Doporučení oborovým radám k organizaci doktorského studia
Ve všech otázkách je rozhodující § 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, část III. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze
ze dne 28. dubna 2006
Pro sjednocení nároků na doktorské studium Vědecká rada UK-FaF HK doporučuje:
a) Vykonání 2-4 dílčích zkoušek v průběhu studia (do tohoto počtu se nezapočítává zkouška
z cizího jazyka). Státní doktorskou zkoušku je vhodné zaměřit na vědní základ daného
oboru a vybrané části dalších disciplin souvisejících s disertační prací.
b) Časový plán státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce navrhne školitel
a schválí oborová rada (doporučuje se časový odstup). Předseda oborové rady jej pak
předloţí děkanovi fakulty cestou vědeckého oddělení.
c) Disertační práce musí být uceleným dílem obsahujícím původní vědecké výsledky,
z nichţ alespoň část bude uveřejněna nebo přijata k uveřejnění (§ 47 zákona o vysokých
školách). Práce můţe být předloţena v českém, slovenském, anglickém nebo německém
jazyce a je zpravidla strukturovaná podobným způsobem jako publikace v odborných
časopisech:
1. přehled současného stavu řešené problematiky
2. jasně formulovaný cíl práce
3. výsledky s diskusí
4. závěr
5. seznam pouţité literatury
6. seznam publikovaných vědeckých a odborných prací
7. souhrn v českém a anglickém jazyce
d) Disertační práce musí být v úvodu opatřena podepsaným prohlášením o původnosti
výsledků, které autor deklaruje jako svoje vlastní:
„Prohlašuji, ţe tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem
vypracoval(a) samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichţ jsem při zpracování
čerpal(a), jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury a v práci řádně citovány.“
e) Za disertační práci lze uznat i soubor publikací s rozhodujícím podílem studenta opatřený
stručným komentářem podle bodů 1-4, body 5-7 je nutné uvést v plném rozsahu.
V případě prací, jejichţ spoluautory je více studentů bude student specificky komentovat
především vlastní podíl.
f) Disertační práce se předkládá ve 4 exemplářích předsedovi komise pro obhajobu
disertační práce prostřednictvím vědeckého oddělení. Přílohou disertační práce je
autoreferát disertační práce se členěním podle bodů 1-7. Autoreferát se předkládá ve 25
exemplářích.
g) Minimálním kvantitativním poţadavkem pro obhájení disertační práce je spoluautorství
studenta na 2 recenzovaných publikacích, z nichţ alespoň 1 bude v časopise s IF.
h) Částečnou výjimkou z bodu g) jsou některé práce společenskovědního charakteru (historie
farmacie, léková politika…) předloţené k obhajobě před komisí pro obor Sociální
farmacie-lékárenství. Minimálním kvantitativním poţadavkem pro obhájení takové
disertační práce je podíl studenta na 2 odborných pracích, které byly podrobeny

recenznímu řízení (publikace v recenzovaných časopisech, recenzovaná kapitola
v monografii aj.). Alespoň na 1 z těchto prací budou student a školitel jedinými autory.
i) Oznámení obhajoby disertační práce bude zveřejněno zasláním autoreferátu na hradecké
vysoké školy a dále na další vybrané vysoké školy a ústavy v České republice podle
zaměření disertační práce.
j) Oborová rada navrhne zkušební komisi pro státní doktorskou zkoušku a komisi pro
obhajobu disertační práce a předloţí je cestou vědeckého oddělení ke schválení vědecké
radě. Komise pro obhajobu disertační práce ustanoví 2 oponenty, ze kterých jen 1 můţe
být současně členem této komise. Doporučuje se, aby počet členů obou komisí byl 7.
k) Komise pro obhajobu disertační práce je povinna posoudit: 1. souvislost mezi výsledky
uvedenými v disertační práci a předkládanými publikacemi a 2. závaţnost těchto
publikací. Předseda komise se specificky vyjádří k oběma bodům v protokolu o obhajobě.
l) Ţádost o přestup z prezenční do kombinované formy studia musí být adresována děkanovi
fakulty a podepsaná ţadatelem, školitelem a předsedou oborové rady.
m) Školitel je odpovědný nejen za odbornou, ale i etickou stránku výchovy studenta.
Neplnění výše uvedených doporučení můţe být důvodem k odvolání oborové rady.

Schváleno Vědeckou radou UK-FaF HK dne 11.12.2007

