
 
 

Forma zpracování diserta ční práce (metodický pokyn) 
 
Úvodem 
Zákon č. 111/1998 Sb.,  § 47 Doktorský studijní program, odst. 4: 
Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a 
uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění 
 
Struktura disertačních prací se řídí doporučením mezinárodní normy ČSN ISO 7144: 
Dokumentace – Formální úpravy disertací a podobných dokumentů a norem s ní 
souvisejících. 
 
Pod pojmem disertace je v této normě v kapitole 3 definován „dokument, který seznamuje s 
autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání 
vědecké hodnosti nebo odborné kvalifikace“. 
Národní poznámka pojem disertace rozšiřuje „též na podporu získání vědeckopedagogické 
hodnosti“. 
 
Disertační práce je dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a 
který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo odborné kvalifikace. 
  
 Disertační práce se člení na:  

• úvodní část;  
• hlavní textovou část;  
• přílohy;  
• závěrečnou část.  

 
Úvodní část zahrnuje:  

• přední desku a přídeští.  
Přední deska obsahuje podstatné prvky titulního listu: název školy a fakulty, označení typu 
práce, jméno autora a rok vypracování;  

• titulní list  
obsahující: název školy a fakulty, název studijního programu a oboru, název práce (případně 
podnázev) v českém a anglickém jazyce, plné jméno autora, jméno školitele, rozsah práce, 
počet příloh, místo a rok zpracování;  

• anotace  
(v českém, anglickém a některém dalším světovém jazyce) maximálně o rozsahu jedné 
stránky, zpracovaná podle ČSN ISO 214 Dokumentace – Abstrakty pro publikace a 
dokumentaci; anotací se rozumí stručná charakteristika disertační práce z hlediska jejího 
obsahu, určení a výsledků;  

• klíčová slova v českém, anglickém a dalším světovém jazyce;  



• prohlášení o samostatném zpracování a citaci všech použitých pramenů;  
• obsah;  
• seznam používaných symbolů a zkratek (řazených abecedně);  
• seznam tabulek a seznam obrázků (spolu s číslem stránky, na níž jsou otištěny).  

 
Hlavní textová část obsahuje:  

• úvod;  
• cíl práce;  
• popis současného stavu řešeného tématu včetně literaturní rešerše;  
• popis řešení a výsledky výzkumu;  
• hodnocení s důrazem na uvedení vlastních přínosů doktoranda a závěr;  
• soupis bibliografických citací zpracovaný podle ČSN ISO 690  Dokumentace – 

Bibliografické citace a ČSN ISO 690–2 Informace a dokumentace – Bibliografické 
citace – část 2: Elektronické dokumenty anebo jejich části. Všechny dokumenty, na 
něž se odkazuje v textové části, musí být sepsány v části nazvané „Citace“. Zde se 
uvádí pouze ta literatura, na kterou je v textu odkaz. Doporučuje se soupis citací 
seřadit abecedně podle autorů a roku vydání a v textu používat odkazy formou 
poznámek pod čarou;  

• bibliografie - Obsahuje dokumenty neodkazované v hlavním textu disertace, ale 
uváděné jako doplňující informace. Dokumenty se uvádí v souladu s ČSN ISO 690 
Dokumentace – Bibliografické citace a ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace – 
Bibliografické citace – část 2: Elektronické dokumenty anebo jejich části.  

 
Přílohy:  

• do příloh se umísťují další informace doplňující hlavní text, např. vysvětlení metod a 
technik výzkumu, které jsou shrnuty v textu, obrazová dokumentace, uživatelské 
příručky a návody na použití apod.;  

• jsou-li přílohy rozsáhlé, mohou být svázány jako samostatný díl;  
• přílohy se označují slovem „Příloha“ a označují se velkými písmeny (Příloha A, 

Příloha B, atd.). Každá příloha musí začínat na nové stránce.  
 
Závěrečná část zahrnuje:  

• rejstřík (nepovinně);  
• poděkování (nepovinně);  
• errata (jsou-li potřeba);  
• zadní přídeští a desku;  
• dodatky (CD ROM, vzorky aj.).   

 
Doporučený rozsah disertační práce je 120 až 150 stran (bez příloh). 
Formální podoba titulní strany, grafická úprava a formát odpovídají psaným kvalifikačním 
pracím na FEK.  
Zde doporučujeme: 

Bibliografické citace ČSN ISO 690 
Bibliografické citace ČSN ISO 690-2 
Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 016910 

 


