Forma zpracování autoreferátu k disertační práci
(metodický pokyn)
Autoreferát k disertační práci je stručnou prezentací disertační práce. Jeho záměrem je
seznámit čtenáře se zásadními výstupy disertační práce a prezentovat v práci řešenou
problematiku.
Autoreferát má následující obsah:
• úvodní část;
• anotace;
• textová část;
• závěry;
• seznam použité literatury.
Úvodní část zahrnuje:
• přední desku a přídeští.
Přední deska obsahuje podstatné prvky titulního listu: název školy a fakulty, označení
AUTOREFERÁT disertační práce, jméno autora a rok vypracování;
• titulní list obsahující:
a) plné jméno autora, název práce (případně podnázev) v českém a anglickém jazyce,
název studijního programu a oboru, text: Autoreferát disertační práce k získání
akademického titulu „Doktor“, místo a rok zpracování;
b) text: Disertační práce byla vypracována v prezenčním/kombinovaném doktorském
studiu na Katedře (název katedry)
Uchazeč : titul před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem
fakulta,
katedra
adresa pracoviště
Školitel: titul,před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem
fakulta,
katedra
adresa pracoviště
Oponenti: titul,před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem
pracoviště, adresa pracoviště.
text: Autoreferát byl rozeslán dne: (den, měsíc rok)
text: Obhajoba disertační práce se koná dne (den, měsíc, rok) před komisí v oboru
(vymezit přesně obor) na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni,
(adresa), v místnosti (číslo místnosti) v (čas konání obhajoby).

text: S disertační prací je možno seznámit se na pracovišti Oddělení výzkumu a vývoje
v budově FEK v Plzni, Husova 11, v místnosti HJ 203 u Ing. Barbary Trojanowské.

podpis předsedy oborové rady v dolním pravém rohu.
Anotace zahrnuje:
- (v českém, anglickém a některém dalším světovém jazyce) maximálně o rozsahu jedné
stránky pro každý jazyk, 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;
Textová část:
• úvod;
• cíle, metodika a struktura disertační práce
• teoretická východiska práce a další rešeršní činnost;
• vlastní vědecký výzkum doktoranda;
• prezentace výstupů z vědeckého výzkumu.
Závěr se zaměřuje na:
• vyhodnocení výsledků disertační práce;
• možnosti uplatnění postupů a závěrů plynoucích z disertační práce;
• další možnosti zaměření výzkumných aktivit v dané problematice.
•
Seznam použité literatury:
je zpracován ve shodě s disertační prací podle ČSN ISO 690. V autoreferátu je členěn na:
- Seznam literatury použité v autoreferátu práce.
- Seznam publikovaných prací autora disertační práce.
Doporučený rozsah autoreferátu k disertační práci je 20 až 25 stran (bez příloh).
Doporučený formát autoreferátu A5, grafická úprava odpovídá stylu obdobných písemných
dokumentů na FEK.

