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Pokyn dekana č.  1/2011 

 

PUBLIKOVANIE DIZERTAČNÝCH A HABILITAČNÝCH 

PRÁC VO FORME VEDECKÝCH MONOGRAFIÍ  

NA FEI TU V KOŠICIACH 
 

 
Čl. 1  
Úvod 

 
Predmetom Pokynu dekana č. 1/2011 je usmernenie k vydávaniu dizertačných a habilitačných prác vo 

forme vedeckých monografií na FEI TU v Košiciach. Cieľom pokynu dekana je zvýšenie počtu 

vedeckých monografií na FEI TU v Košiciach v zmysle Výzvy pána rektora TU v Košiciach zo dňa 

13.12.2010 (List č. 76/190103/VaV).  

 

 

Čl. 2  
Vymedzenie základných pojmov 

 
Vedecká monografia  je pôvodná monotematická vedecká práca, ktorá sa vyznačuje sa aj tým, že 

je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvomi 

odborníkmi, ktorých  mená sú uvedené v publikácii. Knižná monografia 

(alebo jej  elektronická verzia na CD nosiči) musí mať ISBN.   

 

Rozsah monografie:  Vedecká monografia je práca v rozsahu najmenej 3 autorských hárkov 

(AH). 1 AH má 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana má 

1800 znakov.   

 

 

Kategorizácia a bibliografická registrácia vedeckej monografie: 

 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách, 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách. 

 

 

3 základné kritériá kategorizácie vedeckých monografií  

(podľa Smernice MŠVVaŠ SR č.13/2008R zo 16. októbra o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov):  

1. Kritérium pôvodnosti obsahu (prvé písmeno)  - kategória A: vedecké práce sú práce, ktoré 

zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu. Môže ísť 

o pôvodné alebo syntetizujúce vedecké práce. Formálne sa vyznačujú tým, že sú vydávané 

renomovanými vydavateľstvami vo vedeckých monografiách, vedeckých zborníkoch alebo 
časopisoch a sú pred vydaním posudzované (recenzované, lektorované...). 

2. kritérium charakteru dokumentu a jeho bibliografickej úrovne (Druhé písmeno) – kategória A: 

monografie, práce typu kniha ako celok, okrem učebníc a projektov. Monografia je 

monotematická práca v rozsahu najmenej 3 AH, ktorá pojednáva o úzko vymedzenej téme 

systematicky, všestranne a podrobne, vedecká monografia sa vyznačuje o. i. aj tým, že je pred 
publikovaním posudzovaná uznávanými odborníkmi. 

3. kritérium miesta vydania a hodnotenia dokumentu (3. písmeno) – Kategória A - dokumenty 

vydané v zahraničnom vydavateľstve, Kategória B - dokumenty vydané v domácom vydavateľstve.  
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Čl. 3  
Postup pri publikovaní dizertačných a habilitačných prác                                                        

vo forme vedeckých monografií  
 

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na končiacich doktorandov a autorov habilitačných prác pre prípad, ak ich 

dizertačná resp. habilitačná práca bola na obhajobu predložená vo forme samostatnej práce (t.j. nie vo 

forme vo forme súboru publikovaných prác s úvodným textom).  

 

Postup pre vydanie vedeckej monografie:  

1. Vedecká monografia má charakter vedeckej práce, ktorá vznikla na základe tvorivého 

vedeckého bádania a aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi. Obsahovo je takmer 

zhodná s dizertačnou alebo habilitačnou prácou.   

2. Po doplnení nevyhnutných formálnych zmien ako aj zapracovaní pripomienok oboch 

recenzentov sa dizertačná, resp. habilitačná práca môže chápať ako vedecká monografia.  

3. Autormi vedeckej monografie sú školiteľ a doktorand, resp. autor habilitačnej práce.  

4. Vytvorená vedecká monografia je publikovaná v elektronickej edícii s prideleným ISBN. 

5. Pokyn dekana nadväzuje na pokyn dekana 4/2010 (Edícia vedeckej a odbornej literatúry na FEI 

TU v Košiciach) s tým rozdielom, že recenzentmi monografie sú recenzenti dizertačnej alebo 

habilitačnej práce. V zmysle uvedeného pokynu dekana sa pri vydaní monografie dodržiava 

jednotný vizuálny štýl. Na vydanie vedeckej monografie v elektronickej edícii s prideleným 

ISBN fakulta neprispieva autorovi ani recenzentom honorár, resp. príspevok na 
spolufinancovanie. Vedecké monografie sú vydávané v edícii FEI TU v Košiciach.   

6. Vydanie vedeckej monografie, ktorá vznikla formálnou úpravou dizertačnej, resp. habilitačnej 

práce riadi školiteľ (v prípade dizertačnej práce), resp. autor habilitačnej práce tak, aby práca 

bola vydaná do 2 mesiacov od obhajoby.  

7. Pri vydaní vedeckej monografie sa postupuje podľa Smernice Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 13/2008R zo 16. Októbra 2008 o bibliografickej 
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (viď článok 2). 

 
 

Čl. 4  
Rozsah platnosti  

 

Pokyn dekana sa vzťahuje na autorov dizertačných prác a ich školiteľov a na autorov habilitačných prác.  

 

Pokyn dekana nadobúda účinnosť od 1.4.2011. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_pr%C3%A1ca

