Pravidla interních obhajob disertačních prací na oboru Veřejná a sociální politika

1. Autoreferát disertační práce předkládá doktorand v rozsahu minimálně 20 NS
v doporučeném formátu (viz Příloha). Součástí autoreferátu je celková struktura
disertace, shrnutí jejích cílů, teoretických východisek, charakteristika a zdůvodnění
užitých metod, základní závěry, zhodnocení dosažení poznávacích cílů s ohledem na
přínos autora vědeckému poznání v dané oblasti a dosud otevřené otázky. Žánr
autoreferátu: odborný text. Je ponecháno na úvaze doktoranda, zda se kromě
autoreferátu rozhodne předložit i další vybrané části práce, případně pracovní verzi celé
práce.
2. Minimální časový odstup mezi termíny interní a závěrečné obhajoby disertační práce je
čtyři měsíce.
3. Termín interní obhajoby sjedná doktorand s asistentem/tkou doktorských seminářů a se
svým školitelem/kou minimálně ve dvouměsíčním předstihu a informuje o tom garanta
oboru. Účast školitele na interní obhajobě je povinná.
4. Garant oboru stanoví jako oponenty jednoho pracovníka katedry (výjimečně externího
oponenta) a jednoho doktoranda.
5. Doktorand zašle autoreferát nejpozději měsíc před obhajobou asistentovi/tce k distribuci
všem aktivně zúčastněným a zbývajícím doktorandům.
6. V průběhu obhajoby může doktorand představit svoji práci i powerpointovou prezentací.
7. Na představení práce má doktorand k dispozici maximálně 30 minut. Po vyjádření
oponentů následuje rozprava. Závěry rozpravy včetně doporučení na případné
dopracování práce shrne v závěru garant oboru, v případě jeho nepřítomnosti pracovník
katedry.
8. V nutných případech si může garant (nebo v jeho zastoupení pracovník katedry) vyžádat
opakování interní obhajoby.
V Praze dne 1. února 2013

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc.
Garant oboru Veřejná a sociální politika

PŘÍLOHA

Název disertační práce

Jméno autora

Autoreferát disertační práce k interní obhajobě

Místo a datum

Disertační práce byla vypracována v prezenčním/kombinovaném doktorském studiu oboru Veřejná
a sociální politika na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity.
Doktorand: titul před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem
Školitel: titul před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem, pracoviště, adresa pracoviště.

Interní obhajoba disertační práce se koná dne ……...……………… v ……….……. hodin,
místo……….……..

© Příjmení a jméno

Autoreferát se předkládá v českém (slovenském) jazyce nebo v anglickém jazyce. Předložení práce v
jiném jazyce je možné jen se souhlasem garanta oboru. Součástí autoreferátu v českém jazyce je
souhrn v jazyce anglickém. Součástí autoreferátu v anglickém, případně jiném cizím jazyce, je
souhrn v českém jazyce.
Rozsah autoreferátu – minimálně 20 normostran (bez příloh).

Doporučený obsah autoreferátu
Anotace
Annotation
Obsah
Shrnutí cílů disertace
Teoretická východiska
Charakteristika a zdůvodnění užitých metod
Základní závěry a dosud otevřené otázky
Zhodnocení dosažení cíle s ohledem na přínos autora vědeckému poznání v dané oblasti
Seznam použité literatury (použité v autoreferátu)
Přílohy:
Přehled publikovaných prací autora (související s řešenou problematikou), citace, a ohlasy na
publikované práce, vystoupení na konferencích, vážící se k danému tématu
Další aktivity v rámci doktorského studia.

