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Charakteristika oboru doktorského 
studijního programu Ekonomika  
a management

Podniková ekonomika a management
Obor je zaměřen na podstatné prohloubení a rozšíře-
ní znalostí absolventů magisterského studia z oblasti 
podnikové ekonomiky, managementu, marketingu 
a úzce souvisejících oborů. Cílem je naučit studenty 
vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická 
data. Důraz je kladen zejména na aplikaci vědeckých 
metod a přístupů k řešení podnikové ekonomické 
a manažerské problematiky v širokém slova smyslu, 
se zřetelem na možnosti budoucího praktického 
využití. V průběhu studia jsou studenti zapojováni 
do řešení výzkumných projektů vedených jednot-
livými pedagogy, povinně se účastní odborných 
konferencí, seminářů a výsledky své práce publikují 
v odborných publikacích. Hlavními tématy pak 
bude problematika chování podniku v rámci nové 
ekonomiky, efektivní využívání nástrojů adaptace na 
změněné podmínky s ohledem na prosperitu firmy. 
Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou 
a obhajobou doktorské disertační práce. Absolventi 
jsou připravováni zejména na působení v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání, ve vědecko-výzkum-
ných pracovištích a pro řízení na úrovni vrcholového 
managementu firem a státních orgánů. 

Charakteristika oboru doktorského 
studijního programu Ekonomické teorie

Ekonomie
Obor se zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkum-
ných pracovníků, kteří chtějí získat či prohloubit 
své znalosti a dovednosti v oblasti makroekonomie 
a mikroekonomie. V oblasti makroekonomie je důraz 
kladen na problematiku analýzy vlivu institucionální-
ho a makroekonomického prostředí na rozhodování 
managementu firem. V rámci mikroekonomie pak 
jsou předmětem studia jednak teorie cen a konku-

rence a jednak rozbor dopadů mikroekonomických 
(strukturálních) politik na firemní sféru. Posluchači 
oboru se kromě studia povinných a volitelných 
předmětů věnují vědecké a výzkumné práci, 
založené na samostatném studiu české i zahranič-
ní literatury, která obsahuje nejnovější poznatky 
oboru. Během studia se proto od studentů požaduje 
vlastní publikační aktivita. Studium je zakončeno 
státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské 
disertační práce. Uplatnění absolventů oboru se 
předpokládá ve vědeckých a výzkumných praco-
vištích, v pedagogické praxi (zejména na vysokých 
školách) a v strategických či analytických odděleních 
finančních i nefinančních společností.

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.
● Vědecký záměr předpokládané doktorské diser-

tační práce v rozsahu cca 5 stran v jazyce českém 
a cca 5 stran v jazyce anglickém. Uchazeč, který 
se přihlásí studovat v anglickém jazyce, předloží 5 
stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný 
text obsahuje popis stavu světového vědeckého 
poznání v dané oblasti, ze kterého vychází stano-
vení zajímavé výzkumné otázky, jejíž zodpovězení 
bude mít jasnou přidanou hodnotu. Dále text 
zahrnuje stanovení cílů doktorské disertační 
práce a návrh metod pro jejich dosažení. Přiložen 
bude seznam hlavních akademických článků ze 
špičkových světových časopisů, z nichž vědecký 
záměr doktorské disertační práce vychází. Uchazeč 
je povinen v přihlášce uvést jméno navržené-
ho budoucího školitele. Dohoda uchazeče se 
školitelem musí být stvrzena parafou školitele 

u jména uchazeče. Uchazeč při přijímacím řízení 
prokazuje své jazykové a odborné znalosti, zájem 
o určitou oblast managementu a/nebo ekonomie 
a schopnost ve spolupráci s možným budoucím 
školitelem naformulovat a obhájit téma práce.

Obsah přijímacích zkoušek
●  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 připrave-
nost uchazeče k doktorskému studiu. 

Zkoušku z anglického jazyka fakulta nepožaduje. 
Odborná rozprava je však vedena v anglickém jazy-
ce. Pouze cizí státní příslušník, který bude studovat 
studijní programy v českém jazyce, bude absolvovat 
odbornou rozpravu v anglickém a zároveň českém 
jazyce. 

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

Ekonomika a management Podniková ekonomika a management čeština nebo 
angličtina 3 roky prezenční  

či kombinovaná

19 10

Ekonomické teorie Ekonomie  2  2

Doktorské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
15. května 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
21. června 2018

„Díky doktorskému studiu na FPH jsem se mohl do hloubky věnovat mému tématu – fungování organizace a lidí 
v ní z pohledu managementu. Doktorskému studiu vděčím za dovednost dívat se na témata pohledem kvalitních 

výzkumů a současného stavu poznání, neomezovat se pouze na “tradiční pravdy a laické znalosti“. Toto vše se mi hodilo 
v dlouholeté poradenské praxi ve firmě Deloitte, následně při práci v investiční bance i práci s jejím vedením, v oblasti 

fúzí a akvizic a následně na pozici HR ředitele největší české pojišťovny. Dnes jsem opět na své alma mater, v pozici 
vedoucího Katedry managementu, s kvalitním akademickým vzděláním a současně s 15letou praxí v managementu, 

s vášní pro práci s organizacemi, aby se v nich dobře žilo.“
Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D.

Do
kt
or
sk
é

stu
di
um

http://fph.vse.cz
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
http://prihlasky.vse.cz

