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Charakteristika oborů doktorského 
studijního programu Finance a účetnictví

Finance
Základním cílem doktorského oboru Finance je 
příprava studentů pro jejich budoucí univerzitní 
nebo výzkumnou činnost. Hlavní důraz je kladen 
na zvládnutí moderních kvantitativních metod, 
absolvování pokročilých finančních předmětů, vy-
řešení specializovaných výzkumných úkolů a jejich 
prezentace na odborných konferencích a zpraco-
vání a obhájení doktorské práce, mající podstatný 
vědecký přínos v oblasti teorie financí. 

Obor Finance je zaměřen na vědecké bádání a samo-
statnou tvůrčí činnost v oblasti financí (finanční trhy 
a bankovnictví, měnová teorie a politika, veřejné 
finance). Náplň studia zahrnuje předměty povinné 
a volitelné, vědecké, publikační a pedagogické 
povinnosti; vědecké pobyty a zpracování disertační 
práce. Tyto povinnosti jsou obsaženy v individuálním 
studijním plánu, který je sestaven se školitelem na 
počátku studia, přičemž je každoročně vyhodnoco-
ván. Po splnění studijního plánu absolvuje student 
státní doktorskou zkoušku, která je komplexním pro-
věřením znalostí z oblasti teorie financí a způsobů 
aplikace nových poznatků. 

Účetnictví a finanční řízení podniku
Základním cílem oboru je příprava studentů pro 
jejich budoucí univerzitní nebo výzkumnou činnost. 
Hlavní důraz je kladen na zvládnutí moderních 
kvantitativních a kvalitativních metod výzkumu, ab-
solvování pokročilých předmětů z oblasti účetnictví 
a financí podniku, řešení specializovaných výzkum-
ných úkolů a jejich prezentace na odborných kon-
ferencích a zpracování a obhájení doktorské práce. 
Obor je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou 
tvůrčí činnost v oblasti teorie a metod účetnictví a fi-
nančního řízení, procesů ověřování účetních závěrek, 
finanční a manažerské účetnictví a výkaznictví, audit, 
firemní finance. Absolvent zvládá řešení složitých 
problémů v oblasti finančního a manažerského 

účetnictví a podnikových financí, mezinárodních 
účetních standardů, auditu, investičního rozhodo-
vání, finanční analýzy a plánování a také v oblasti 
oceňování firem. 

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek
Skládat přijímací zkoušku mohou uchazeči, jež řádně 
podali přihlášku ke studiu a doložili na fakultu 
požadované dokumenty:
● Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích 

a souběžných studiích (k dispozici na webové 
adrese http://veda.vse.cz/doktorske-studium 
/prijimaci-rizeni).

● Strukturovaný odborný životopis, případně se 
seznamem vlastních publikovaných odborných 
prací.

● Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání 
(příp. ověřená kopie diplomu a závěrečného 
vysvědčení; u studujících v zahraničí nostrifikace 
diplomu).

● Vědeckou esej na zvolené téma z oblasti financí 
v rozsahu přibližně 5 stran A4. Součástí před-
ložené vědecké eseje je i představa o zaměření 
a struktuře doktorské disertační práce včetně 
podrobného seznamu domácí a světové literatu-
ry, ze které uchazeč vycházel při zpracování eseje. 
Uchazeči se doporučuje předem konzultovat 
zaměření vědecké eseje a disertační práce s do-
centy nebo profesory příslušných oborů. Témata 
disertačních prací jsou každoročně vyhlašována 
fakultou po projednání se školiteli, kteří mají 
volnou kapacitu.

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky mají dvě části:
●  Odborná zkouška – se koná formou rozpravy 

k problematice studijního programu, na který se 
uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, 
znalost studijního programu a celková připravenost 
uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpra-
vě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní 
závěrečné zkoušky z odpovídající hlavní specializace 
magisterského stupně studia na VŠE. Informace 
o obsahu a literatuře podá studijní referentka.

●  Zkouška z cizího jazyka – doba trvání zkoušky je 
cca 30 min. a její součástí je:

 ● Četba odborného obecně ekonomického 
textu (15–20 řádek), sumarizace, obsah, případně 
překlad do češtiny.

 ● Rozprava na téma odborné specializace kandi-
dáta a jeho výzkumného zaměření.

Zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zamě-
ření disertační práce může povolit na základě žádosti 
uchazeče děkan fakulty.

Znalost češtiny je u uchazečů s cizí státní příslušností 
ucházejících se o studium ve studijních programech 
v českém jazyce ověřována v rámci zkoušky z odbor-
ného předmětu. Zahraniční zájemci mohou zkoušku 
skládat pomocí Skype.

Přihláška ke studiu
Uchazeč musí podat elektronickou přihlášku ke 
studiu na adrese http://prihlasky.vse.cz.
Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč 
číslo účtu a variabilní symbol, jež použije pro platbu 
administrativního poplatku za přijímací řízení, který 
lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankov-
ním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný.

Poplatek za přijímací řízení: 650 Kč

Poplatek u studijních programů v cizím jazyce 
činí 50 EUR. Poplatek za přijímací řízení se v případě 
neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací. 

Název studijního  
programu Název oboru Jazyk Standardní 

doba studia
Forma 
studia

Počet míst 

P K

Finance a účetnictví
Finance čeština nebo 

angličtina 3 roky prezenční  
či kombinovaná

20 10

Účetnictví a finanční řízení podniku 15 10

Doktorské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
15. května 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
21. června 2018

„V doktorském studiu se mi podařilo skloubit praktické zkušenosti získané v ČNB 
s moderními poznatky v oblasti měnové politiky. Studium a přátelská atmosféra na 

fakultě mi i po absolvování školy umožnily být i nadále v úzkém kontaktu s  fakultou 
a s nejnovějšími trendy v oblasti financí. Získaný titul Ph.D. je vysoce ceněn i v korporátní 

oblasti u nás, ale především ve světě.“
Tomáš Holinka, úspěšný absolvent doktorského oboru Finance a ekonom Moody‘s Analytics 

Czech Republic (dříve pracovník ECB a ČNB)
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