
 

 

 

 

Žádost o povolení obhajoby disertační práce 
 

Příjmení, jméno, titul, učo:       

 

 

Studovaný 

program/specializace: 

        

 

  

Název disertační práce v českém jazyce1:        

 

Název disertace v anglickém jazyce:        

 

Jazyk disertační práce:       

 

Skrytí části závěrečné práce: ANO – NE (nehodící se škrtněte).  
Výjimečně lze podat žádost přes IS MU podle článku 40 Studijního a zkušebního řádu MU. V takovém případě je 

nutné mít před odevzdáním disertační práce žádost nejen podanou, ale také příslušným proděkanem schválenou. 
 

 

          …………………… 

                   datum a podpis uchazeče 

 

 

Povinné přílohy k žádosti  

 

1. Vložení disertační práce do Archivu závěrečné práce v IS MU. 

Výtisky disertačních prací se od 1. 1. 2022 nevyžadují s těmito výjimkami:   

Čtyři výtisky odevzdáváte vždy, pokud žádáte o skrytí části závěrečné práce.  

Dle požadavku oborové rady/komise, viz strana 2, odevzdáváte uvedené počty výtisků.  

2. Abstrakt disertační práce (podepsaný studentem). 

3. Seznam publikací (Příloha č. 3) vztahující se k tématu disertace (seřaďte podle kvartilu 

impakt faktoru časopisu v kategorii databáze Web of Science (Q1 až Q4) a uveďte 

odpovídající kategorie dle WoS); další klíčové uveřejněné publikace a práce přijaté 

k uveřejnění (tato příloha se nepodepisuje - zasílá se jen elektronicky ve Wordu 

pracovníkovi OKR LF, viz pokyny). 

4. Aktuální životopis v češtině i v angličtině dle šablony (podepsaný studentem). 

5. Vyjádření školitele o průběhu studia, plnění individuálního studijního plánu a výsledcích 

disertační práce (volnou formou a podepsané školitelem). 

6. Vyjádření předsedy oborové rady (pokud má studovaný program specializace, tak 

vyjádření předsedy oborové komise) o splnění všech požadavků dané oborovou 

radou/komisí (volnou formou a podepsané předsedou oborové rady/komise).  

 

 

                                                 
1 Pokud je práce napsána v anglickém jazyce, je možné uvést pouze název v angličtině. 

E-mail:       

Mobil:       

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/studijni-a-zkusebni-rad-mu
https://is.muni.cz/auth/napoveda/student/prace?vysl=261720
https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum-archiv/doktorske-studium/studium/obhajoba-disertacni-prace
https://sablony.muni.cz/fakulty/lekarska-fakulta/merkantilni-tiskoviny/zivotopis


 

 

Požadovaný počet výtisků*, které musí student odevzdat s ostatními podklady jsou 

uvedeny červeně u každého programu, respektive specializace.  

  

Doktorský studijní program Specializace 

Požadovaný 
počet výtisků 

disertační 
práce 

Anesteziologie, intenzivní medicína  
a algeziologie 

Bez specializace 4  

Bioetika  Bez specializace 1 

Biomedicínské vědy 

Biochemie a molekulární biologie 0  

Morfologie buněk a tkání 0  

Molekulární medicína  0  

Farmakologie 

Experimentální a aplikovaná 
farmakologie 

1 

Farmaceutická medicína  1 

Fyziologie, patologická fyziologie, 
lékařská chemie a biochemie 

Fyziologie 3 

Lékařská chemie a biochemie 3 

Patologická fyziologie 3  

Hygiena, preventivní lékařství  
a epidemiologie 

Bez specializace 0  

Chirurgie a reprodukční medicína 

Chirurgie 0  

Oftalmologie  3  

Gynekologie a porodnictví 2  

Lékařská mikrobiologie, imunologie  
a patologie 

Lékařská mikrobiologie  
a imunologie 

0  

Patologie a soudní lékařství  0  

Neurovědy 

Neurovědy 1 

Neurologie  0 

Psychiatrie  0 

Onkologie a hematologie  

Hematologie 0 

Solidní nádory 1  

Experimentální onkologie  
a nádorová biologie  

0  

Pediatrie  Bez specializace 3 

Simulace v medicíně Bez specializace 0 

Stomatologie a otorinolaryngologie 
Stomatologie 0  

Otorinolaryngologie  1 

Vnitřní lékařství 

Vnitřní nemoci 3 

Kardiologie 0 

Dermatovenerologie 3 

Zobrazovací metody a lékařská fyzika 
Radiologie-zobrazovací metody 0  

Lékařská fyzika  1  

* V případě požadavků oborové rady/komise může být tabulka v průběhu studia 

aktualizována. 


