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Minulý týden na oddělení kolokvia kávy hodinu, několik studentů zabývá fakulty v diskusi o naší 
Ph.D. program. Bylo jasné, že mnoho studentů nerozuměl základy; oni byli překvapeni, některé z otázek a 
zmateni některé z odpovědí.

Tyto poznámky poskytují základní informace o účelu Ph.D. Program ve snaze pomoci studentům rozhodnout, 
zda pokračovat v Ph.D. stupeň.

Základy

Doktor filozofie stupně, ve zkratce Ph.D., je nejvyšší akademický titul někdo může vydělat. Vzhledem k tomu, 
vydělávat Ph.D. vyžaduje nástavbové studium a intenzivní intelektuální úsilí, méně než jedno procento 
populace dosahuje stupně. Společnost ukazuje respekt pro osobu, která je držitelem Ph.D. řešením je s titulem 
„doktor“.

Chcete-li získat titul Ph.D., je třeba splnit dvě věci. Za prvé, je třeba kompletně zvládnout specifický 
předmět. Za druhé, je třeba rozšířit soubor znalostí o tomto tématu.

Zvládnutí Subjektu

Zvládnout předmět, student hledá publikované literatury najít a přečíst všechno, co bylo napsáno o toto 
téma. Ve vědeckých disciplínách, student začne studovat obecné referenční díla, například učebnic. Nakonec 
musí student hledat i odborných časopisech, publikacích, které vědci používají k výměně informací a záznam 
zpráv o svých vědeckých výzkumů.

Každá univerzita stanoví obecné zásady, které musí student dodržet k získání titulu Ph.D. stupeň a každá 
vysoká škola nebo oddělení v rámci vysoké školy stanoví zvláštní standardy, které měří ovládnutí 
subjektu. Obvykle se při přípravě na Ph.D. pracují v dané oblasti, musí student získat i titul bakalářských a 
magisterských (nebo jejich ekvivalent) v této oblasti nebo v oblasti úzce souvisí. Pro demonstraci úplné 
ovládnutí předmětu, může být požadováno, aby student absolvovat další kurzy postgraduální úrovni, udržovat 
vysokou studijní průměr, nebo se baterie speciálních vyšetření. V mnoha institucích, studenti musí udělat 
všechny tři.

Vzhledem k tomu, vyšetření podává jako součást Ph.D. Osnovy posoudit odborné znalosti, které jsou vytvořeny
a hodnoceny komisí složenou z odborníků, z nichž každý je držitelem Ph.D. stupeň.

Rozšíření Znalostí

Podstatou Ph.D., aspekt, který rozlišuje Ph.D. Studie z jiných akademických prací, lze shrnout do jediného 
slova: výzkum. K rozšíření znalostí, je třeba prozkoumat, vyšetřit, a rozjímat. Vědecká komunita používá 
termín výzkum zachytit myšlenku.

Ve vědeckých disciplínách, výzkum často znamená, experimentování, ale výzkum je více než pouhé pokusy – 
to znamená, že výklad a hluboké porozumění. Počítačových vědců, výzkum znamená vyhledávání odhalit 
principy, které jsou základem digitální výpočet a komunikaci. Výzkumník musí objevit nové techniky, které 
mohou pomoci při budování nebo pomocí výpočetní mechanismy. Výzkumníci hledat nové abstrakcí, nových 
přístupů, nových algoritmů, nové principy, nebo nové mechanismy.

Pro dokončení Ph.D., každý student musí předložit výsledky svého výzkumu na univerzitě v zdlouhavém, 
formální dokument nazvaný disertaci (více populárně odkazoval se na jako práce). Student pak musí předložit 
své disertační práci na fakultě a obhájit svou práci ústní zkoušky.
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Vztah k Produktům

V některých případech se výsledky vědeckého výzkumu mohou být použity k vývoji nových produktů nebo 
zlepšení těch, které existují. Vědci však nepoužívají komerční úspěch nebo potenciální obchodní zisky jako 
měřítko jejich práce; které provádějí šetření k dalšímu lidskému chápání a faktografie lidí sestavili. Často 
obchodní výhody vědeckého výzkumu jsou v dlouhodobém horizontu mnohem větší než v krátkodobém 
horizontu.

Výzkumné Aktivity

Počítačová věda výzkum může zahrnovat takové různorodé činnosti, jako je navrhování a budování nových 
počítačových systémů, což dokazuje matematické věty, psaní počítačového softwaru, měření výkonnosti 
počítačového systému s využitím analytických nástrojů k posouzení návrh, nebo studují chyby programátorů 
dělají, protože vybudovat velký softwarový systém. Vzhledem k tomu, výzkumník vybere činnosti vhodné 
odpovědět na každou otázku, která vzniká ve výzkumném šetření, a protože nové otázky vyvstávají v rámci 
vyšetřování pokračuje, výzkumná činnost se liší projekt od projektu a časem v jednom projektu. Výzkumník 
musí být připravena k použití různých přístupů a nástrojů.

Několik Otázek Souvisejících

Mnozí z vás se snaží rozhodnout, zda pokračovat v Ph.D. stupeň. Zde je několik otázek, které byste se ptát 
sami sebe.

1. Chcete výzkumnou kariéru?

Před zařazením do Ph.D. Program byste měli pečlivě zvážit své dlouhodobé cíle. Vzhledem k tomu, vydělávat 
Ph.D. trénuje pro výzkum, měli byste se ptát sami sebe, zda výzkumná pozice je váš dlouhodobý cíl. Pokud je 
to, Ph.D. stupeň je standardní cesta k zvolené kariéry (jen málo lidí se podařilo získat pozici výzkumného bez 
Ph.D., ale jsou výjimkou, ne pravidlem). Pokud však chcete, non-výzkumné kariéry, Ph.D. rozhodně není pro 
vás.

2. Chcete akademické postavení?

Ph.D. je de facto „union karta“ na akademické pozice. I když je možné získat akademické pozice bez Ph.D., je 
pravděpodobné, jsou nízké. Hlavní univerzity (a většina vysokých škol) požadovat, aby každý člen jejich fakulty 
držet Ph.D. a zapojit se do výzkumné činnosti. Proč? Aby se zajistilo, že schopnost mít dostatečné odborné 
znalosti, aby učit pokročilé kurzy a přinutit schopnost zůstat proud ve svém zvoleném oboru. Americké 
ministerstvo zahraničí diplomatický protokol řadí titulu „profesor“ vyšší než titulu „doktor“. Činí tak v uznávání 
akademických požadavků: většina profesorů držet Ph.D., ale ne všichni lidé, kteří jsou držiteli titulu Ph.D. míry 
jsou profesoři.

3. Máte, co to znamená?

Je těžké pro jednotlivce, aby zhodnotit své vlastní schopnosti. Následující pokyny a otázky mohou být 
nápomocné.

Inteligence:
Ve svých univerzitních a postgraduální kurzy, byli jste blíže k horní části třídy nebo na dně? Jak dobře 
jste dělal na GRE nebo jiných standardizovaných testů?

Čas:
Jste připraveni na řešení projektu je větší než kterýkoliv jste zahájené před? Musíte zavázat k několika 
letech tvrdé práce. Jste ochotni omezit nebo vzdát se další aktivity?



Tvořivost:
Výzkumné objevy často vznikají, když se člověk podívá na starých skutečností v nové cestě. Myslíte zářit
při řešení problémů? Máte rádi „hlavolamy“ a podobné hádanky? Jste dobří v jejich řešení? Ve škole jste 
našel pokročilé matematiky zábavnější nebo těžké?

Intenzivní zvědavost:
Vždy jste byl nucen pochopit svět kolem sebe a zjistit, jak věci fungují? Přirozenou zvědavost dělá 
výzkum jednodušší. Věděli jste splnit minimální požadavky, nebo podrobněji prozkoumat na vlastní pěst?

Přizpůsobivost:
Většina studenti jsou připraveni na Ph.D. studie. Zjistí, že je to nečekaně odlišná od práce v kurzu. Náhle
vržen do světa, ve kterém nikdo nezná odpovědi, studenti někdy šedohnědý. Můžete přizpůsobit novým 
způsobům myšlení? Můžete tolerovat hledání odpovědí, i když nikdo neví přesné otázky?

Sebemotivace:
V době, kdy student Posílá vysokoškolské vzdělání, které si zvykli přijímat známky pro každý kurz každý 
semestr. V Ph.D. Program práce není rozdělen úhledně do samostatných předmětů, profesoři nemají 
rozdělit úkoly do malých úkolů, a student neobdrží platovou třídu pro každý malý krok. Vy jste 
self-dostatečně motivováni pokračovat v práci směrem k cíli, aniž by day-to-day povzbuzení?

Konkurenceschopnost:
Rozhodnete-li se přihlásit do Ph.D. Program, budete soutěžit s ostatními na vrcholu. Ještě důležitější je, 
jakmile přejdete, vaši kolegové budou obsahovat některé z nejjasnějších lidí na světě. Ty budou měřit a 
posuzovat ve srovnání s nimi. Jste ochotni soutěžit v Ph.D. Úroveň?

Splatnost:
Ve srovnání s kurzu, který je pečlivě naplánované učitelem, Ph.D. Studie má menší strukturu. Budete mít
větší volnost stanovit své vlastní cíle, určit svůj denní rozvrh a sledovat zajímavé nápady. Jste připraveni 
přijmout zodpovědnost, která doprovází další svobody? Váš úspěch či neúspěch v Ph.D. výzkum závisí 
na tom.

Několik Upozornění:

Studenti někdy zapsat do Ph.D. Program ze špatných důvodů. Po nějaké době, takové studentů zjistí, že 
požadavky přemoci je. Před zahájením je třeba si uvědomit, že Ph.D. Není:

Prestižní samo o sobě
Téměř každý, kdo získal titul Ph.D. Je pyšný na své úsilí a výsledku. Nicméně, měli byste si uvědomit, že
jakmile přejdete, budete pracovat ve skupině vědců, kteří uspořádají Ph.D. stupeň. (Jeden člen fakulty 
používají k napomenout arogantní postgraduální studenty tím, že říká: „Nechápu, proč si myslíte, že je to
takový velký úspěch – všichni mí přátelé mají doktorát!“).

Zárukou, pokud jde o všechny vaše názory
Mnozí studenti se domnívají, že jakmile se získat titul Ph.D. lidé budou automaticky respektovat všechny 
své názory. Dozvíte se však, že jen málo lidí si myslí, Ph.D. V jednom předmětu vás automaticky dělá 
orgánu na jiné. Je pravda, zejména v oblasti vědecké komunity; respekt musí zasloužit.

Cíl sám o sobě
Ph.D. stupeň vás připraví pro výzkum. Pokud vše, co chci, je diplom k zavěšení na stěnu, tam jsou 
mnohem jednodušší způsoby, jak získat jeden. Poté, co absolvent, budete mít příležitost porovnat své 
evidenci vykonané práce na jiných vědců. Budete si uvědomit, že to, co se počítá, je výzkumná práce 
nahromaděné po vědec skončí jejich formální vzdělání.



Záruka práce
Když se ekonomika zpomaluje, každý může trpět. Ve skutečnosti, některé společnosti snižují výzkum 
před tím, než snížení produkce, což doktoráty obzvláště zranitelné. Kromě toho, jakmile se člověk vydělá
Ph.D., mnoho firem nebude najímat, že osoba, na non-výzkumné pozici. Stejně jako u většiny profesí, 
pokračoval zaměstnání závisí na pokračující výkon.

Praktický způsob, jak zapůsobit na svou rodinu nebo přátele
Vaše matka může být hrdý a nadšený, když se přihlásíte do Ph.D. program. Koneckonců, ona si 
představuje, že bude brzy moci chlubit její dítě, „doktor.“ Nicméně, touha zapůsobit na ostatní, je 
nedostatečná motivace k úsilí nezbytné.

Něco, co můžete „zkusit“, aby zjistili, jak jste chytří
Je nám líto, ale to prostě nefunguje tímto způsobem. Ledaže uděláte celkový závazek, bude se vám to 
nepodaří. Budete muset pracovat dlouhé hodiny, čelit mnoha zklamání, protáhnout své duševní 
schopnosti a naučit se najít pořadí mezi zdánlivě chaotické fakty. Pokud jste přijali cíl dalekonosnou stát 
výzkumník, budou požadavky day-to-day vám obrousit. Standardy budou zdát zbytečné vysoké; přísnost
bude zdát neopodstatněné. Máte-li v úvahu to jen test, budete nakonec odejít.

Jediným tématem výzkumu kdy budete usilovat
Mnozí studenti dělají tu chybu, sledování jejich Ph.D. téma jako výzkumný prostor pro 
život. Předpokládají, každý výzkumný pracovník pracuje pouze v jedné oblasti, vždy sleduje stejné téma 
v rámci této oblasti, a vždy používá stejné nástroje a přístupy. Zkušení výzkumníci vědí, že nové otázky 
vznikají neustále, a že staré otázky se mohou stát méně zajímavé, jak plyne čas, nebo nové skutečnosti 
jsou objeveny. Nejlepší lidé mění témat a oblastí. To udržuje je svěží a stimuluje myšlení. V plánu 
dál; připravit se na změny.

Snazší, než vstupuje do pracovní síly
Zjistíte, že cesta k úspěšnému dokončení Ph.D. se stává mnohem strmější po zahájení. Na fakultě uložit 
omezení na studium a neumožňují neproduktivní studentů zůstat v programu.

Lepší než alternativy
Pro mnoho studentů, Ph.D. může být prokletím. Musí si vybrat mezi tím, zda v horní mezi lidmi, kteří mají
magisterský titul, nebo je průměrný vědec. Na fakultě někdy radí studentům, že musí vybrat mezi tím, 
„kapitán týmu B“ nebo „benchwarmer“ na tým. Každý se musí rozhodnout, co chtějí, a které profese je 
bude stimulovat nejvíce. Ale studenti by měli být realističtí o svých schopnostech. Pokud si opravdu 
nemůže určit, kde stojíte, zeptejte se členů fakulty.

Způsob, jak vydělat více peněz
I když jsme neslyšeli žádné statistiky za posledních pár let, postgraduální studenti používají k odhadu 
„přínos“ s použitím výchozích platy Ph.D. a MS pozice, průměrná doba nutná k získání titulu Ph.D., 
hodnoty akciových opcí, a aktuální návratnost investic. Po dobu nejméně pěti let, které známe, odměna 
byla jednoznačně negativní. Postačí, když řeknu, že člověk musí zvolit výzkum, protože to člověk 
miluje; Ph.D. není optimální cesta k bohatství.

Dobrá Zpráva:

Přes všechny naše varování, jsme hrdí, že jsme vydělali Ph.D. stupně a hrdí na naše výzkumné 
úspěchy. Máte-li možnost a zájem, výzkumná kariéra může přinést odměny nepřekonaných v jakémkoli jiném 
oboru. Setkáte se a pracovat s některými z nejjasnějších lidí na planetě. Dorazíte nápady mimo váš dosah, a 
tím rozšíří vaše intelektuální schopnosti. Budete řešit problémy, které nebyly vyřešeny dříve. Budete zkoumat 
pojmy, které nebyly prozkoumány. Budete odhalit principy, které mění způsob, jakým lidé používají počítače.



Radost z Výzkumu:

Kolega shrnul, jak mnozí badatelé cítit o své profesi. Když byl dotázán, proč strávil tolik hodin v laboratoři, on 
poznamenal, že alternativy měli jít domů, kde bude dělat stejné věci, které miliony dalších dělali, nebo pracovat 
v jeho laboratoři, kde by se mohl objevit věci, které ne Jiný člověk ještě nikdy objeven. Úsměv na tváři 
vyprávěla: pro něj pracuje na výzkumu bylo čiré radosti.
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