
Disertace a jejich kvalita na FS 
ČVUT v Praze

Michael Valášek



Podstata doktorského studia je 
disertační práce

Podstata disertační práce je kousek 
nového poznání lidstva



Disertační práce podle zákona

• ZÁKON Č. 111/1998 SB., § 47 Doktorský studijní 
program

• (4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou
zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné
činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 
Disertační práce musí obsahovat původní a 
uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté
k uveřejnění.



Disertabilita a kvalita disertací

• Základní hledisko je novost výsledků

• Novost vůči čemu?

• Novost vůči doloženému lidskému poznání

• Jasná formulace novosti

• Novost v daném oboru



Hranice lidského poznání

V hlavě nějakého člověka

V nějaké publikaci

V praktickém použití (průmysl)



Novost disertace

V hlavě nějakého člověka

V nějaké publikaci

V praktickém použití (průmysl)

Disertabilní disertace
Nedisertabilní disertace



Nepublikovaná novost z praxe

V hlavě nějakého člověka

V nějaké publikaci

Disertabilní disertace, ale po publikaci

V praktickém použití (průmysl)



Struktura disertační práce
• Úvod – jaké oblasti se týká
• Stav problematiky – co se zná -> co se nezná, neumí
• Cíle disertační práce = řešit to, co se nezná, neumí
• Řešení cílů = řešení toho, co se nezná, neumí 

–metody řešení cílů
–ověření řešení cílů 

• Důsledky pro vědu a praxi – výsledky v širším 
kontextu

• Závěr – shrnutí, že bylo dosaženo cílů disertace
• Literatura – cizí prameny, vlastní publikace

• Doporučená délka 80-120 stran, práce s přílohami



Příklad struktury disertace



Příklad struktury disertace



Průběh doktorského studia
• Studijní blok – studium předmětů, absolvování 

různých dalších povinností

• Státní doktorská zkouška – zkouška znalostí po 
nalezení jádra disertace ve studii

• Cesta k obhajobě disertace – kritická rešerše (stav 
problematiky a formulace cílů disertace), studie 
(shrnutí prvních původních výsledků, které budou 
základem disertace)

• Doktorát se skládá z ústní a písemné části zkoušky. 
Ústní část = státní doktorská zkouška, písemná část = 
disertační práce



Forma kritické literární rešerše

• Formulace uvažovaného cíle disertace

• Relevantní publikace – plná reference

– Odstavec o tom, co je obsahem publikace

– Odstavec o tom, zda řeší část uvažovaného cíle 
disertace

• Závěr – je uvažovaný cíl nový pro lidské poznání

• Aspoň 5 publikací, aspoň 5 stran



Příklad rešerše



Studie

• Forma vědeckého článku

• Úvod

• Stav problematiky (stručně)

• Cíle

• Metody řešení

• Aplikace

• Závěr s dalším postupem

• Literatura



Odlišnosti disertační práce

• Diplomová práce – prokázání schopnosti aplikovat 
známé postupy

• Výzkumná zpráva – popis nových výsledků a 
postupu jejich dosažení, novost nemusí být vůči 
doloženému publikovanému lidskému poznání

• Disertační zpráva – popis řešení nového problému, 
novost musí být vůči doloženému publikovanému 
lidskému poznání <-> vědecký článek



Disertace a výzkumná zpráva

V hlavě nějakého člověka

V nějaké publikaci

V praktickém použití (průmysl)

Disertabilní disertace
Nedisertabilní disertace, ale dobrá výzkumná zpráva 
aplikovaného výzkumu



Kontrola disertace před vazbou

• Doporučeno, nikoli povinnost ze zákona

• Existence vlastních publikací a jejich citací v 
části práce s řešením cílů

• Existence formulace cílů a jejich vazba na 
novost

• Existence analýzy stavu problematiky a 
doložení novosti cílů práce

• Struktura práce



Odkazy na literaturu

• Každá publikace ze seznamu literatury musí 
být aspoň jednou citována v disertační práci

• Popis publikovaných výsledků vždy doprovodit 
citací příslušné vlastní publikace

• Publikace musí být veřejně dostupná v 
kamenné knihovně



Každý vždy může konzultovat v 
rámci konzultačních hodin děkana 

každý čtvrtek od 16 hod, pokud 
jsem na fakultě



Děkuji za pozornost


