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NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA
Vysoká škola ekonomická v Praze

Charakteristika oborů doktorského 
studijního programu Ekonomie  
a hospodářská správa

Ekonomická teorie
Obor je určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah 
k ekonomické teorii. Zaměřuje se na přípravu vědec-
kých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké 
teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve 
vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické 
praxi. Obor je určen zejména pro posluchače, kteří 
mají zájem o vědeckou a výzkumnou činnost a mají 
pro ni předpoklady. Připravuje je zejména na práci 
ve vědeckých a výzkumných ústavech, na vysokých 
školách a na špičkových ekonomických pracovištích 
soukromého i veřejného sektoru, o nichž je známo, 
že kladou nároky na obsáhlejší a hlubší znalosti 
ekonomické teorie. Absolventi tohoto doktorského 
oboru získají rovněž předpoklady pro působení na 
zahraničních institucích vědeckého, výzkumného 
nebo pedagogického zaměření.

Hospodářská politika
Cílem studia oboru Hospodářská politika je získat 
a prohloubit znalosti ve všech uvedených oblastech 
a zároveň umět aplikovat tyto znalosti pro kon-
krétní hospodářsko-politická doporučení. Studium 
oboru hospodářská politika spočívá v úspěšném 
absolvování předmětů zabývajících se filozofickými 
a metodologickými východisky společenských věd, 
makroekonomickou analýzou a makroekonomickou 
regulací, makroekonomickou prognózou, mikroe-
konomickými aspekty dopadů používání makro-
ekonomické politiky. Student bude od 1. ročníku 
zapojován do výzkumných a pedagogických aktivit 
Národohospodářské fakulty VŠE. Obor hospodářská 
politika připravuje pracovníky pro vědecká, výzkum-
ná a pedagogická pracoviště, pro vysoké posty ve 
státní správě, pro výkon funkcí ve všech oblastech 
decizní sféry, pro ratingové instituce, pro činnost 

demokratických samosprávních institucí včetně 
politických stran. Absolventi oboru mimo uvedené 
oblasti mohou získat uplatnění v nadnárodních 
a mezinárodních institucích.

Hospodářské a politické dějiny 20. století
Obor vychází z anglosaského modelu propojení 
ekonomie a politiky, které umožňuje větší teoretické 
uplatnění různých metodologických přístupů 
ekonomie a historie, a nabízí větší možnosti rozvoje 
hospodářských dějin jako samostatné disciplíny, 
vycházející z mezioborovosti a široké palety teo-
retických přístupů. V tomto pojetí je obor jediným 
pracovištěm v České republice, které nabízí tuto spe-
cializaci. Záměrem oboru je reflektovat řadu nových 
přístupů, které se v posledních letech profilovaly 
v ekonomii a historii – teorie veřejné volby, institu-
cionální ekonomie, behaviorální ekonomie, nové 
dějiny mezinárodních vztahů, nové politické dějiny, 
nová politická ekonomie, kulturní antropologie, 
nové dějiny idejí, nové kulturní dějiny. Absolventi 
tohoto oboru se budou moci zapojit do vědecké čin-
nosti na domácích i zahraničních institucích a budou 
mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém 
i státním sektoru.

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 výzkumné činnosti a di-

sertační práce v rozsahu cca 1 strany v jazyce 
anglickém.

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 připravenost 
uchazeče k doktorskému studiu.

Fakulta žádnou zkoušku z cizího jazyka od uchazeče 
nepožaduje. Přijímací pohovor (odborná zkouška) 
je však veden v anglickém jazyce. Uchazeč s cizí 
státní příslušností, který bude studovat studijní 
programy v českém jazyce, bude skládat zkoušku 
z českého jazyka v rámci zkoušky z odborného 
předmětu (výjimku tvoří pouze uchazeči ze Slo-
venské republiky, kteří budou absolvovat přijímací 
pohovor (odbornou zkoušku) v anglickém 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

Ekonomie a hospodářská 
správa

Ekonomická teorie
čeština nebo 

angličtina 3 roky prezenční  
či kombinovaná 15–20 Hospodářská politika

Hospodářské a politické dějiny 20. století

Doktorské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
15. května 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
21. června 2018

“Ačkoliv jsem doktorandské studium na Národohospodářské 
fakultě absolvoval před delším časem, oceňoval jsem 

mimořádně liberální, věcný a inspirativní přistup pedagogů, 
z nichž mnozí k mé radosti na škole stále působí. Studium mi 
otevřelo dveře do Národohospodářského ústavu akademie 

věd, díky čemuž jsem se stal členem vládního a později 
centrálně bankovního tymu, který připravoval a realizoval tržní 

transformaci naši ekonomiky.“ 
Pavel Kysilka, zakladatel a předseda 6DAcademy, bývaly guvernér ČNB  

a generální ředitel České spořitelny

„Doktorské studium na Národohospodářské fakultě mohu vřele 
doporučit. A to nejen těm, kteří uvažují o další akademické dráze, 
kde je doktorské studium nezbytnou podmínkou, ale i těm, kteří 

chtějí uspět v korporátní sféře. Řada mých kolegů po absolutoriu 
zamířila do vysokých manažerských pozic. Domnívám se, že 

schopnost přesvědčivě prezentovat vlastní názory, formulovat 
hypotézy a diskutovat o socio-ekonomických problémech na 

vysoké odborné úrovni, bylo nutnou podmínkou jejich úspěchu.“ 
Jan Čadil, rektor Unicorn College
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