Pokyny k obhajobám disertačních prací ve studijním oboru/programu Statistika
I. Malá obhajoba
 Připravená doktorská práce je po projednání na schůzi příslušné katedry (mikroobhajobě)
oponována na společné schůzi kateder KSTP, KEST, KDEM. Probíhá tzv. malá obhajoba.
 Doktorand(ka) předkládá disertační práci k malé obhajobě v elektronické podobě
vedoucímu katedry. Doktorand(ka) současně vkládá práci do systému InSIS (do
„odevzdávárny“ předmětu „4MO – Malá obhajoba disertační práce“).
 Malá obhajoba se koná v předem stanovených termínech, obvykle nejdříve za měsíc od
odevzdání práce. Vedoucí příslušné katedry zajistí oznámení členům všech tří kateder
 že byla odevzdána práce k malé obhajobě (bezprostředně po odevzdání práce a
současně zajistí zpřístupnění elektronické verze),
 na kterém z předem stanovených termínů se bude obhajoba konat.
 Dále vedoucí katedry postupuje podle Opatření děkana FIS 1/2020. Školitel(ka) zajistí
protokol o výsledcích kontroly originality předložené práce dle č. 25 SZŘ. Nejpozději
týden před konáním malé obhajoby doktorand(ka) obdrží oponentské posudky.
 Doktorand(ka) pro malou obhajobu připraví prezentaci, která odpovídá prezentaci před
komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací (viz níže), a to podle šablony pro
prezentaci disertační práce v rozsahu odpovídajícímu cca 15minutové prezentaci.
 Na závěr je práce doporučena buď k obhajobě dle čl. 27 SZŘ, nebo k přepracování.
II. Obhajoba před komisí pro obhajoby doktorských disertačních prací
 Po úspěšné malé obhajobě, případných úpravách disertační práce a schválení školitelem
(školitelkou) odevzdá doktorand(ka) 3 výtisky práce studijní referentce (žádný z nich není
určen pro školitele/školitelku). Doktorand(ka) si musí být vědom(a), že oponenti mají na
posuzování práce cca 1 měsíc a komise pro obhajoby by měla mít cca 1 měsíc před
obhajobou možnost seznámit se s posudky. Proto je nutno počítat s tím, že obhajoba
disertační práce se může konat za cca 3 měsíce po odevzdání práce.
 Nutnou součástí procesu odevzdání disertační práce je odevzdání přihlášky k obhajobě se
všemi náležitostmi dle čl. 27 SZŘ.
 Současně doktorand(ka) oznámí odevzdání školiteli/školitelce a garantce oboru.
 K obhajobě doktorand(ka) přinese publikace, které se vztahují k tématu práce.
 Průběh obhajoby (část veřejná a neveřejná):
 úvodní prezentace doktoranda/doktorandky – časový rozsah je cca 15 minut –
podle šablony pro prezentaci disertační práce,
 vyjádření školitele/školitelky k úrovni a výsledkům práce,
 přednesení oponentských posudků,
 vyjádření doktoranda/doktorandky k posudkům,
 diskuze,
 zhodnocení členy komise a hlasování (bez účasti hostů).

