Autoreferát dizertačnej práce
Autoreferát je stručné zhrnutie základných metód, myšlienok, výsledkov a
záverov dizertačnej práce s vymedzením jej prínosu vrátane ohlasov, ktoré vyvolala.
Autoreferát sprostredkúva podstatný obsah dizertačnej práce. Obsahové, štruktúrne
a formálne náležitosti autoreferátu upravuje vyhláška o doktorandskom štúdiu.
Autoreferát je vizitkou autora, koncentrovanou informáciou pre kolegov, ktorí si
utvárajú úsudok o úrovni dizertácie, o doktorandovi i o jeho vedeckej kvalifikácii.
Publikovanie autoreferátu má dva ciele:
1. umožniť širšiemu okruhu vedeckých a odborných pracovníkov príslušných
vedných odborov sústavne sa oboznamovať s výsledkami vedeckej činnosti
obsiahnutými v dizertačných prácach,
2. skvalitniť odborné posúdenie dizertačných prác tým, že každá organizácia i
každý pracovník vo výskume a v praxi, ktorí majú záujem o skúmanú
problematiku, môžu podať pripomienky buď písomne predsedovi komisie pre
obhajoby, alebo ústne na obhajobe dizertačnej práce, uchádzač je povinný
zaujať k nim stanovisko
Formát a rozsah autoreferátu
Autoreferát dizertačnej práce má mať formu A5 a rozsah do 20
normalizovaných strán (36 000) znakov napísaných na stroji alebo na počítači.
Autoreferát musí byť vytlačený alebo rozmnožený primeraným spôsobom
nahradzujúcim tlač.
Pri úprave prvej a druhej strany treba dodržať formálnu úpravu stanovenú
internými pravidlami (viď dokument Formálna stránka autoreferátu).
Obsah autoreferátu
V úvodnej časti autoreferátu uvádza doktorand prehľad o súčasnom stave
problematiky, ciele dizertačnej práce a zvolené metódy spracovania.
Hlavnou časťou autoreferátu je stručné a výstižné zhrnutie výsledkov
dizertačnej práce a presné vymedzenie jej vedeckého prínosu ako výsledku vedeckej
tvorivej práce. Na konci hlavnej časti autoreferátu by mali byť údaje týkajúce sa
zovšeobecnenia a výsledného hodnotenia realizovaného skúmania ako aj naznačenie
možných smerov ďalšieho bádania.
Ak dizertácia predstavuje súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný
zoznam. Súčasťou autoreferátu je zoznam najdôležitejších publikovaných prác
uchádzača, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ohlas autorových prác s
uvedením presných bibliografických údajov, zoznam použitej literatúry a súhrn v
dvoch svetových jazykoch.
Autorefrát má presne reflektovať obsah dizertačnej práce. Pretože sa
pripravuje s určitým časovým odstupom po skončení vlastnej dizertačnej práce, autor
môže získať nadhľad nad vlastnou prácou a to využiť práve pri príprave autoreferátu
so zdôraznením niektorých významných častí práce.

