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FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Vysoká škola ekonomická v Praze
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Charakteristika oboru doktorského 
studijního programu Ekonomika  
a management

Management
Doktorské studium oboru management je 
realizováno na Fakultě managementu VŠE ve 
spolupráci s ostatními fakultami VŠE a Ústavem 
teorie informace AV ČR, v.v.i. Základním cílem 
programu je vytvořit výchovou mladých vědeckých 
pracovníků předpoklady pro rozvoj teorie 
managementu se zaměřením především na oblast 
kvantitativní podpory rozhodovacích procesů. 
Rozhodování manažerů v organizacích působících 
jak v soukromém, tak veřejném sektoru se týká celé 
řady technických, ekonomických, personálních 
a sociálních procesů (operativního i strategického 
charakteru). Ve všech těchto oblastech je kvalita 
kriticky závislá na kvalitě dostupných informací, 
na možnosti jejich operacionalizace a zpracování 
do formy, která by podporovala kvalitu vlastního 
rozhodovacího procesu.

Absolvent doktorského studia bude schopen dále 
rozvíjet stávající vědecké poznatky v oblastech 
ekonomiky a managementu, nalézat možná 
interdisciplinární propojení s jinými vědeckými 
oblastmi, vyučovat ekonomické a manažerské 
předměty na vysokoškolské úrovni, tvořivě aplikovat 
nové poznatky do praxe a obohacovat vystudovaný 
obor o nové vědecké poznatky. Možná uplatnění 
budou např. na vysokoškolských katedrách 
a vědecko-výzkumných institucích, zaměřených na 
management a příbuzné problematiky (marketing, 
manažerská ekonomika, zdravotnický management, 
manažerská informatika, management znalostí 
apod.), na ministerstvech a v dalších řídících 
orgánech státní správy ve vrcholových řídících 
funkcích soukromých i státních organizací.

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 se stručnou anotací a posudky těchto prací.

● Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání.
● Představu o zaměření disertační práce 

zpracovanou formou vědecké eseje v rozsahu 
4–6 stran A4 v českém, slovenském, nebo 
anglickém jazyce. Přílohou předložené vědecké 
eseje je i podrobný seznam prostudované 
domácí a světové literatury pojednávající o dané 
problematice. Uchazeč je povinen v přihlášce 
uvést jméno docenta nebo profesora, s nímž 
předem konzultoval zaměření zamýšleného 
tématu disertační práce. Seznam školitelů je pro 
uchazeče k dispozici na webových stránkách 
fakulty (http://www.fm.vse.cz/ 
zajemci-o-studium/doktorsky-studijni 
-program/seznam-skolitelu).

Obsah přijímacích zkoušek
Přijímací zkoušky se skládají ze dvou částí: 
●  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. 

●  Zkouška z cizího jazyka – doba trvání zkoušky 
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 
kandidáta a jeho výzkumného zaměření.

Všichni studenti povinně skládají zkoušku 
z anglického jazyka. 
● Vládní stipendisté skládají navíc zkoušku 

z českého jazyka.
● Pro zahraniční studenty, kteří studují český 

program, platí stejné požadavky na přijímací 
zkoušky jako pro vládní stipendisty; výjimku 

tvoří pouze studenti ze Slovenské republiky, kteří 
skládají zkoušku jako studenti z České republiky.

● Případné výjimky ve výběru jazyka v rámci 
přijímacích zkoušek jsou v pravomoci děkana 
fakulty, který rozhodne na základě písemné 
žádosti.

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 
bankovním 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

Ekonomika a management Management čeština nebo 
angličtina 3 roky prezenční  

či kombinovaná 7 3

Doktorské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
15. května 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
21. června 2018

„Fakulta Managementu v sobě kloubí lidský přístup, vysoký vědecký standard a krásu jižních Čech. 
Kontakt stále zachovávám s kolegy, učiteli i studenty a to navzdory tomu, že žiji v Londýně. Absolvování 

FM VŠE mi nedalo jen diplom, ale hlavně možnost uplatnit poznatky v praxi, či přednášet strategii 
na KCL v Anglii nebo NSYSU na Taiwanu. Své volby studovat doktorské studium právě na Fakultě 

managementu rozhodně nelituji a zpětně bych na ní nic nezměnil.“
Ing. Pavel Čejka, Ph.D. absolvent doktorského studia a obchodní ředitel regionu CEE & CIS firmy Tableau
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