rozhodne komisia pre 

dizertačné skúšky väčšinou hlasov prítomných členov s uvedením hodnotenia podľa 

klasifikačnej stupnice stanovenej ŠP“. Komisia pritom prihliada na známky oponentov 

a školiteľa, ale i na ústnu obhajobu záverečnej práce.  

 

Pozn. 2c: Pri obhajobe dizertačnej práce sa klasifikuje A-E „následne po tajnom 

hlasovaní o tom, či udeliť alebo neudeliť doktorandovi akademický titul „philosophiae 

doctor“ (v skratke „PhD.“) vo verejnej rozprave“ – viď čl. 16 ods. 7 ZODŠ, pričom 

„každý člen komisie pre obhajobu dizertačnej práce (teda mimo oponentov) navrhne 

klasifikačný stupeň obhajoby dizertačnej práce a následne sa vypočíta aritmetický 

priemer z hodnotení všetkých prítomných členov komisie a hodnotení všetkých 

oponentov“. Oponenti podľa čl. 15 ZODŠ síce nemusia určiť vo svojich posudkoch 

klasifikačný stupeň A–E, avšak týmto usmernením sa im ukladá vykonať tak 

priamo do posudkov v AIS. 

 

Pozn. 2d: Vážený študijný priemer za štátne skúšky sa vypočíta podľa vzorca v čl. 9 

ods. 14 ŠP ako „súčiny počtu kreditov a číselného vyjadrenia ohodnotenia predmetov 

pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov 

získaných študentom za dané obdobie. Predmety, ktoré  nie  sú  ohodnotené  známkou  

sa  do  výpočtu  váženého  študijného  priemeru nezapočítavajú.“ Celkový výsledok 

štátnych skúšok sa tak vypočíta ako [20x(výsledok dizertačnej skúšky) + 40x(výsledok 

obhajoby dizertačnej práce)]/60.  

 

Na celkový výsledok štátnych skúšok A je teda nutné, aby doktorand dosiahol 

- z dizertačnej skúšky A, prípadne B, keď platí (20x1,5 + 40x1)/60 = 70/60 = 1,17 

- z obhajoby dizertačnej práce A. 



 

3. Súčasne komisia pre obhajobu dizertačnej práce na základe hodnotenia výsledku 

obhajoby dizertačnej práce (pozn. presnejšie: výsledku štátnych skúšok) 

klasifikačným stupňom v rozmedzí od A-výborne po E-dostatočne podľa ŠP 

a systémom AIS vygenerovaného výpisu výsledkov štúdia vyhodnotí tiež celkový 

výsledok štúdia doktoranda klasifikačným stupňom podľa ŠP (čl. 16 ods. 7 ZODŠ).  

 

Podľa čl. 14 ods. 15 ŠP sa celkový výsledok doktorandského štúdia klasifikuje nie 

stupňom v rozmedzí od A-výborne po E-dostatočne, ale nasledovne:  

a) s vyznamenaním – ak: 

1. študent počas celého štúdia dosiahol vážený študijný priemer bez 

započítania štátnych skúšok do 1,50 vrátane,  

2. celkový výsledok štátnych skúšok bol hodnotený klasifikačným stupňom A 

= výborne = 1, a  

3. žiadna časť štátnej skúšky nebola vykonaná v opravnom termíne.  

b) vyhovel – ak bol študent hodnotený pri každej štátnej skúške klasifikačným 

stupňom od A po E, ale nesplnil podmienky podľa bodu a). 

 

 

 

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium, 13.7.2020 

 


