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Ž Á D O S T 

o povolení obhajoby disertační práce 
 

Titul, příjmení a jméno doktoranda ......................................................................................................... 

Datum a místo narození: ....................................................... Rodné číslo: ............................................... 

Státní příslušnost: .................................................................. Národnost:.................................................. 

Telefon: .................................................................... E-mail: ......... ........................................................... 

Adresa trvalého bydliště (PSČ):  ................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

Vysokoškolské vzdělání  

Název školy: ............................................................................................datum ukončení: ........................ 

Doktorský studijní program: ................................................................................................... 
 
Studijní obor: ...................................................................................................................... 
 
Školící pracoviště: ................................................................................................................ 
 
Forma studia: ...................................................................................................................... 
 
Změna formy studia: .....................................od: .................................do: ............................. 
 
Školitel: ............................................................................................................................. 
 
Datum vykonání státní doktorské zkoušky: ............................. výsledek ………….....……………….      

 
Téma disertační práce: ..................................................................................................................... 
 

Datum předložení žádosti: ................................................... 
 
                                                                                           ………………………………….. 
                                                                                                       podpis doktoranda 
Žádost převzata stud.odd. FA VUT v Brně dne: ......................... 
 
Práci přijímám k obhajobě:  
                                                                                         ………..………………………… 
                                                                                                  datum a podpis předsedy 

             oborové rady stud. oboru 



Přílohy: 
a) disertační práce v počtu 4 kusů, 
b) 15x teze disertační práce v rozsahu do 30-35 normovaných stran A4 zmenšených na formát A5 

www.vutium.vutbr.cz, (informace pro autory), 
c) vlastní životopis, 
d) přehled aktivit vykonaných během studia v doktorském studijním programu, včetně seznamu publikovaných prací a 

prací k publikování přijatých, resp. seznamu vytvořených architektonických děl včetně ohlasů. Doklad  
o publikační a odborné nebo grantové činnosti doktorand musí doložit (např. z Informačního systému VUT, 
přiloženým separátem článku s odkazem na databáze, kde je článek uveden apod.). 

e) doklad o uveřejnění původních výsledků práce nebo o výsledcích přijatých k uveřejnění (separát článku),  
f) stanovisko školitele doktoranda k disertační práci, zejména k její obsahové stránce z hlediska přínosu výsledků 

práce pro rozvoj oboru, 
 
 
Poznámky: 
- Teze disertační práce (článek 44 Studijního a zkušebního řádu VUT a Směrnice rektora č. 61/2017 – Vědecké spisy) 
- Disertační práce musí být zpracována v souladu se Směrnicí rektora č. 72/2017 – Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a  uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací a dále v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně (čl. 
42) 

- Strukturu, náležitosti a uspořádání Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) včetně postupu odevzdávání VŠKP  
na FA VUT v Brně upravují Zásady pro vypracování závěreční disertační práce pro daný akademický rok vydané 
děkanem fakulty. 

 
Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí: 

a) titulní list 
b) zadání VŠKP 
c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
d) bibliografická citace VŠKP dle ČSN ISO 690 
e) prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora 
f) poděkování (nepovinné) 
g) obsah 
h) úvod 
i) klíčová slova 
j) vlastní text práce 

- přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce 
- cíl disertační práce 
- použité vědecké metody zkoumání 
- výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků, jejich analýzu a jejich význam pro realizaci 

v praxi 
nebo pro další rozvoj vědního oboru 

- seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce 
k) závěr – přínos práce 
l) shrnutí v českém (nebo slovenském) i anglickém jazyce 
m) seznam použité literatury 
n) seznam použitých zkratek a symbolů 
o) seznam příloh 
p) přílohy 

http://www.vutium.vutbr.cz/

