Malá obhajoba disertační práce
Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ze dne 25. 7. 2017 v Článku 13, odst. 2 vymezuje
malou obhajobu disertační práce následovně:
„Před vlastní obhajobou disertační práce se uskuteční „malá obhajoba“, kterou se rozumí
obhajoba první (úplné) verze disertační práce před kolektivem školícího pracoviště, na kterém
student vědecky pracuje nebo kam podle tématu disertační práce přísluší. V případě
pochybnosti určí příslušné pracoviště na úrovní katedry proděkan pro vědu a výzkum. Cílem
malé obhajoby je zhodnotit, zda disertační práce splňuje stanovené požadavky kladené na tento
typ práce. Přihlášku k malé obhajobě společně se 3 výtisky disertační práce v první verzi podává
student minimálně 4 týdny před předpokládaným termínem malé obhajoby na oddělení vědy
a výzkumu, který ji předá vedoucímu příslušného pracoviště odpovědnému dále za její průběh.
Vedoucí pracoviště může přizvat k malé obhajobě i další odborníky a pověří alespoň jednoho
odborníka minimálně shodností Ph.D. zpracováním odborného posudku, který na malé
obhajobě přednese. O výsledcích malé obhajoby se pořizuje zápis s uvedením doporučení
k obhajobě práce nebo jejího přepracování. Zápis se předává na oddělení vědy a výzkumu
bezodkladně po ukončení malé obhajoby. Závěr malé obhajoby má pro studenta doporučující
charakter.“
Pro jednoznačné pochopení výše uvedeného ustanovení je zpracován následující výklad.
 První (úplnou) verzí disertační práce se rozumí kompletní práce v požadované struktuře
se všemi přílohami, sestavená podle odpovídajících pokynů děkana a norem pro citaci
literatury. Smyslem malé obhajoby není totiž posoudit jen obsahovou stránku práce, ale
i stránku formální.
 Školícím pracovištěm se rozumí pracoviště (katedra), kam téma práce svým zaměřením
patří. U prezenčních doktorandů je to katedra, na které doktorand působí, případně
katedra jeho školitele. U doktorandů kombinované formy studia, případně doktorandů
s externím školitelem, určí školící pracoviště proděkan pro vědu a výzkum.
 Předložení přihlášky k malé obhajobě (viz příloha) minimálně 4 týdny před
předpokládaným termínem konání neznamená, že se malá obhajoba nemůže konat
dříve. Vytváří se tím však prostor, aby bylo možné zorganizovat malou obhajobu
a s prací se mohl seznámit oponent pověřený vypracováním oponentního stanoviska
a další pracovníci školícího pracoviště.
 Tři výtisky kompletní práce svázané v kroužkové vazbě předložené spolu s přihláškou
k malé obhajobě se rozdělují následovně: 1 x proděkan pro vědu a výzkum, 1 x oponent
práce a jeden výtisk je dispozici na školícím pracovišti (např. sekretariát apod.).
 Malá obhajoba se koná za přítomnosti vedoucího a členů pověřeného školícího
pracoviště, školitele doktoranda a dalších přizvaných odborníků fakulty minimálně s
hodností Ph.D. Zpravidla se ji účastní i proděkan pro vědu a výzkum nebo další člen
oborové rady.
 V průběhu konání malé obhajoby doktorand v prezentaci v rozsahu cca 15-20 minut
seznámí přítomné s cílem disertační práce a s jejími východisky, s přístupem k řešení
dané problematiky, s použitými metodami, s výsledky a závěry vlastních výzkumů.
V následující rozpravě zaujme stanoviska k posudku, připomínkám a doporučením
k obsahu i formě předložené práce, které vyplynuly z diskuse.
 Vedoucí školícího pracoviště odpovídá za organizaci celého průběhu malé obhajoby, za
písemné pozvání proděkana pro vědu a výzkum a školitele, případně dalšího odborníka
mimo školící pracoviště a za vyhotovení zápisu z průběhu malé obhajoby. Kopie zápisu





se předávají oddělení vědy a výzkumu, doktorandovi, školiteli, jedna se zakládá na
školícím pracovišti.
Ze studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů vyplývá, že přihláška
k obhajobě disertační práce včetně kompletní svázané disertační práce musí být podána
na oddělení vědy a výzkumu, referentce pro doktorská studia 3 měsíce před
předpokládaným termínem obhajoby. S ohledem na termíny a doby nutné pro
zorganizování malé obhajoby a případné úpravy disertační práce by proto malá
obhajoba měla proběhnout nejpozději 5 měsíců před předpokládanou závěrečnou
obhajobou.
Doktorand i vedoucí školícího pracoviště při stanovení termínu malé obhajoby by měli
brát v úvahu, že konání závěrečných obhajob disertačních prací je omezeno kapacitou
komisí v různých obdobích akademického roku.

