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Formální a obsahové náležitosti disertační práce a obhajoby disertační práce

Disertační práce
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Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého nebo uměleckého úkolu; prokazuje
schopnost doktoranda samostatně tvůrčím způsobem pracovat a musí obsahovat původní a autorem
disertační práce publikované výsledky vědecké nebo umělecké práce nebo výsledky přijaté k
uveřejnění. Název disertační práce včetně její náplně se stanoví nejpozději na závěr studijního bloku
na základě předložené studie a rozpravy o tématu disertační práce. Za disertační práci lze uznat i
soubor publikací nebo přijatých rukopisů, opatřených integrujícím textem. Disertační práce je psána v
jazyce českém, slovenském nebo anglickém. Uchazeči mohou, se souhlasem předsedy ORO,
předložit disertační práci i v některém z dalších světových jazyků.
Disertační práce má následující formální náležitosti a povinně obsahuje:
1. na titulní nebo prvé straně: označení vysoké školy, fakulty a školicího pracoviště, název práce,
označení „Disertační práce“, jméno disertanta, rok podání práce, jméno školitele, studijní
program, obor studia.
2. v úvodní části: cíl disertace a přehled o současném stavu dané vědní problematiky (s odkazy
na literaturu),
3. v závěrečné části: přehled výsledků disertace včetně původního přínosu doktoranda (tj.
stručný přehled původních výsledků disertace, v čem zlepšují současný stav), závěry pro další
rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi.
4. jednostránkovou anotaci v angličtině.
Obhajoba disertační práce
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Doktorand po předchozím složení SDZ odevzdává oddělení VVUČ ve stanoveném termínu ,
3
písemnou žádost o povolení obhajoby disertační práce na příslušném formuláři , disertační práci a
další dokumenty dle příslušného seznamu. Oddělení VVUČ materiály formálně posoudí a v případě
splnění formálních náležitostí dokumenty přijme a na kopii žádosti potvrdí doktorandovi odevzdání
disertační práce. Na základě předložených materiálů je nejpozději do 30 dnů děkanem jmenována
komise pro obhajobu disertační práce a oponenti disertační práce. Disertační práce je oponována
minimálně dvěma oponenty, kteří jsou na návrh vedoucího školicího pracoviště nebo školitele a po
schválení ORO jmenováni děkanem.
Oponenty mohou být jen význační odborníci v příslušném vědním oboru, z nichž alespoň jeden musí
být profesor, docent nebo doktor věd (DrSc. nebo zahraniční ekvivalent) a nejvýše jeden je
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ad. Část čtvrtá, Článek 28 a 30 SZŘ ČVUT ze dne 8.7.2015
vyhlášeném v harmonogramu daného akademického roku
3
Formulář Žádost o povolení obhajoby disertační práce
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zaměstnancem ČVUT. Jestliže hodnocení jednoho z oponentů poukazuje na závažné nedostatky
nebo disertační práci nedoporučuje k obhajobě, může si doktorand disertační práci vyžádat zpět
k přepracování a řízení k obhajobě disertační práce se přerušuje. Nevyužije-li doktorand možnost
opravy, v řízení se pokračuje.
V případě dvou negativních hodnocení je přepracování disertační práce povinné. Disertační práci je
možno přepracovat nejvýše jedenkrát. V případě, že i přepracovaná práce obdrží negativní posudek
nebo posudky, přikročí se k obhajobě. Obhajoba disertační práce je veřejná, včetně vyhlášení
výsledků, hodnocení výsledků obhajoby disertační práce je neveřejné. Neveřejné části zasedání se
účastní též školitel. Doktorand může opakovat neúspěšnou obhajobu disertační práce nejvýše jednou,
a to po přepracování disertační práce, nejdříve však za půl roku. V případě neúspěšně opakované
obhajoby disertační práce se studium ukončuje.
Pro zahájení řízení k obhajobě disertační práce doktorand odevzdává:
1. žádost o povolení obhajoby, podepsané předsedou oborové rady,
2. osvědčení o státním občanství nebo čestné prohlášení, že je občanem ČR, číslo občanského
průkazu (cizinci kopie průkazu o dlouhodobém pobytu),
3. potvrzení o absolvování vysoké školy (pokud uchazeč již neodevzdal dříve; jinak kopie
diplomu a vysvědčení notářsky ověřené, nebo lze přinést k ověření na oddělení VVČ originály
těchto dokladů a jejich kopie,
4. výpis absolvovaných povinných předmětů z KOS (vytištěný ISP) s vlastnoručním podpisem,
včetně jazyků,
5. protokol o vykonání státní doktorské zkoušky (s originálními podpisy nebo ověřená kopie),
6. posudek školitele, školitel se na závěr posudku explicitně vyjádří, zda práci doporučuje k
obhajobě, posudek musí obsahovat i konkrétní vyjádření školitele k původnosti předkládané
práce a novým vědeckým poznatkům,
7. výstižný stručný odborný životopis (osobně podepsaný),
8. seznam vlastních publikací (projektů) evidovaných ve VVVS, včetně jejich ohlasů; seznam je
členěn na publikace vztahující se k tématu disertační práce a na publikace ostatní, seznam je
doplněn podílem spoluautorství doktoranda na jednotlivých publikacích (pokud nejsou podíly
všech spoluautorů shodné, musí být podíly doloženy shodným prohlášením všech autorů);
v případě neexistujících ohlasů a citací je nutno uvést na samostatném papíře, že „Ohlasy na
publikace a citace mi nejsou známy“, datum a podpis,
9. čestné prohlášení doktoranda o tom, že práci vypracoval samostatně, důsledně citoval
použitou literaturu a explicitní stanovení jeho podílu na předkládané práci,
10. disertační práci ve 4 vyhotoveních na pevno svázaných ve formátu A4; technické elaboráty,
modely apod. se přikládají jen v jednom vyhotovení,
11. teze disertační práce ve 20 vyhotoveních (zhuštěná verze disertační práce) ve formátu A5);
součástí tezí je mj. jednostránková anotace disertační práce v angličtině, resp. v češtině,
pokud je disertační práce psána v cizím jazyce a strukturovaný seznam publikací disertanta,
12. dvakrát disertační práci a teze ve formátu DOC a PDF, vypálené na CD nebo DVD; každé CD
je zřetelně označeno jménem disertanta, názvem práce a podpisem.

V Praze dne 19. 5. 2016
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