Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové

Žádost o obhajobu disertační práce
v doktorském studijním programu
Titul, jméno, příjmení studenta:
datum
Narození:
místo
Trvalé bydliště:
Kontaktní adresa:
Pracoviště:
Telefon:
Studijní program:
Studium zahájeno dne:
Státní doktorská zkouška vykonána dne:
Název disertační práce:

e-mail:
Forma studia:
Předpokl. termín obhajoby:

Název disertační práce v anglickém jazyce:

Tituly, jméno a příjmení školitele / školitele - konzultanta (včetně pracoviště):

Žádám o možnost vykonat obhajobu disertační práce.
Datum:

…………………………………….
podpis studenta

Kontrolu náležitostí provedl:
Datum:

…………………………………….
podpis předsedy oborové rady

Přílohy k žádosti:
1.
2.
3.
4.

notářsky ověřenou kopii VŠ diplomu (pokud nebyla předložena při zahájení studia)
aktualizovaný životopis
potvrzení o vykonaných zkouškách (index)
přehled publikační činnosti autora v následující struktuře (a/ původní vědecké práce v impaktovaném časopise
b/ ostatní práce v impaktovaném časopise (především přehledové, metodické, kazuistické), c/ původní vědecké práce v
recenzovaném neimpaktovaném časopise, d/ ostatní práce v recenzovaném neimpaktovaném časopise, jakákoliv
abstrakta uvádějte odděleně: podobně jako monografie, kapitoly v učebnicích a sbornících, úvodníky, epilogy, prology a
nekrology etc.)
5. xerokopie původních prací
6. odborné přednášky, plakátová sdělení na odborných setkáních
7. 1 x kroužková vazba disertační práce (4 x disertační práci v knižní podobě až po Kolegium děkana), 1 x autoreferát (dle
metodiky na webu)
8. vyjádření školitele k práci doktoranda a stanovisko k obhajobě
9. stanovisko vedoucího školicího pracoviště k obsahu a kvalitě disertační práce
10. stanovisko oborové rady k zahájení (nezahájení) obhajoby
(pokud se některé osoby shodují v uvedených funkcích – školitel, vedoucí škol. pracoviště, předseda OR - je třeba toto
uvést na stanovisko)
11. návrh oponentů podepsaný předsedou komise pro obhajoby DP
Disertační práci musí student vložit do Studijního Informačního Systému před odevzdáním žádosti včetně všech příloh na
studijní oddělení. Metodický postup: Odevzdání disertačních prací a příloh do centrální databáze (návod pro studenty)

