
Obecné zásady posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče 
závazné pro všechny komise 

 
1. Jako disertační práci nelze podat práci která: 

a) byla kvalifikačním podkladem pro získání, Dr., Ph.D., nebo ekvivalentního titulu (resp. 
hodnosti), uznána a obhájena jako výsledek postgraduálního studia na tuzemské, nebo 
zahraniční univerzitě 
b) byla podkladem pro univerzitní, habilitační, či jmenovací řízení. 

2. Prohlášení o spoluautorství a prohlášení o vzniku disertace je podepsáno uchazečem. 

3. Součástí disertační práce může být i výzkum a realizace unikátního vědeckého přístroje, 
zařízení nebo nové diagnostické metody, výrobku, technologie, procesu syntézy, 
numerického algoritmu apod. 

4. V tezích disertace je třeba uvést seznam vlastních vědeckých prací, patentů, které jsou 
podkladem disertace, a seznam ostatních publikací autora. 

5. Písemná stanoviska dle čl. III bodu 4 Pravidel se musí jednoznačně vztahovat k řízení 
k udělení vědeckého titulu „doktor věd“ a vyjadřovat se k osobnosti uchazeče. Stanoviska 
musí být adresována Grémiu pro vědecký titul. 

6. Při posuzování osobnosti uchazeče bude využito údajů z jeho strukturovaného odborného 
životopisu. Kromě obvyklých životopisných údajů a údajů o pracovišti a pracovním zařazení 
se v něm uvedou informace dokreslující odborný profil uchazeče, jako: 

• Zahraniční a domácí ocenění vědecké práce uchazeče (čestné doktoráty, medaile, 
ceny, čestná členství). 

• Účast na řešení grantů (uchazeč je, nebo byl řešitelem vlastního grantu uděleného 
některou z domácích nebo zahraničních renomovaných grantových agentur).  

• Vyžádané plenární přednášky na významných mezinárodních konferencích. 

• Výchova doktorandů (uchazeč je nebo byl školitelem alespoň jednoho vlastního 
doktoranda, který úspěšně obhájil).  

• Realizace výsledků vědeckého zkoumání (ne výhradně, ale zvláště s přihlédnutím 
k předkládané práci) ve vyřešení závažných technických problémů, ve významném 
technickém díle, v patentech, licencích, prodeji know-how (technologií, matematických 
modelů, programového vybavení) nebo zavedení významné inovace do výroby apod. 

• Členství v redakčních radách mezinárodních odborných časopisů. 

• Organizace mezinárodních konferencí. 

• Činnost v orgánech mezinárodních vědeckých organizací. 
Žádná z položek v tomto bodě nemá charakter podmínky nutné. 

7. Žádost o zahájení řízení k udělení vědeckého titulu může podat uchazeč po uplynutí 
minimálně tří let od udělení titulu Ph.D. 

8. Konkrétní kritéria jednotlivých komisí jsou zásadním rámcem pro posuzování osobnosti 
a práce uchazeče.  

9. V protokolu o zápisu je potřeba popsat konkrétní průběh obhajoby a přidat stručnou 
charakteristiku přínosu osobnosti, která bude čtena při předávání.  
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