
 
Zásady komise „Filosofie“ 

 pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. 
 

 
Práce komise vychází z Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v AV 
ČR vydaných jako Směrnice Akademické rady AV ČR č. 5/2014, z Obecných zásad 
pro posouzení disertace a osobnosti uchazeče vydaných Grémiem pro udělování 
vědeckého titulu „doktor věd“ a řídí se Prováděcím postupem k Pravidlům pro 
udělování vědeckého titulu „doktor věd“. 
 
 
1. Obecná kritéria posuzování disertace a osobnosti uchazeče 
 

Udělení titulu DSc. je stvrzením závažnosti uchazečova přínosu pro vývoj 
filosofického bádání a odrazem respektu, jehož dosáhl ve svém oboru. Při 
posuzování původnosti a teoretického  dosahu uchazečových výsledků bere komise 
v úvahu domácí a mezinárodní ohlas jeho publikací, vyjádření renomovaných 
osobností působících ve sféře uchazečova výzkumu a stanovisko oponentů 
disertační práce. Přihlíží k uchazečově pedagogické, koncepční a 
vědeckoorganizační činnosti, k úspěšně završeným projektům a grantům, 
k vystoupením na mezinárodních konferencích, k působení na zahraničních 
univerzitách a vědeckých institucích, k uchazečovu zastoupení v domácích i 
mezinárodních redakčních radách a vědeckých společnostech  apod.  
 

Předpokladem pro zahájení řízení je: 
-nejméně jedna již dříve vydaná vědecká monografie (kromě předložené disertace);  
-nejméně 40 badatelsky významných statí zveřejněných ve vědeckých (zejména 
recenzovaných) časopisech, kolektivních monografiích nebo sbornících, z toho zčásti 
vydaných v zahraničí, s pozitivními recenzními a pokud možno evidovanými citačními 
ohlasy doma i v zahraničí.  
   
Za doktorskou disertační práci lze považovat: 
(a) původní práci monografické povahy  
(b) ucelený soubor již publikovaných studií spojený s doprovodným syntetickým 
textem zobecňujícím autorovy výsledky a objasňujícím jejich přínos pro filosofické 
bádání.  
Jako disertace nebude přijata práce, která již byla předložena k získání jiné vědecké 
nebo vědecko-pedagogické hodnosti. 
 
 
2. Materiály požadované k obhajobě: 
 

a) úředně ověřený doklad o úspěšném zakončení vysokoškolského studia (diplom); 
b) úředně ověřený doklad o udělení akademického titulu Ph.D. nebo doklad o 
udělení vědecké hodnosti kandidáta věd nebo doklad o udělení jim na roveň 
postaveného titulu;  
c) životopis s přehledem dosavadní vědecké praxe; 
d) seznam publikací, které jsou podkladem disertace (dle požadavků definovaných 
v Pravidlech);  
e) teze disertace v 10 výtiscích;  



f) disertace v 5 výtiscích;  
g) sdělení, v jakém pracovně-právním vztahu disertace vznikla; 
h) vyjádření o vlastním vědeckém přínosu a podílu práce, pokud byly vědecké 
výsledky uvedené v disertaci získány se spoluautory; 
i) písemná stanoviska dvou doktorů věd nebo profesorů (viz Pravidla, čl. III. odst. 
4);  
j) předkládá-li uchazeč v novém řízení k udělení vědeckého titulu novou disertaci 
v témž vědním oboru, sdělení, kdo vydal zamítavé rozhodnutí, název původní 
disertace a vymezení rozdílů obou disertací. 
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