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ŽÁDOST O OBHAJOBU DISERTAČNÍ PRÁCE 

v doktorském studijním programu:  

 

                                                                                                               Datum podání: ………………………………………….…. 

Jméno, příjmení a titul:  ....................................................................................................................................................  

Datum a místo narození: ………………………………………………………………………..    r. č.: ………………………………..…………. 

Adresa pro doručování:  ...................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Studijní program /obor: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Katedra: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forma studia1:                  prezenční  -  distanční  -  kombinovaná 

Datum zahájení studia:  ....................................................................................................................................................  

Datum vykonání státní doktorské zkoušky:  ..............................................................................................................  

Školitel:  .................................................................................................................................................................................  

Školitel specialista:  ...........................................................................................................................................................  

Název disertační práce - česky: .....................................................................................................................................  

……………………. .........................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Název disertační práce - anglicky:  ...............................................................................................................................  

……………….. ..............................................................................................................................................................................  

……………………. .........................................................................................................................................................................  

Podpis uchazeče: ………………..………………………………………………………………………….  

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………….  

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Vyjádření stanoviska oborové rady: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                               

Předkládané doklady – viz str. 2 

 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte 
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Doklady předkládané se žádostí o povolení obhajoby disertační práce  

 

1. Disertační práce ve 4 vyhotoveních (do 150 stran) napevno svázaných; technické elaboráty, modely 

apod. se přikládají jen v jednom vyhotovení. Práce odpovídá podmínkám uvedeným v čl. 3 Směrnice 

děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL. 

2. Výstižný stručný odborný životopis (vlastnoručně podepsaný). 

3. Posudek školitele, v němž se školitel vyjádří k původnosti předkládané práce, novým vědeckým 

poznatkům, které práce obsahuje a ke splnění publikačních požadavků čl. 12 odst. 1 Řádu doktorského 

studia na FEL a na závěr se explicitně vyjádří, zda práci doporučuje k obhajobě. 

4. Souhlas k okamžitému časově neomezenému zveřejnění své disertační práce v elektronické formě. 

Pokud disertant neudělí souhlas se zveřejněním, nahradí tento souhlas vydáním tezí dle Směrnice 

děkana pro obhajoby disertačních prací na FEL, čl. 2 odst. 3e) a odst. 5 tohoto dokumentu. 

5. Teze (20 ks) jsou samostatným dokumentem vydané tiskem ve formátu A5 i elektronicky ve formátu 

PDF, v rozsahu 10-20 stran, obsahujícím v přehledné formě cíl disertace, stav studované problematiky 

ve světě, podstatu řešení a autorův přínos k řešené problematice, nejdůležitější původní výsledky. 

Dále obsahují úplný přehled publikovaných i nepublikovaných děl autora strukturovaný dle odstavce 

3. či jiné formy prezentace (i té, která se přímo nevztahuje k problematice disertace), ohlasy na tuto 

činnost (jsou-li známy). U seznamu publikací, v případě spoluúčasti více autorů, uvede doktorand u 

každé z nich svůj procentuální podíl na autorství. Teze jsou psány ve stejném jazyce jako disertační 

práce a jsou povinně doprovázeny na závěr jednostránkovou anotací v angličtině, resp. v češtině, jsou-

li teze cizojazyčné. Odevzdání tezí lze nahradit dle odst. 4. 

6. Čestné prohlášení doktoranda o tom, že práci vypracoval samostatně, důsledně citoval použitou 

literaturu, a explicitní stanovení jeho podílu na předkládané práci. 

7. Disertační práci, abstrakty a klíčová slova, případně teze, v prohledávatelném elektronickém 

souboru(ech) formátu PDF doručeném elektronickým způsobem proti potvrzení o přijetí.  

8. Prokázání internacionalizace doktoranda dle ŘDS FEL, čl. 10 odst. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k žádosti o obhajobu disertační práce 

 

 

 

mailto:kroutili@FEL.cvut.cz
http://www.fel.cvut.cz/


3 
TECHNICKÁ 2   +420 224 352 016   IČ 68407700 | DIČ CZ68407700  

166 27 PRAHA 6  KROUTILI@FEL.CVUT.CZ  BANK ACCOUNT AT KB PRAHA 6 

ČESKÁ REPUBLIKA   WWW.FEL.CVUT.CZ   NO. 19-5504540257/0100 

Souhlas se zveřejněním disertační práce 

 

Já, Ing. Jan Disertant, bytem Science Street 1353/8, 123 45 Vědcov, nar. 1. 1. 2211, uděluji Českému 

vysokému učení technickému v Praze, Fakultě elektrotechnické (dále jen FEL) trvalý neodvolatelný 

souhlas se zveřejněním své disertační práce nazvané  

New Method of High Voltage Mitochondrial Protection.  

Zveřejnění může předcházet obhajobě práce i recenznímu řízení. 

 

Zároveň prohlašuji, že tato práce neporušuje autorská práva třetích osob a že jsem si vědom toho, že 

případné přihlášky k patentové ochraně je třeba podat před zveřejněním práce. 

 

 

V Praze dne 31. 2. 4321      Podpis        ……………………………….………..… 
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Příloha k žádosti o obhajobu disertační práce 

 

 

Čestné prohlášení 

 

 

Jméno a příjmení doktoranda: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prohlašuji, že jsem svou disertační práci vypracoval samostatně a v předložené práci důsledně citoval 

použitou literaturu.  

 

Specifikace autorského podílu:2 

 

 

 

 

 

Praha dne   ………………………….…….………...     Podpis ……………..……..………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  V případě, že některé části disertace vznikly ve spoluautorství s jinými osobami, doktorand slovně specifikuje svůj podíl.  

   Spoluautorem se rozumí osoba, která tvůrčím způsobem přispěla ke vzniku disertace, např. návrhem studií a pokusů a jejich 

provedením, přispěla k analýze, interpretaci, teoretickému zpracování či modelování dat, podílela se na návrhu a realizaci 

experimentálních zařízení nebo se podílela na sepsání disertace. 

   V opačném případě doktorand uvede: „Předložená disertační práce a prezentované výsledky vznikly bez autorské spoluúčasti 

jiných osob.“ 
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Příloha k žádosti o obhajobu disertační práce 

 
 

Prokázání  internacionalizace3 

Datum podání: ……….…………………. 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………………… Datum narození: …….………………… 

Datum zahájení studia: …….. . …… Forma studia: prezenční /distanční / kombinovaná  (nehodící se škrtněte) 

Studijní program / obor:  .................................................................................................................................................  

Školicí pracoviště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Školitel:  .................................................................................................................................................................................  

Školitel specialista:  ...........................................................................................................................................................  

 

Způsob splnění internacionalizace: 

1) Mezinárodní stáž4 

 

Název instituce5: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jméno kontaktní osoby4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Termín pobytu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Výsledky6: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Účast na mezinárodním projektu s výsledky publikovanými v zahraničí či jiná forma3 

 

Název a řešitel projektu4: ………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Výsledky5:..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zdůvodnění volby varianty 2): ………………………………………………………………………………………………………………..….…….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Podpis doktoranda: _______________ Podpis školitele: _________________ 

Podpis ved. pracoviště: _____________  Podpis předsedy ORO:______________ 

 

                                                 
3 Dle ŘDS FEL, čl. 10 
4 Dle ŘDS FEL, čl. 10 odst. 1 a 2 
5 Uveďte včetně webového odkazu 
6 Např. impaktovaný článek či konferenční příspěvek, uveďte ID dle V3S 
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