Informace o státní doktorské zkoušce (SDZ) a
obhajobě disertační práce
Státní doktorská zkouška
Po splnění všech studijních povinností student odevzdá k příslušnému datu na studijní oddělení
přihlášku ke SDZ:
a) přehled publikačních činností potvrzený školitelem,
b) zprávu školitele o vědecké činnosti studenta,
c) teze disertační práce, v kterých především vymezí základní metody svého bádání,
současný stav poznání zkoumané problematiky a cíle disertační práce.
Zkušební komise pro SDZ se skládá z předsedy, místopředsedy a alespoň dalších tří členů.
Alespoň jeden člen zkušební komise nesmí být členem akademické obce ZČU. Členem zkušební
komise nesmí být studentův školitel. Školitel má však právo zúčastnit se závěrečné porady
zkušební komise. Děkan jmenuje na návrh oborové rady jednoho z členů zkušební komise
oponentem pro posouzení tezí disertační práce. Státní doktorská zkouška slouží k prověření
znalostí studenta ve studovaném oboru a skládá se ze dvou částí:
1) Zkouška z oborového základu
Tato část SDZ obsahuje otázky z obecné antropologické teorie (celkem 15 otázek – viz příloha
1).
2) Zkouška z podoborové specializace
Součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba tezí disertační práce, které student předkládá
v písemné podobě a posuzuje oponent jmenovaný oborovou radou. Zkušební komise pro SDZ
též zhodnotí předložené teze disertační práce a vyjádří se k dalšímu postupu studenta při
vypracování disertační práce.
Výsledek státní doktorské zkoušky hodnotí zkušební komise pro SDZ těmito stupni: „prospěl“,
„neprospěl“. O hodnocení státní doktorské zkoušky se zkušební komise usnáší na neveřejném
jednání veřejným hlasováním v den konání státní doktorské zkoušky, ihned poté je výsledek
sdělen studentovi. Student je hodnocen stupněm „prospěl“, pokud pro tento stupeň hlasovala
nadpoloviční většina přítomných členů zkušební komise.
Nesplní-li student při prvním pokusu státní doktorskou zkoušku, seznámí ho předseda nebo
místopředseda zkušební komise pro SDZ s podmínkami, které zkušební komise určila pro její
opakování. Státní doktorskou zkoušku může student opakovat pouze jednou.
Splní – li student SDZ může se přihlásit k obhajobě disertační práce.

Přihlášení se k obhajobě disertační práce
1. Student se může k obhajobě přihlásit po vykonání státní doktorské zkoušky.
2. Student přiloží k přihlášce k obhajobě:
a) Osvědčení o splnění státní doktorské zkoušky – vydá studijní oddělení

b) Stručný odborný životopis
c) 3 výtisky disertační práce
d) Elektronickou verzi disertační práce a čestné prohlášení, že obsah
elektronické a tištěné verze je shodný
e) Autoreferát disertační práce
f) Seznamy všech publikovaných i nepublikovaných prací a všech vystoupení
na vědeckých setkáních potvrzené školitelem
g) Vyjádření školitele ve smyslu doporučení či nedoporučení disertační práce
k obhajobě.

Disertační práce
Disertační práce je psána v českém jazyce (S jiným jazykem musí souhlasit OR). Orientační
rozsah práce: 120-150 stran formátu A4 (60x30x120=216 000 – 60x30x150=270 000 znaků.)
Počet exemplářů: 3 (všechny v pevné vazbě, 1x CD-Rom s elektronickou verzí práce ve formátu
PDF v obalu vlepeném do 1 výtisku, který bude uložen v univerzitní knihovně; další výtisk bude
uložen na KSA a 1 výtisk bude vrácen studentovi) Viz vzor: desky, titul, patitul (hřbet práce:
jméno a příjmení, název práce).
Obsah disertační práce:
Disertační práce obsahuje zejména přehled současného stavu problematiky, která je jejím
předmětem, cíle, popis řešení, původní výsledky a jejich uplatnění, zhodnocení výsledků pro
vědní obor nebo praxi, doporučení pro pokračování práce na tématu. Disertační práce dále musí
obsahovat:
a) úvod, ve kterém je zdůvodněno téma disertační práce,
b) čestné prohlášení o zachování postupů ve vědecké práci obvyklých (Například: Tuto
disertační práci jsem zpracoval samostatně a vyznačil jsem použité prameny tak, jak je to
ve vědecké práci obvyklé. + datum a podpis studenta)
c) teoretická východiska včetně současného stavu poznání v českých i zahraničních
souvislostech,
d) cíl disertační práce a pracovní hypotézy,
e) použité vědecké metody zkoumání,
f) vlastní výsledky disertační práce včetně původních a uveřejněných výsledků studentova
bádání nebo výsledků přijatých k uveřejnění,
g) přínosy disertační práce,
h) doporučení pro případný další postup v bádání,
i) závěr se shrnutím podstatných výsledků bádání,
j) shrnutí (resumé) disertační práce v českém, anglickém a zpravidla též v některém dalším
světovém jazyce,
k) seznam použité literatury,
l) seznam publikovaných prací studenta a jejich případné ohlasy.
Autoreferát, který slouží k informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích práce a bude
zveřejněn na webových stránkách ZČU. Měl by obsahovat tyto části:
m)
n)
o)
p)
q)

úvod popisující téma disertační práce a její záměr
cíl práce
metodika zpracování tématu
výklad obsahu disertační práce
závěr shrnující dosažené výsledky

r) seznam nejdůležitějších titulů použité literatury (max. 20)
s) seznam publikovaných prací doktoranda
t) přílohou je jednostránkový abstrakt v angličtině a v některém dalším světovém jazyce
(včetně překladů názvu páce) Rozsah: 20 stran (20x30x60 = 36 000znaků). Autoreferát je
psán v jazyce disertační práce.
Formát: A5. Počet exemplářů: 10 tištěných exemplářů a 1x CD Rom s elektronickou verzí.

Oponentské posudky disertační práce a příprava na obhajobu
Disertační práci posuzují nejméně 2 oponenti (profesor nebo docent, případně významný
specialista v příslušném oboru; nejvýše jeden oponent může být akademickým pracovníkem
ZČU). Oponent vypracuje samostatný posudek v písemné formě nejpozději do jednoho měsíce od
doručení rozhodnutí o jmenování oponentem, pokud do deseti dnů ode dne doručení rozhodnutí o
jmenování oponentem nesdělí, že posudek nevypracuje. Oponent nesmí svůj posudek nahradit
prohlášením, že se připojuje k posudku jiného oponenta.
Posudek oponenta obsahuje:
a) zhodnocení významu disertační práce pro obor,
b) vyjádření k postupu řešení problému, použitým metodám a splnění určeného cíle,
c) stanovisko k výsledkům disertační práce a k původnímu konkrétnímu přínosu
předkladatele
d) disertační práce,
e) vyjádření k systematice, přehlednosti, formální úpravě a jazykové úrovni disertační práce,
f) vyjádření k publikacím studenta,
g) jednoznačné vyjádření oponenta, zda doporučuje či nedoporučuje disertační práci k
obhajobě.
Nejméně 14 kalendářních dnů před obhajobou je disertační práce včetně autoreferátu a
oponentských posudků vystavena na KSA. Všichni členové komise, školitel a student jsou
pozváni k obhajobě nejpozději 20 dnů před jejím konáním. Místo a termín obhajoby disertační
práce jsou zveřejněny na místě uvedeném v autoreferátu. Rozeslání autoreferátů zajistí KSA
nejpozději 20 dnů před konáním obhajoby. Student se může odhlásit od obhajoby nejpozději
tři pracovní dny před termínem obhajoby.

Obhajoba disertační práce
Obhajoba disertační práce (dále též „obhajoba“) se koná před komisí (dále jen „komise pro
obhajobu“) složenou z osob, které děkan jmenuje ze seznamu odborníků schválených vědeckou
radou fakulty pro členství v komisích pro obhajoby disertačních prací příslušného oboru, a
alespoň ze dvou oponentů disertační práce jmenovaných děkanem v souladu s čl. 103. Komise
pro obhajobu se skládá z předsedy, místopředsedy a alespoň dalších pěti členů.
Školitel nebo jeho zástupce určený oborovou radou je povinen zúčastnit se obhajoby. Průběh
a vyhlášení výsledků obhajoby jsou veřejné; předsedající může odepřít přístup osobám, u nichž je
obava, že by mohly rušit důstojný průběh zkoušky. Závěrečná porada komise pro obhajobu o
výsledku obhajoby je neveřejná; kromě členů komise pro obhajobu se jí může účastnit školitel
(nebo jeho zástupce určený oborovou radou), předseda oborové rady a děkan a administrativní
pracovník studijního oddělení.

Veřejná část obhajoby disertační práce je přístupná odborné veřejnosti. Nejdříve je představen
student, který přednese stručný referát (pomocí PPT prezentace) o výsledcích své disertační práce,
pak jsou přečteny oponentské posudky a proběhne rozprava. Student má povinnost reagovat na
oponentské posudky a zodpovědět případné další dotazy. Neveřejná část obhajoby disertační
práce se koná pouze za přítomnosti členů komise a školitele. Právo přítomnosti má také předseda
příslušné OR a děkan.
Výsledek obhajoby hodnotí komise pro obhajobu těmito stupni: „prospěl“, „neprospěl“. O
hodnocení obhajoby disertační práce se komise pro obhajobu usnáší při neveřejném jednání
tajným hlasováním v den konání obhajoby, ihned poté je výsledek sdělen studentovi. Student je
hodnocen stupněm „prospěl“, pokud pro tento stupeň hlasovala nadpoloviční většina všech členů
komise pro obhajobu.
Pokud student disertační práci při prvním pokusu neobhájí, opakovaná obhajoba se může konat
nejdříve za šest měsíců ode dne neúspěšné obhajoby. Student může obhajobu opakovat nejvýše
jednou. Komise pro obhajobu se může usnést, že pro opakovanou obhajobu je nutné disertační
práci přepracovat, a též se může usnést na způsobu a rozsahu přepracování. Předkládá-li se
k opakované obhajobě přepracovaná disertační práce, vypracují oponenti posudky nejpozději do
jednoho měsíce od doručení přepracované disertační práce k posouzení. Student stvrdí svým
podpisem na protokolu o průběhu obhajoby, že byl seznámen s výsledkem obhajoby, případně s
usnesením podle odstavce 2.
Disertační práce je po obhajobě předána do Univerzitní knihovny ZČU spolu s protokolem o
průběhu a výsledku obhajoby a s posudky oponentů.
Student řádně ukončí studium, pokud splní státní doktorskou zkoušku a obhájí disertační
práci.

