
Autoreferát dizertačnej práce 

 

1. Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce (ďalej autoreferát), 

ktorého hlavnou časťou je  zdôraznenie cieľov a stručné zhrnutie 

základných výsledkov dizertačnej práce. Autoreferát  má formát A5. 

Odporúčaný rozsah 20 strán, typ písma Times New Roman, veľkosť 

písma 12, jednotná v celom autoreferáte. Prvú a druhú stranu 

autoreferátu treba upraviť podľa príslušného vzoru. Autoreferát sa 

predkladá v slovenskom jazyku.  

2. Rámcová štruktúra autoreferátu dizertačnej práce je nasledovná: 

Obal (podľa prílohy) 

Titulný list   

Úvod 

Aktuálny stav skúmanej problematiky  

Ciele a metódy dizertačnej práce 

Štruktúra práce 

Výsledky dizertačnej práce 

Záver 

Zoznam prameňov a použitej literatúry  

Summary v  svetovom jazyku   

Zoznam publikovaných prác a výstupov z účasti na vedeckých podujatiach, 

účasť na riešení vedeckých projektov (za obdobie doktorandského štúdia).    

 



KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

KATEDRA HUDBY 

KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY   

 

Titul, meno a priezvisko 

 

 

Autoreferát dizertačnej práce 

 

 

...................................................................... 

(názov dizertačnej práce) 

 

 

na získanie akademického titulu „philosophiae doctor“ 

 

 

v študijnom odbore doktorandského štúdia: 

3.1.14 Sociálna práca  

1.1.10 Odborová didaktika 

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika  

 

v študijnom programe doktorandského štúdia: 

Sociálna práca  

Poradenstvo a sociálna komunikácia 

Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby  

Didaktika hudby 

Predškolská a elementárna pedagogika  

 

 

 

 

Ružomberok, 2019  

Dizertačná práca bola vypracovaná v dennej/externej forme 

doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku.  

 

Predkladateľ: ......................................... 

  ...................................... 

  ...................................... 

  ...................................... 

(titul, meno a priezvisko predkladateľa a adresa pracoviska, kde sa uskutočňuje daný 

študijný program) 

 

Školiteľ: ...................................... 

Oponenti: ...................................... 

...................................... 

...................................... 

(meno a priezvisko oponenta s uvedením jeho titulov a hodností a názov 

ustanovizne, s ktorou je oponent v pracovnom pomere) 

 

Autoreferát bol rozoslaný .................................. 

    (dátum vyplní referát pre vedu a umenie) 

  

Obhajoba dizertačnej práce sa koná ..................... o ................hod. pred 

komisiou pre obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore 

.................................., v študijnom programe .......................... 

doktorandského štúdia vymenovanou dekanom Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

   

   

    

     Predseda odborovej komisie: 

   Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. 

prof. MgA. René Adámek 

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. 

PF KU v Ružomberku    

 


