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1) Tento vnitřní dokument VŠCHT Praha stanovuje v souladu s čl. 39 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu 

Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále jen „SZŘ“) pravidla pro odevzdávání, obsah, 
formu a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha a zajišťuje provádění § 47b Zákona 111/1998 
Sb. o vysokých školách v platném znění o zveřejňování závěrečných prací. Nahrazuje a ruší Metodický 

pokyn prorektora pro vědu a výzkum č. 1/2016 „Zveřejňování dizertačních prací“. 

2) Seznam dizertačních prací je zveřejněn na webových stránkách VŠCHT Praha. Seznam dizertačních 

prací s obhajobou po 1. 1. 2015 je dále zveřejňován a práce jsou dostupné v elektronické podobě 
v repozitáři závěrečných prací VŠCHT Praha (dále „repozitář“). V tištěné podobě jsou obhájené 
dizertační práce uloženy v Národní technické knihovně (NTK). 

 

Článek I. 

Pravidla pro dizertační práce s obhajobou na VŠCHT Praha v běžném režimu  

 

1) Dizertační práci student předkládá společně se žádostí o obhajobu dizertační práce po splnění všech 
studijních povinností předepsaných SZŘ a se všemi formálními náležitostmi dle čl. 40 SZŘ. 

2) Dizertační práce může být předložena v českém (ČJ), slovenském (SJ) nebo anglickém jazyce (AJ) (viz 
čl. 39 odst. 2 SZŘ). 
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3) Před tiskem obálky dizertační práce student provede kontrolu všech údajů ve Studijním informačním 

systému (dále „SIS“) a v případě nutné aktualizace kontaktuje děkanát a písemně předloží 

aktualizované informace.  

4) Pro tisk obálky dizertační práce, titulních stran a prohlášení student použije generátor uvedený na 
Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné práce. Obálka, titulní strany a prohlášení dodržují schválenou 

podobu VŠCHT Praha v anglické nebo české jazykové verzi. 

5) Povinný klad listů dizertační práce: 

i. titulní strany (generovány automaticky v jednotné grafické úpravě generátorem obálky); 1. strana 
je v české jazykové verzi, jestliže je práce vypracována v ČJ nebo SJ; 1. strana je v anglické jazykové 

verzi, jestliže je práce vypracována v AJ.  

ii. podepsané prohlášení (generováno automaticky v předepsaném znění generátorem obálky) s 
uvedeným datem (text prohlášení uvádí Příloha 1, v části A pro práci v ČJ a v části B pro práci v AJ), 

iii. souhrny (abstrakty)  - vždy v ČJ (případně v SJ) a AJ, rozsah 1 normostrana, 
iv. text práce vypracovaný podle zvyklostí v oboru a specifických pravidel ústavu, grafická úprava, 

formátování v souladu s pravidly VŠCHT Praha uvedenými na Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné 
práce. Specifická pravidla oboru či ústavu je student povinen předem konzultovat s vedoucím 
ústavu VŠCHT Praha zajišťujícího DSP, případně s předsedou oborové rady. 

6) Informace o tisku a vazbě práce jsou uvedeny na Intranetu VŠCHT Praha → Závěrečné práce. 

7) Student je pro účely zákonného zveřejňování závěrečných prací povinen vložit před obhajobou a 
odevzdáním tištěné podoby dizertační práce elektronickou verzi ve strojově čitelném formátu (pouhý 

sken je nepřípustný) do SIS a to v členění:  

    Povinné části: 

i. abstrakt v českém jazyce – textová podoba bez obrázků, 

ii. abstrakt v angličtině – textová podoba bez obrázků, 

iii. vlastní práce a její přílohy - .pdf, 

iv. seznam publikací - .pdf, 

v. životopis - .pdf. 

Teze práce, pokud jejich vypracování fakulta vyžaduje, student do SIS nevkládá. 

8) Postup odevzdání dizertační práce do studijního systému je návodně uveden na Intranetu VŠCHT 

Praha → Závěrečné práce → Pokyny pro vypracování, tisk a odevzdání dizertační práce. 

9) Student odpovídá za shodnost vložené elektronické verze s odevzdanou verzí tištěnou. 

10) Pracovník děkanátu, který přebírá od studenta tištěnou práci, má povinnost provést kontrolu, že 

student vložil do SIS všechny povinné části dizertační práce. 

11) Pracovník děkanátu pošle 30 dnů před obhajobou odkaz na studentem uloženou práci a všechny 
přílohy oponentům a členům komise pro obhajobu dizertační práce – přístup je platný jen do data 
obhajoby. 

12) Pracovník děkanátu vloží do 30 dnů po úspěšné obhajobě do repozitáře závěrečných prací: 

i. podepsané posudky oponentů - .pdf, 

ii. zápis z obhajoby s podpisy členů komise pro obhajobu dizertační práce - .pdf. 

13) Pracovník děkanátu doručí do 30 dnů po úspěšné obhajobě tištěnou verzi dizertační práce do Centra 

informačních služeb VŠCHT (CIS) pro zveřejnění v NTK. 
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Článek II. 

Pravidla pro dizertační práce studentů studujících v režimu smlouvy co-tutelle  

(pod společným vedením ve spolupráci se zahraniční univerzitou na základě smlouvy o společném 

vedení doktoranda) 

 

1) Smlouva se zahraniční univerzitou o co-tutelle musí vždy obsahovat výčet požadavků VŠCHT Praha na 

studenta a dizertační práci dle platného SZŘ a Autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. 

2) Student odevzdá práci elektronicky do SIS a tištěnou podobu práce pověřenému pracovníkovi fakulty 
VŠCHT Praha v souladu se SZŘ a touto směrnicí stejným způsobem jako student VŠCHT Praha 

v běžném režimu, tj. bez režimu co-tutelle (viz čl. I., odst. 1 až 9).  

Jazyk práce, podobu obálky a titulní strany včetně prohlášení stanoví smlouva o co-tutelle. Pro účely 

VŠCHT Praha musí být v práci obsaženy souhrny v AJ a ČJ.  

3) Pracovník děkanátu, který přebírá práci, postupuje přiměřeně dle čl. I, odst. 10 až 13. 

4) Děkanát zajistí veškeré náležitosti obhajoby dle smlouvy o co-tutelle.  

i. V případě obhajoby na VŠCHT Praha: pracovník děkanátu pošle 30 dnů před obhajobou odkaz na 

studentem uloženou práci a všechny přílohy oponentům a členům komise pro obhajobu dizertační 
práce – přístup je platný jen do data obhajoby.  

ii. V případě obhajoby konané na zahraniční univerzitě: děkanát poskytne komisi pro obhajobu 
platné formuláře k zápisu z obhajoby v AJ. Školitel zajistí vyplnění a podepsání formulářů a jejich 

neprodlené doručení na děkanát fakulty VŠCHT Praha po obhajobě. 

5) Po úspěšné obhajobě dizertační práce jsou podepsané posudky oponentů a členy komise podepsaný 

zápis z obhajoby dizertační práce nahrány pracovníkem děkanátu bez zbytečného odkladu 
v elektronické podobě do repozitáře závěrečných prací VŠCHT Praha.  

6) V případě, že podmínky studia v doktorském studijním programu v zemi partnera pro studium 

v režimu co-tutelle vyžadují následné zapracování připomínek oponentů do definitivní závěrečné 

práce, odevzdá absolvent po obhajobě a zapracování připomínek na děkanát své fakulty konečnou 
verzi obhájené závěrečné práce  

i. v elektronické podobě, k vložení do repozitáře jako přílohu původně uložené práce, 

ii. v tištěné podobě. 

7) Tištěnou verzi před obhajobou odevzdané dizertační práce doručí pracovník děkanátu do 30 dnů po 

úspěšné obhajobě do CIS pro zveřejnění v NTK. V případě, kdy je aplikován čl. II., odst. 6, odevzdá 
pracovník děkanátu do CIS taktéž tištěnou konečnou verzi dizertační práce a to bez zbytečného 

odkladu po jejím doručení na děkanát. 

 

Článek III. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

Směrnice „Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha“ vstupuje 
v platnost dnem podpisu rektorem VŠCHT Praha. 

 

prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., v. r. 

rektor  
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Příloha 1: Předepsaná znění prohlášení na titulní strany pro disertační práce 

 

Část A: Znění prohlášení v ČJ schválené jako vzor VŠCHT Praha: 

 

Varianta 1 v případě vypracování práce bez účasti smluvního ústavu: Tato disertační práce byla 

vypracována na ústavu XY Vysoké školy chemicko-technologické v Praze v období #2—#3.  

 

Varianta 2 v případě vypracování práce na smluvním ústavu: Tato disertační práce byla vypracována na 
ústavu ZZ v období #2—#3.  

 

Varianta 3 pro meziuniverzitní studium v programu co-tutelle: Tato disertační práce byla vypracována 
v programu pod společným vedením na základě smlouvy č. 1234 ve spolupráci Vysoké školy chemicko-
technologické V Praze, (a) uvedeny všechny spolupracující partnerské instituce dle smlouvy na základě 

uvedení meziuniverzitního studia v SIS, partnerských univerzit z číselníku a čísla smlouvy v období #2—#3.  

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval(a) samostatně. 

Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil(a), jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury. 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na moji práci se vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon). Zejména se jedná o skutečnost, že Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze, popř. jiné vzdělávací zařízení, ve kterém jsem svou práci vypracoval(a), má právo na uzavření 

licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. Pokud bych v 
budoucnu poskytl(a) licenci o užití práce jinému subjektu, je Vysoká škola chemicko-technologická v 

Praze, popř. jiné vzdělávací  zařízení, ve kterém jsem svou práci vypracoval(a), oprávněna ode mne 
požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila(o) a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše. 

 

Souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

Část B: Znění prohlášení v AJ schválené jako vzor VŠCHT Praha: 

Varianta 1 v případě vypracování práce bez účasti smluvního ústavu: This thesis was created at the 
Department of XY of the University of Chemistry and Technology, Prague in #2—#3 (období). 

 

Varianta 2 v případě vypracování práce na smluvním ústavu: This thesis was created at the ZZ (plný 

anglický název smluvního ústavu) in #2—#3 (období). 

 

Varianta 3 pro meziuniverzitní studium v programu co-tutelle: This thesis was created in accordance with 

agreement Nr. # on jointly supervised doctoral thesis at the University of Chemistry and Technology, Prague, 
(and) uvedeny všechny spolupracující partnerské instituce dle smlouvy na základě uvedení meziuniverzitního 

studia v SIS, partnerských univerzit z číselníku a čísla smlouvy in #2—#3 (období). 
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I hereby declare that this thesis is my own work. Where other sources of information have been used, they 

have been acknowledged and referenced in the list of used literature and other sources. 

 

I have been informed that the rights and obligations implied by Act No. 121/2000 Coll. on Copyright, Rights 
Related to Copyright and on the Amendment of Certain Laws (Copyright Act) apply to my work. In 

particular, I am aware of the fact that the University of Chemistry and Technology in Prague, or another 
educational institution where this thesis was created, has the right to sign a license agreement for use of 
this work as school work under Section 60 paragraph 1 of the Copyright Act. Should I in the future grant to 
a third party a licence for use of this work, the University of Chemistry and Technology in Prague, or 

another educational institution where this thesis was created, will be entitled to require from me a 

reasonable contribution to cover the costs incurred in the creation of the work, even up to the full amount 
as the case may be. 

 

I agree to the publication of my work in accordance with Act No. 111/1998 Coll. on Higher Education as 

amended. 

 


