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  Vzor disertační práce

  Citační norma ČSN ISO 690

  Návod na uložení kvalifikační práce

Formální a technické informace k disertační práci jsou specifikovány v nařízení děkana č.    26/2021  Standardy
doktorského studia čl. 6.
1. Disertační práce se odevzdává v elektronické podobě prostřednictvím SIS a současně se odevzdávají 2 výtisky
prostřednictvím podatelny. Výtisky se na PedF UK nearchivují a vracejí se doktorandovi.
2. Nejzazší termín odevzdání disertační práce je 3 měsíce před vypršením maximální doby studia.
3. Termín odevzdání disertační práce může být posunut ze závažného důvodu, a to na základě podané žádosti
předsedovi oborové rady DSP, nebo děkanovi PedF UK. O změně termínu odevzdání disertační práce rozhoduje děkan
PedF UK na základě žádosti a vyjádření školitele.
4. Minimální rozsah vlastního textu disertační práce (rozsah textu bez titulních stran, seznamu literatury a příloh) včetně
mezer a poznámek pod čarou je 180 000 znaků.
5. V odůvodněných případech může děkan na základě písemné žádosti studenta a souhlasu školitele stanovit nižší
minimální rozsah disertační práce.
6. Náležitosti a členění závěrečné práce:
Závěrečná práce má náležitosti, které jsou řazeny v tomto pořadí:
 a) titulní list,
 b) prohlášení o originalitě vlastního textu,
 c) případné poděkování,
 d) případný abstrakt v jazyce práce a klíčová slova v jazyce práce,
 e) abstrakt v českém jazyce a klíčová slova v českém jazyce,
 f) abstrakt v anglickém jazyce a klíčová slova v anglickém jazyce,
 g) obsah,
 h) vlastní text (úvod, jednotlivé části a závěr),
 i) případný seznam používaných zkratek,
 j) seznam použitých zdrojů,
 k) případný seznam příloh a přílohy.
Titulní list obsahuje následující údaje:
a) název univerzity (Univerzita Karlova) bez použití znaku,
b) název fakulty (Pedagogická fakulta),
c) název pracoviště, kde byla práce zadána,
d) označení druhu práce – Disertační práce,
e) název práce v jazyce práce, v případě, že jazyk práce není angličtina, i v anglickém
jazyce, a v případě, že jazyk práce není čeština, také název v českém jazyce,
f) jméno a příjmení studenta či uchazeče,
g) případně název studijního programu a oboru, v něm je student zapsán, jméno vedoucího
práce/školitele se všemi tituly,
h) rok odevzdání.
Rozsah každého abstraktu je alespoň 200 slov. Abstrakty jsou v jednotlivých jazycích obsahově shodné.
Užívání klíčových slov se řídí databází tematických autorit NK ČR.
7.  Úprava textu práce:
· Při zpracování se vychází z aktuální platné normy pro úpravu písemností ČSN 01 6910
či zvyklostí oboru (např. APA). Sazebním obrazcem stránky, do kterého se umisťují
i obrázky a tabulky, je obdélník, jehož rozměry a pozice na papíru formátu A4 jsou
definovány rozměry okrajů stránky. Obecně lze za standardní podobu stránky závěrečné
práce při psaní běžnými fonty o velikosti 12 bodů přijmout nastavení všech okrajů na
hodnotu 25 mm, resp. levého a horního okraje na hodnotu 30 mm nebo 35 mm a pravého
a dolního okraje na hodnotu 25 nebo 20 mm při současném nastavení řádkování na
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1,5 řádku, resp. přesně 20 bodů.
· Mezery mezi odstavci jsou užívány o velikosti 6 bodů. Pro nadpisy a tituly kapitol se používá
písmo velikosti 14 bodů a pro vlastní text písmo velikosti 12 bodů. Poznámky, resp.
poznámky pod čarou, jsou psány písmem o velikosti 10 bodů. Text je oboustranně zarovnán
(zarovnán do bloku).
· Stránky jsou číslovány arabskými čísly. Číslují se všechny platné stránky počínaje první
stránkou práce. Na některých stránkách se číslo stránky netiskne (např. titulní list,
prohlášení, stránky se zvláštní grafickou úpravou aj.). Stránky se číslují v záhlaví či zápatí
stránky, zpravidla uprostřed šířky stránky. Přílohy mají vždy samostatné číslování.
· Se souhlasem školitele je možné, aby se student od ustanovení tohoto článku odchýlil,
jestliže je zachována přehlednost práce a zvyk v oboru.

8. Před konáním obhajoby disertační práce musí mít doktorand splněny všechny předměty (včetně předmětů s
charakterem dalších souhrnných studijních povinností) zapsané v ISP, včetně státní doktorské zkoušky. Bez splnění
této povinnosti nemůže být vypsán termín obhajoby disertační práce.
9. Podmínkou konání státní doktorské zkoušky (SDZ) je splnění všech studijních povinností
doktoranda typu předmět zakončený zkouškou. Bez splnění této povinnosti nemůže být
doktorand připuštěn ke státní doktorské zkoušce.
10. Obhajoba disertační práce je veřejná. Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky jsou veřejné.
11. O konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky a o hlasování se vyhotoví v SIS protokoly, které
podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise; počet přítomných členů zkušební komise při konání obhajoby
disertační práce a státní doktorské zkoušky nesmí být menší než tři.


