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POSUDOK ŠKOLITEĽA NA DIZERTAČNÚ PRÁCU 
 

Doktorand/ka :                                    

Názov práce:  
 

Hodnotenie dizertačnej práce dosahuje nasledovnú úroveň 
 

 Kritériá hodnotenia dizertačne práce Počet 
bodov 

1. Aktuálnosť a prínos zvolenej témy dizertačne práce pre odbor SP (0 - 5 bodov)         
                                                                                         

2. Abstrakt - členený abstrakt: Úvod, Ciele práce, Materiál a metódy, Výsledky  
a Závery, maximálne na 1 stranu (0 - 5 bodov)                                       

3. Úvod - charakteristika riešeného problému (0 - 3 body)  

4. Teoretická časť práce - prehľadné spracovanie literárnych zdrojov, ktoré  
sú teoretickým východiskom pre experimentálnu časť práce (0 -15 bodov)  

5. Ciele práce - jasná a kontrolovateľná formulácia cieľov práce (0 - 5 bodov)  

6. Materiál a metódy - charakteristika sledovaného súboru a kontrol, popis použitých 
štatistických metód a metód sociálnej práce (0 - 12 bodov)  

7. Výsledky - slovná a grafická prezentácia výsledkov (0 - 14 bodov)  

8. Diskusia - interpretácia výsledkov získaných v práci a ich porovnanie  
s literatúrou (0 - 10 bodov)  

9. Závery - závery práce formulované na základe výsledkov získaných v práci 
(0 - 5 bodov)  

10. Literatúra - počet, kvalita, vhodnosť a aktuálnosť literárnych zdrojov, dodržanie citačnej 
normy, odkazy na literatúru v texte  (0 - 12 bodov)  

11. Formálne spracovanie práce - rozsah, štruktúra, grafická úroveň, vyváženosť 
teoretickej a praktickej časti, celková úprava (0 - 10 bodov)  

12. Jazyková úroveň práce - gramatická a štylistická úroveň textu, používanie správnej 
odbornej terminológie  (0 - 4 body)  

 Celkové bodové hodnotenie dizertačnej práce               (maximum 100 b.)  

 
Slovné hodnotenie práce a otázky k obhajobe  
 

V slovnom hodnotení dizertačnej práce, ktoré sa uvádza na samostatných stranách sa školiteľ vyjadrí 
k aktuálnosti zvolenej témy, k spracovaniu teoretickej časti ako východiska pre experimentálnu časť práce, 
k formulácii cieľov dizertačnej práce, k popisu použitých metód, k prezentácii získaných výsledkov, k diskusii so 
zameraním na interpretáciu výsledkov a  ich porovnanie s aktuálnou literatúrou a k formulácii záverov na základe 
získaných výsledkov. Vyjadrí sa k schopnostiam doktoranda k samostatnej tvorivej vedeckej práci, k participácii 
na aktivitách katedry, jeho pedagogickej činnosti, k jeho publikačnej, prednáškovej a výskumnej činnosti, 
k aktuálnosti a kvalite použitých literárnych zdrojov a k jazykovej úrovni práce. V závere posudku sa školiteľ 
vyjadrí, či odporúča/neodporúča predloženú prácu k obhajobe a k udeleniu titulu PhD z odboru Sociálna práca. 
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Celkové hodnotenie úrovne dizertačne práce (označiť krížikom v príslušnom stĺpci) 
 

A (výborne) B (veľmi dobre) C ( dobre) D (uspokojivo) E (dostatočne) Fx (nedostatočne) 

100-94 b. 93-87 b. 86-80 b. 79-73 b. 72-65 b. 64 a menej b. 

      
 

Dizertačne prácu hodnotím klasifikačným stupňom ........ a odporúčam / neodporúčam k obhajobe. 
 
Meno, priezvisko, tituly oponenta: ........................................................................................... 
 

Organizácia: ............................................................................. Dátum: .................................. 
 

Kontaktná adresa: .................................................................... Podpis: .................................. 
 


