
1 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 
 

ODDĚLENÍ VĚDY A VÝZKUMU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY 
 

DOKTORSKÉHO STUDIA 
 

NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ  
 

V PRAZE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platné pro akademický rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Vážení doktorandi, 

 

 

 

 

 

dostáváte do rukou publikaci, která poskytuje informace o obsahu a organizaci 

doktorských studijních programů zajišťovaných fakultami Vysoké školy ekonomické 

v Praze (VŠE). Spolu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze 

(viz http://www.vse.cz/predpisy/411) získáte úplnou představu o tomto nejvyšším stupni 

studia, který je zároveň prvním stupněm vaší vědecké kariéry. 

 

Obory a programy doktorského studia je možné podle akreditací studovat i 

v anglickém jazyce. 

 

Informace doktorských studijních oborech/programech jsou uspořádány 

podle fakult. Vedle věcného zaměření jednotlivých oborů/programů a struktury 

studijních povinností zde najdete i potřebné kontaktní adresy.  

 

Informace o projektech VŠE určených pro studenty doktorských studijních 

programů naleznete na adrese: http://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/, 

http://veda.vse.cz/souteze/ a o studijním zázemí: http://veda.vse.cz/doktorske-

studium/pro-studenty/studijni-zazemi/ . 

 

 

Všechny další a podrobnější informace získáte na oddělení vědy a výzkumu VŠE 

nebo na jednotlivých fakultách VŠE.  

 

 

 

 

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 

   prorektor pro vědu a výzkum 

 

  

https://www.vse.cz/predpisy/411/
http://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/
http://veda.vse.cz/souteze/
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-studenty/studijni-zazemi/
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-studenty/studijni-zazemi/
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Studijní povinnosti 

 

v doktorských studijních programech 
 

 

 

 

 
 

V doktorských studijních oborech/programech je doktorand povinen absolvovat 

dle akreditace předměty vybrané školitelem. 

 

V souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze je 

doktorand povinen složit předepsaný počet zkoušek.  

 

Vedle studijním plánem předepsaných zkoušek je neoddělitelnou součástí 

doktorského studia vědecko-výzkumná aktivita a publikační činnost. Jejich doložení je 

jednou z dalších podmínek pro zápis studenta do vyššího ročníku – viz Studijní a zkušební 

řád Vysoké školy ekonomické v Praze (http://www.vse.cz/predpisy/411). 

 

V rámci doktorského studia skládá doktorand komisionální státní doktorskou 

zkoušku; její úspěšné absolvování je podmínkou připuštění k obhajobě doktorské 

disertační práce. 

 

 

 

  

http://www.vse.cz/predpisy/411
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Fakulty VŠE s doktorskými studijními programy 

 

 

Charakteristiky oborů/programů 

 

 

Struktura předmětů 

v jednotlivých studijních oborech/programech 
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Fakulta financí a účetnictví 
 

děkan fakulty doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních oborů/programů 
 

 

Název 

 studijního programu 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

 

Platnost akreditace 

SP do 

  FS*    A**  

Finance 4 P, K A 2. 10. 2028 

Účetnictví a finanční řízení 

podniku 
4 P, K A 2. 10. 2028 

 

*) Studijní programy označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční formě studia, 

studijní programy označené písmenem K jsou uskutečňovány v kombinované formě. 

**) Studijní programy označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém jazyce. 

 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek 

a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece. 

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia čtyři 

akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

(http://www.vse.cz/predpisy/411). 

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje 

pod vedením svého školitele. 

 

Na Fakultě financí a účetnictví lze studovat tyto programy doktorského studia:  

 Finance 

 Účetnictví a finanční řízení podniku 

 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného programu vám poskytnou příslušní garanti. 

Garantem programu: 

     Finance je prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 

   č. míst. 295 NB, č. tel. 224 09 5175 

   e-mail: zbynek.revenda@vse.cz  

  

     Účetnictví a finanční řízení podniku je doc. Ing. David Procházka, Ph.D. 

   č. míst. 124 NB, č. tel. 224 09 5157 

   e-mail: prochazd@vse.cz 

 

 

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro výzkum a 

doktorské studium doc. Ing. Leoše Vítka, Ph.D. – č. míst. 141 NB, č. tel. 224 09 5179, 

leos.vitek@vse.cz.  

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro výzkum a doktorské studium 

Bc. Andrea Jarkovská – č. míst. 111 NB, č. tel. 224 09 5142, andrea.jarkovska@vse.cz, 

případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. 

W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, č. míst. 317 IB, č. tel. 224 09 5733, 

sabina.zukalova@vse.cz . 

 

   

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://www.vse.cz/predpisy/411
mailto:zbynek.revenda@vse.cz
mailto:prochazd@vse.cz
mailto:leos.vitek@vse.cz
mailto:andrea.jarkovska@vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Fakulta financí a účetnictví – FFÚ 

 

Doktorský studijní program: Finance  

 

 
Program FINANCE je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost 

v oblasti financí (finanční trhy a bankovnictví, měnová teorie a politika, veřejné finance). 

Obsahová náplň studia zahrnuje předměty povinné a volitelné, vědecké, publikační a 

pedagogické povinnosti, vědecké pobyty a disertaci. Tyto jsou obsaženy v individuálním 

studijním plánu, který je sestaven se školitelem na počátku studia, přičemž je každoročně 

vyhodnocován. Po splnění studijního plánu absolvuje student státní doktorskou zkoušku 

(finanční ekonomie, ekonomie bank a pojišťoven, teoretické a analytické problémy veřejných 

financí, mikroekonomické aspekty zdanění, fiskální nerovnováha, teorie a praxe měnové 

politiky, mezinárodní peněžní vztahy), která je komplexním prověřením znalostí z oblasti teorie 

financí a způsobů aplikace nových poznatků.  

Závěrečnou disertační prací prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Disertační práce obsahuje studentův vlastní výzkum přinášející nové poznatky v oblasti teorie 

financí a má formu výzkumné práce (monografie) nebo souhrnu původních uveřejněných 

článků. Mezi základní charakteristiky disertační práce v programu Finance patří zejména 

vědecký přístup ke zpracování tématu, používání vědeckých výzkumných metod, vědecký styl 

zpracování a vědecká prezentace původních výsledků. 

Základním cílem doktorského programu Finance je příprava studentů pro jejich 

budoucí univerzitní nebo výzkumnou činnost. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí moderních 

kvantitativních metod, absolvování pokročilých finančních předmětů, vyřešení 

specializovaných výzkumných úkolů a jejich prezentace na odborných konferencích 

a zpracování a obhájení doktorské práce, mající podstatný vědecký přínos v oblasti teorie 

financí.  

 

 

Struktura předmětů pro program Finance 

 

1. Předměty povinné 

– organizačně zajišťuje fakulta: 

BP_903 Finanční trhy a instituce 

MTP903 Monetární ekonomie a empirické modely 

VF_901 Veřejné finance 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) 

 

 

 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 

STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie 
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3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand volit další maximálně 

3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce (viz seznamy akreditovaných 

předmětů pro doktorské studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku a Obhajobu disertační práce). 
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Fakulta financí a účetnictví – FFÚ 

 

Doktorský studijní program: Účetnictví a finanční řízení podniku 

 

 
Řízení financí hraje v každé instituci (tím spíše v podniku) bezesporu ústřední roli. 

Finance podniku jsou těsně spojeny s ekonomikou, s finančním a manažerským účetnictvím; 

jejich vzájemným vztahům je tudíž nezbytné porozumět. Ekonomické prostředí, v němž 

podniky přijímají svá rozhodnutí, v té či oné míře determinuje jejich rozhodování. Finanční 

účetnictví je jazykem financí, ale nejen to. Poskytuje informace o finanční situaci 

a výkonnosti podniku, identifikuje odchylky od žádoucího stavu a poskytuje podklady 

pro predikce budoucího vývoje. 

I když bohatost úloh souvisejících s řízením financí závisí na velikosti podniku, 

základní funkce jsou tomuto řízení vlastní vždy. Mezi ně patří zejména financování, 

investování, finanční analýza a plánování. V podmínkách globalizace finančních toků 

a kapitálových trhů přistupují další funkce, vyplývající jednak z nutnosti řídit finance podniku 

v nadnárodním kontextu, jednak prezentovat externím uživatelům informace o finanční situaci 

firmy ve shodě se světovými účetními standardy.  

Mezi specifické úlohy patří oceňování podniku ať již v souvislosti s jeho hodnocením 

na kapitálových trzích, při akvizicích či pro jiné účely. 

V systému vnitropodnikového hodnotového řízení podniku je neopominutelným 

nástrojem manažerské účetnictví, jež zajišťuje informace ve struktuře útvarové a výrobkové 

a umožňuje řešit tomu odpovídající množinu rozhodovacích úloh. Disponuje řadou 

analytických technik a modelů, u nichž v poslední době probíhá vývoj směrem k jejich 

propojování do integrovaných manažerských informačních systémů. 

Závěrečnou disertační prací prokazuje student schopnost samostatné tvůrčí práce. 

Disertační práce obsahuje studentův vlastní výzkum přinášející nové poznatky v oblasti teorie 

a standardizované mezinárodní praxe účetnictví a účetního výkaznictví a má formu výzkumné 

práce (monografie) nebo souboru původních a uveřejněných či k uveřejnění přijatých výsledků 

(článků).  

 

 

 

Struktura předmětů pro program Účetnictví a finanční řízení podniku 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

FP_901 Finanční řízení podniku 

MU_901 Manažerské účetnictví 

FU_902 Standardizace finančního účetnictví 

 

2. Předměty povinně volitelné 

– organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 

STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie 
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3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand volit další maximálně 

3 předměty potřebné pro zpracování disertační práce (viz seznamy akreditovaných 

předmětů pro doktorské studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku a Obhajobu disertační práce). 
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Fakulta mezinárodních vztahů 
 

děkan fakulty doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

 

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních programů 
 

 

Název 

studijního programu 

Název 

studijního oboru 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

 

Platnost 

akreditace 

SP do 

 

   FS*     A**  

Mezinárodní 

ekonomické vztahy 
- 

4 P, K A 2. 10. 2028 

Mezinárodní studia a 

diplomacie 

- 3 P, K A 21. 5. 2029 

Mezinárodní 

ekonomické vztahy 

Obchodní a mezinárodní 

hospodářské právo 

3 P, K A 31. 12. 2024 

Politologie - 3 P, K A 8. 1. 2029 

 

 

*) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční 

formě studia, studijní programy (studijní obory) označené písmenem K jsou uskutečňovány 

v kombinované formě. 

**) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem A jsou uskutečňovány 

i v anglickém jazyce. 

 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek 

a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece . 

 

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia tři nebo čtyři 

akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

http://www.vse.cz/predpisy/411 . 

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje 

pod vedením svého školitele. 

 

Na Fakultě mezinárodních vztahů lze studovat tyto čtyři obory/programy doktorského studia:  

 Mezinárodní ekonomické vztahy 

 Mezinárodní studia a diplomacie 

 Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 

 Politologie 

 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru/programu vám poskytnou příslušní 

garanti. Garantem oboru/programu: 

      

     Mezinárodní ekonomické vztahy je doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. 

                                      č. míst. 232 NB, č. tel. 224 09 5210 

                                      e-mail: martina.jirankova@vse.cz   

     Mezinárodní studia a diplomacie je doc. Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D. 

                                      č. míst. 273 NB, č. tel. 224 09 5660 

                                      e-mail: stepanka.zemanova@vse.cz 

     Obchodní a mezinárodní hospodářské právo je prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 

                                      č. míst. 220A NB, č. tel. 224 09 5652 

                                      e-mail: martin.bohacek@vse.cz 

     Politologie je prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

                                      č. míst. 281A NB, č. tel. 224 09 5296 

                                      e-mail: vladimira.dvorakova@vse.cz . 

 

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkanku pro vědu 

a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Radku Drulákovou, Ph.D. – č. míst. 210 NB, č. tel. 224 09 

5248, radka.drulakova@vse.cz. 

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Lenka 

Procházková – č. míst. 209 NB, č. tel. 224 09 5240, prochazl@vse.cz, případně Mgr. Sabina 

Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 

Praha 3 – Žižkov, č. míst. 317 IB, č. tel. 224 09 5733, sabina.zukalova@vse.cz. 

 

 

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://www.vse.cz/predpisy/411
mailto:martina.jirankova@vse.cz
mailto:stepanka.zemanova@vse.cz
mailto:martin.bohacek@vse.cz
mailto:vladimira.dvorakova@vse.cz
mailto:radka.drulakova@vse.cz
mailto:prochazl@vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Fakulta mezinárodních vztahů – FMV 

 

Doktorský studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy 

 

 
Tento studijní program umožňuje další profesní růst vysokoškolsky vzdělaných 

odborníků získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. 

Studium prohlubuje znalosti tohoto širokého a dynamicky se vyvíjejícího oboru a rozvíjí 

schopnosti a dovednosti v uplatňování vědeckých metod při výzkumu této oblasti. Vychovává 

odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení problémů mezinárodních 

ekonomických vztahů a k uplatňování nových poznatků v praxi.  

Uchazeči o tento studijní program mohou být absolventi vysokých škol jak 

ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných 

předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kurzů předchozímu vzdělání 

uchazeče, požadované oblasti zájmu i konkrétnímu zaměření jeho disertační práce.  

Absolventi doktorského studia programu Mezinárodní ekonomické vztahy nacházejí 

uplatnění především na vědecko-výzkumných pracovištích v základním i aplikovaném 

výzkumu, na vysokých a odborných školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských 

úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích 

a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí. 

 

 

 

Struktura předmětů pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy 

 

1. Předměty povinné 

– organizačně zajišťuje předměty STP915 a MO_922 OVV a předmět SE_963 fakulta: 

MO_922 Metodologie vědy – anglicky 

SE_963 Mezinárodní ekonomie III – anglicky 

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje předmět MIE911 OVV a předmět SE_906 fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

SE_906 Makroekonomie pro doktorské studium 

 

– organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených devíti předmětů: 

MO_901 Mezinárodní ekonomické vztahy 

MO_911 Mezinárodní marketingové řízení 

MO_912 Nové vývojové trendy v mezinárodní logistice 

OP_903 Obchodní logistika 

OP_904 Mezinárodní management 

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU 

SE_901 Evropská unie v transformaci 

SE_904 Evropská měnová integrace 

SE_905 Vnitřní trh EU projekt a realizace 
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3. Předměty volitelné 

 

 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si může v této kategorii doktorand zvolit další 1 až 2 předměty 

potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět 2SDZ Státní doktorská zkouška – 

a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět 2ODIS Obhajoba disertační 

práce). 

  



15 

 

Fakulta mezinárodních vztahů – FMV 

Doktorský studijní program: Mezinárodní studia a diplomacie 

 

 
Cílem doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie je 

prohloubení znalostí a osvojení klíčových kompetencí a dovedností potřebných k samostatné 

vědecké práci v této oblasti. Základní důraz je kladen na rozvoj dovedností a kompetencí k 

výzkumu mezinárodních vztahů a diplomacie, k jejichž nedílným součástem patří detailní 

znalost teorie, metodologie a standardních postupů vědecké práce. Současně program 

prohlubuje orientaci v aktuálních problémech mezinárodních vztahů a diplomacie, jakož i 

schopnost mezioborové analýzy globálních procesů.  

Doktorský studijní program Mezinárodní studia a diplomacie připravuje špičkové 

odborníky v oblasti mezinárodních vztahů. Program je koncipován tak, aby absolventi získali 

pokročilé dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci v oboru a současně disponovali 

i komplexní znalostí soudobé teorie a praxe mezinárodních vztahů a diplomacie.  

Po úspěšném ukončení studia jsou absolventi obeznámeni s principy vědecké práce, etikou a 

koncepcí vědeckého výzkumu, chápou principy vědecké metodologie, aplikují je při řešení 

konkrétních výzkumných témat a jsou schopni koncipovat nové metodologické postupy. Tyto 

znalosti, schopnosti a dovednosti nezbytné k samostatné tvůrčí činnosti a bádání prokazují 

doktorskou disertační prací. 

Vzhledem k charakteru vědního oboru je v rámci studijního programu rovněž kladen 

důraz na vztah teorie a praxe, jakož i na interdisciplinární přístup a rozvíjení schopností 

mezioborové analýzy. Absolventi tak získávají zároveň znalosti mezioborového charakteru z 

jednotlivých oblastí mezinárodních vztahů a diplomacie (zejména politické a ekonomické, při 

zohlednění mezinárodněprávních, bezpečnostních, kulturních, ekologických a jiných aspektů), 

a to jak na vysoké teoretické úrovni, tak na úrovni aplikované. 

Absolventi doktorského studijního programu Mezinárodní studia a diplomacie / 

International and Diplomatic Studies jsou připraveni pro výzkumnou práci v oboru mezinárodní 

vztahy a příbuzných disciplínách, pro analytickou a koncepční práci na špičkové expertní 

úrovni. Disponují zejména  

• hlubokou a systematickou znalostí světového dění z mezinárodněpolitického a 

ekonomického hlediska, jakož i odborných přístupů, pojmů a kategorií, s jejichž pomocí je lze 

zkoumat a studovat;  

• hlubokou a systematickou znalostí klíčových ekonomických pojmů a kategorií a 

souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol. 

• pokročilou dovedností sběru, třídění, zpracování a vyhodnocení zdrojů a dat o 

politických i ekonomických procesech v mezinárodním prostředí;  

• pokročilou schopností identifikovat mezery v aktuálním stavu poznání, formulovat 

výzkumné otázky, navrhovat postup výzkumu a zkoumat mezinárodněpolitické a ekonomické 

jevy, instituce, aktéry a ideje s využitím kvalitativních i kvantitativních metod a relevantního 

softwaru pro vědeckou práci;  

• schopností formulovat pro výzkum adekvátní publikační strategie a připravit 

základní typy odborných publikačních výstupů; 

• pokročilou schopností spojovat studium teorií mezinárodních vztahů s praktickými 

otázkami fungování mezinárodních institucí a jednání aktérů mezinárodní politiky a 

mezinárodních ekonomických vztahů, posoudit a zhodnotit odlišné intepretace 

mezinárodněpolitických a ekonomických jevů a své závěry odpovídajícím způsobem 

prezentovat a obhajovat v odborných rozpravách. 
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Struktura předmětů pro program Mezinárodní studia a diplomacie 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

SMS903 Vědecká práce a výzkum v mezinárodních studiích 

SMS964 Teoretické a metodologické přístupy v mezinárodních 

vztazích 

 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů: 

MO_922 Metodologie vědy – anglicky 

SMS904 Kvalitativní metody v mezinárodních studiích 

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených čtyř předmětů: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) 

SE_906 Makroekonomie pro doktorské studium 

SE_963 Mezinárodní ekonomie III - anglicky 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí dva z uvedených sedmi předmětů: 

SMS901 Teorie a praxe zahraniční politiky 

SMS951 Koncepce a realizace zahraniční politiky ČR 

SMS963 Globalizace a globální sociokulturní změna 

SMS965 Mezinárodní bezpečnost v době globálního terorismu 

a sílícího napětí na východní hranici NATO 

SMS967 Mezinárodní systém: struktura, geneze, trendy 

SMS970 Publikační činnost v mezinárodních studiích a 

diplomacii 

SMS971 Diplomacie v měnícím se světě: teorie a praxe 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 2 předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět 2SDZ Státní doktorská zkouška – 

a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět 2ODIS Obhajoba disertační 

práce). 
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Fakulta mezinárodních vztahů – FMV 

 

Doktorský studijní program: Mezinárodní ekonomické vztahy 

 

studijní obor: Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 

 

 
Tento obor doktorského studia poskytuje hlubší znalosti z obchodního práva a z 

právních disciplín úzce souvisejících s problematikou mezinárodních i vnitrostátních 

obchodních vztahů. Proto dominantními předměty tohoto oboru jsou Obchodní právo, Právo 

obchodních společností, Mezinárodní, evropské a srovnávací obchodní právo, Soutěžní právo 

a Právo duševního vlastnictví. Další právní předměty doplňující možný výběr pro studenty jsou 

koncipovány z hlediska postavení a funkcí podnikatele a rozšiřují tak pohledy na obchodní a 

mezinárodní hospodářské právo i z hlediska specializace jednotlivých učitelů katedry 

podnikového a evropského práva – školitelů studentů tohoto oboru. Právní předměty jsou 

stanoveny v kombinaci s předměty ekonomickými a politickými, resp. filozofickými vzhledem 

k zařazení do studijního programu, což je vnímáno jako důležitý prvek, který zdůrazňuje nejen 

vzájemné návaznosti těchto vědních disciplín, ale mnohdy i společenské funkce a smysl právní 

úpravy a její aplikace při zpracování disertací. 

Uchazeči o tento obor studia mohou být nejen právníci, ale i absolventi vysokých škol 

s ekonomickým či humanitním zaměřením, pokud budou splňovat podmínky přijímacího 

řízení, tj. rozsah výuky práva na úrovni magisterského studia hlavní specializace Podnikání 

a právo. Jejich pozdější uplatnění bude především ve vědecko-výzkumné sféře, dále v 

mezinárodních, politických a obchodních vztazích, u českých i zahraničních podnikatelských 

útvarů a také ve státní správě či v orgánech EU. 

Hlavní důraz je kladen na zpracování disertační práce, která by měla odrážet 

specializaci doktoranda (obchodní korporace, závazky při podnikání, právo duševního 

vlastnictví, soutěžní právo, ochrana spotřebitele, insolvence, právo EU, finanční aspekty, 

mezinárodní právo hospodářské aj.), na samostatnost a kvalitu jejího zpracování (samostudium, 

odborná praxe, orientace v zahraničních pramenech) a na úspěšnou obhajobu navržených 

přístupů a závěrů. 

 

 

Struktura předmětů pro obor Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 

 

1. Předměty povinné 

– organizačně zajišťuje fakulta: 

PRA910 Obchodní právo 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 

MO_922 Metodologie vědy – anglicky 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) 

HP_911 Ekonomie (Hospodářská politika) 
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 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených devíti předmětů: 

PRA911 Právo obchodních společností 

PRA912 Mezinárodní, evropské a srovnávací obchodní 

právo 

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU 

PRA915 Právo zaměstnanosti 

PRA922 Právo duševního vlastnictví 

PRA923 Soutěžní právo v mezinárodním obchodě 

PRA924 Právo informačních a komunikačních technologií 

PRA925 Sociální politika (vybrané problémy)  

POL900 Teorie a metodologie v politické vědě 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může volit doktorand další 1 až 3 předměty 

potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět 2SDZ Státní doktorská zkouška – 

a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět 2ODIS Obhajoba disertační 

práce). 
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Fakulta mezinárodních vztahů – FMV 

 

Doktorský studijní program: Politologie 

 

 
Doktorský studijní program Politologie připravuje špičkové odborníky v oblasti 

politických věd. Program je koncipován tak, aby absolventi získali hluboké teoretické a 

metodologické znalosti, metodické dovednosti a kompetence k samostatné vědecké práci 

v oboru a k náročným odborným expertízám.   

 Profil absolventa doktorského studia programu politologie na FMV VŠE v Praze 

naplňuje požadavky doktorského studia politologie, zároveň absolvent získává hlubší 

kompetence v oblasti ekonomie než je v oboru politologie obvyklé.  To souvisí i s výzkumnými 

tématy, které často znalost ekonomie předpokládají, s nimiž se doktorand na pracovišti setkává, 

do nichž se zapojuje, včetně zaměření disertační práce. Vzhledem k tomu, že se studium 

uskutečňuje na fakultě mezinárodních vztahů, věnuje se také hlubší pozornost vnitropolitickým 

procesům v různých světových regionech v komparativní perspektivě (zejména Latinská 

Amerika, USA).  V současnosti se badatelská činnost zaměřuje na čtyři základní okruhy:  

- Financování politiky, problematika korupce, reprezentace zájmů, lobbying 

- Občanská společnost, regionální a lokální politika, evropeizace veřejné sféry 

- Komparativní politika (politické systémy, proměny režimů, populismus v komparativní 

perspektivě) 

- Politika životního prostředí    

Tomu odpovídá koncepce studia, vytváření individuálních studijních plánů a zapojení studentů 

do výzkumů. 

Absolventi doktorského studijního programu Politologie se vyznačují zejména:    

- kvalitní orientací v soudobých teoriích politické vědy a schopností teoreticky zakotvit 

výzkum; 

- dostatečnými kompetencemi pro volbu vhodného metodologického přístupu a volbu 

konkrétní metody a metodiky výzkumu 

- schopností kvalitní kritické práce s literaturou a prameny 

- pokročilou dovedností sběru, třídění, zpracování a vyhodnocení zdrojů a dat o 

politických, sociálních a ekonomických procesech  

- dobrou znalostí klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislosti ́mezi nimi v 

kontextu hlavních ekonomických teorií a ekonomických škol. 

- schopností vybírat pro výzkum adekvátní publikační strategie a připravit základní typy 

odborných publikačních výstupů. 

 

 

 

Struktura předmětů pro program Politologie 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

POL900 Teorie a metodologie v politické vědě  
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2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů: 

MO_922 Metodologie vědy – anglicky 

SMS904 Kvalitativní metody v mezinárodních studiích 

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených tří předmětů: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) 

SE_963 Mezinárodní ekonomie III – anglicky  

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených čtyř předmětů: 

POL902 Komparativní politika 

POL903 Dějiny a současnost politického myšlení 

POL905 Sociologie politiky 

POL917 Politika životního prostředí 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand volit další 1 až 3 předměty 

potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět 2SDZ Státní doktorská zkouška – 

a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět 2ODIS Obhajoba disertační 

práce). 
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Fakulta podnikohospodářská 
 

děkan fakulty prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních programů 
 

 

 
Název 

studijního programu 

Název 

studijního oboru 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

 

Platnost 

akreditace 

SP do 

 

   FS*    A**  

Ekonomika 

a management 

Podniková ekonomika 

a management 

3 P, K A 31. 12. 2024 

Ekonomické teorie Ekonomie 3 P, K A 31. 12. 2024 

 

 

*) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční 

formě studia, studijní programy (studijní obory) označené písmenem K jsou uskutečňovány 

v kombinované formě. 

**) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem A jsou uskutečňovány  

i v anglickém jazyce. 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek 

a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece . 

 

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia tři 

akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

http://www.vse.cz/predpisy/411. 

 

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje 

pod vedením svého školitele. 

Na Fakultě podnikohospodářské lze studovat tyto dva obory:  

 Podniková ekonomika a management 

 Ekonomie 

 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru vám poskytnou garanti příslušného 

oboru. Garantem oboru: 

     Podniková ekonomika a management je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 

 č. míst. 427 RB, č. tel. 224 09 8427. 

e-mail: martin.lukes@vse.cz  

     Ekonomie je prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. 

 č. míst. 339 RB, č. tel. 224 09 8339 

e-mail: jindrich.soukup@vse.cz . 

 

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro vědu, 

výzkum a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Martina Lukeše, Ph.D. – č. míst. 427 RB, č. tel. 

224 09 8427, martin.lukes@vse.cz. 

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium 

Ing. Adriana Válová, Ph.D. – č. míst. 347 RB, č. tel. 224 09 8347, adriana.valova@vse.cz, 

případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. 

W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, č. míst. 317 IB, č. tel. 224 09 5733, 

sabina.zukalova@vse.cz . 

 

  

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
https://www.vse.cz/predpisy/411/
mailto:martin.lukes@vse.cz
mailto:jindrich.soukup@vse.cz
mailto:martin.lukes@vse.cz
mailto:adriana.valova@vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Fakulta podnikohospodářská – FPH 

 

Doktorský studijní program: Ekonomika a management 

 

studijní obor: Podniková ekonomika a management 

 

 
V oboru PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT se vědecké aktivity 

doktorandů soustřeďují na taková témata, jakými jsou strategie podniku v evropském kontextu, 

inovační strategie multinacionálních firem, restrukturalizace a revitalizace podniků, řízení růstu 

start-upů, řízení hodnoty firmy, podnikání rodinných firem, řízení logistických řetězců, vedení 

lidí v multikulturním prostředí, ekonomická evaluace kulturních organizací a další. 

 

 

Struktura předmětů pro obor Podniková ekonomika a management 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

IT_910 Základy vědecké práce 

Předmět IT_910 je součástí státní doktorské zkoušky. 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum  

EKO905 Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si volí pouze jeden předmět vzhledem k tematickému zaměření své doktorské 

disertační práce (Tento předmět je volitelnou součástí státní doktorské zkoušky.): 

PE_925 Podniková ekonomika 

MG_922 Marketing a chování spotřebitele 

PM_912 Management pro budoucnost 

 

– organizačně zajišťuje fakulta: 

 

Po dohodě se školitelem volí doktorand jeden z níže uvedených předmětů vzhledem 

k tematickému zaměření své doktorské disertační práce:  

MIE921 Teorie firmy 

MIE902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle 

globalizace 

PSP932 Manažerská psychologie a sociologie 

P__901 Řízení lidí pro budoucnost 

LOG931 Logistický management 

PO_921 Výzkum podnikání 

MG_921 Marketingová strategie 

PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika 

PM_922 Organizační architektura a správa společností 
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AM_901 Ekonomika kultury a europeizační procesy 

 AM_902 Živá kultura jako veřejná služba v podmínkách 

současné Evropy 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand zvolit další předměty 

potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Opatření děkana FPH 

(https://fph.vse.cz/wp-

content/uploads/page/916/Opatreni_dekana_N3_2017_z_3_4_2017.pdf)  

(v rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje i Státní doktorskou zkoušku – v 

InSIS uvedena jako předmět SDZ Státní doktorská zkouška – a Obhajobu disertační práce – 

v InSIS uvedena jako předmět ODP Obhajoba disertační práce). 
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Fakulta podnikohospodářská – FPH 

 

Doktorský studijní program: Ekonomické teorie 

 

studijní obor: Ekonomie 

 

 
Studijní obor EKONOMIE se zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných 

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 

institucionálního a makroekonomického prostředí na rozhodování managementu firem. 

V rámci mikroekonomie jsou předmětem studia jednak teorie cen a konkurence a jednak rozbor 

dopadů mikroekonomických (strukturálních) politik na firemní sféru. 

 

 

Struktura předmětů pro obor Ekonomie 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

MIE911 Ekonomie (Mikroekonomie – Makroekonomie) 

IT_910 Základy vědecké práce 

Předmět IT_910 je součástí státní doktorské zkoušky. 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

MIE905 Dynamické modely v ekonomii 

Předmět MIE905 je součástí státní doktorské zkoušky. 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

STP915 Statistické metody pro vědecký výzkum 

EKO905 Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Po dohodě se školitelem volí doktorand jeden z níže uvedených předmětů vzhledem 

k tematickému zaměření své doktorské disertační práce:  

MIE921 Teorie firmy 

MIE902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle 

globalizace 

PSP932 Manažerská psychologie a sociologie 

P__901 Řízení lidí pro budoucnost 

LOG931 Logistický management 

PO_921 Výzkum podnikání 

MG_921 Marketingová strategie 

PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika 

PM_922 Organizační architektura a správa společností 
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3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii může doktorand zvolit další předměty 

potřebné pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 

 

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Opatření děkana FPH 

(https://fph.vse.cz/wp-

content/uploads/page/916/Opatreni_dekana_N3_2017_z_3_4_2017.pdf)  

(v rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje i Státní doktorskou zkoušku – v 

InSIS uvedena jako předmět SDZ Státní doktorská zkouška –  a Obhajobu disertační práce – 

v InSIS uvedena jako předmět ODP Obhajoba disertační práce). 
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Fakulta informatiky a statistiky 
 

děkan fakulty doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.  

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních programů 
 

 

Název 

studijního programu 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

 

Platnost 

akreditace 

SP do 

 

  FS*    A**  

Aplikovaná informatika 4 P, K A 18. 3. 2029  

Ekonometrie a operační výzkum 4 P, K A 18. 3. 2029  

Statistika 4 P, K A 18. 3. 2029  

 

*) Studijní programy označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční formě studia, 

studijní programy označené písmenem K jsou uskutečňovány v kombinované formě. 

**) Studijní programy označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém jazyce. 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek 

a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece . 

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia čtyři 

akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

http://www.vse.cz/predpisy/411. 

 

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje 

pod vedením svého školitele. 

 

Na Fakultě informatiky a statistiky lze studovat tyto tři programy doktorského studia:  

 Aplikovaná informatika 

 Ekonometrie a operační výzkum 

 Statistika 

 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného programu vám poskytnou příslušní garanti. 

Garantem programu: 

     Aplikovaná informatika je prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. 

 č. míst. 413 NB, č. tel. 224 09 5495 

e-mail: vojtech.svatek@vse.cz  

     Ekonometrie a operační výzkum je prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.  

 č. míst. 437 NB, č. tel. 224 09 5403 

e-mail: josef.jablonsky@vse.cz  

     Statistika je prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. 

 č. míst. 442 NB, č. tel. 224 09 5483 

e-mail: hana.rezankova@vse.cz . 

 

 

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana pro tvůrčí 

činnost a zahraniční vztahy prof. Ing. Petra Doucka, CSc. – č. míst. 452 NB, č. tel. 224 09 5409, 

petr.doucek@vse.cz.  

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Jitka 

Krajíčková – č. míst. 412 NB, č. tel. 224 09 5464, krajicko@vse.cz, případně Mgr. Sabina 

Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 

Praha 3 – Žižkov, č. míst. 317 IB, č. tel. 224 09 5733, sabina.zukalova@vse.cz . 

 

  

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
https://www.vse.cz/predpisy/411/
mailto:vojtech.svatek@vse.cz
mailto:josef.jablonsky@vse.cz
mailto:hana.rezankova@vse.cz
mailto:petr.doucek@vse.cz
mailto:krajicko@vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Fakulta informatiky a statistiky – FIS 

 

Doktorský studijní program: Aplikovaná informatika 

 

 
Program Aplikovaná informatika se orientuje na výchovu teoreticky i prakticky 

připravených odborníků, kteří mají globální přehled o jednotlivých sférách informatiky, jsou 

schopni koncepčního uvažování při tvorbě a využívání informačních systémů a dokáží spojit 

věcné cíle a požadavky uživatelů systémů s možnostmi informačních technologií. 

Mezi základní témata na programu patří: vztah ekonomického prostředí a informatiky, IS/IT 

jako nástroj konkurenceschopnosti organizace, podnikové informační strategie, role 

systémových integrátorů, různé architektury IS/IT, outsourcing v oblasti informatiky apod., 

dále pak moderní metodiky vývoje softwaru (např. agilní přístupy) a pokročilé technologie 

zpracování dat (dolování vztahů z databází a z webu, integrace sémanticky popsaných dat atd.) 

Doktorské studium je zaměřeno hlavně na kvalitní zpracování a obhájení disertační 

práce, ve které se spojují teoretické poznatky včetně znalosti světových trendů s poznatky 

praktickými. Vysoká odborná úroveň doktorandů je zajišťována zejména jejich systematickým 

zapojováním do vědeckých projektů kateder, zahrnujících mezinárodní spolupráci. Úspěšní 

absolventi mají možnost uplatnit se v rámci vysokých škol, velkých organizací, ale i ve veřejné 

správě. Vedle solidní znalosti konkrétních informačních technologií se vyznačují 

interdisciplinárním nadhledem, exaktním způsobem myšlení a schopností formulovat a řídit 

komplexní úlohy řešené v týmové spolupráci. 

 

 

Struktura předmětů pro program Aplikovaná informatika 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

IT_910 Základy vědecké práce 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí dva z předmětů vyučovaných 

informatickými katedrami (tj. s identy začínajícími „IT_“, „IZI“ nebo „SA“, přičemž tato 

volba nezahrnuje propedeutické předměty IT_911 a SA_909, které jsou nabízeny jen jako 

volitelné, takto: 

– jeden předmět vyučovaný jinou katedrou než tou, na které působí školitel 

doktoranda 

– jeden předmět vyučovaný tou katedrou, na které působí školitel doktoranda (pokud 

školitel působí na některé informatické katedře) 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). Může se jednat i o další předmět/y vyučované informatickými katedrami nad 

rámec těch, které byly doktorandem vybrány v rámci povinné volitelnosti. 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 
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Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Opatření děkana FIS 

(https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf). 

V rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje následující povinnosti ve formě 

předmětů: 

4OPP  Obhajoba projektu disertační práce 

4DVC1 Vědecká činnost I 

4DVC2 Vědecká činnost II 

4SDZAI Státní doktorská zkouška 

4MO  Malá obhajoba disertační práce 

4ODDP Obhajoba disertační práce 

 

 

 

  

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf
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Fakulta informatiky a statistiky – FIS 

 

Doktorský studijní program: Ekonometrie a operační výzkum 

 

 
Studijní program Ekonometrie a operační výzkum je zaměřen na výchovu odborníků 

v oblasti rozvoje teorie a aplikací optimalizačních modelů, ekonometrického modelování 

a prognózování, matematické ekonomie, optimálního řízení a simulačních modelů. Cílem 

programu je, aby jeho absolventi byli ekonomicky vzdělaní odborníci schopni rozvíjet a 

aplikovat metody a modely operačního výzkumu v úlohách matematického programování, 

teorie her, síťové analýzy, vícekriteriálního rozhodování, teorie zásob a hromadné obsluhy 

stejně jako ekonometrické modely při mikroekonomických i makroekonomických analýzách. 

Odborná úroveň pedagogů podílejících se na výuce studentů na doktorském studiu programu 

Ekonometrie a operační výzkum, jakož i relativně velký počet profesorů a docentů, umožňuje 

nabízet na doktorském studiu kromě povinných předmětů i velký počet specializovaných a 

široce zaměřených volitelných předmětů. Program Ekonometrie a operační výzkum vychovává 

vysoce kvalifikované odborníky, kteří mají hluboké znalosti ekonometrie, optimalizačních 

a simulačních metod a modelů a softwarových produktů pro kvantitativní analýzy. Jejich 

uplatnění je v centrálních institucích, bankách a další finančních institucích, konzultačních 

firmách a všude tam, kde je vyžadována samostatná tvůrčí práce a exaktní uvažování. 

 

 

Struktura předmětů pro program Ekonometrie a operační výzkum 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

IT_910 Základy vědecké práce 

 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

EKO902 Aplikovaná ekonometrie 

EKO903 Počítačová optimalizace 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3) 

MAE901 Makroekonomie III. 

 

 

3. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 
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Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Opatření děkana FIS 

(https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf). 

V rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje následující povinnosti ve formě 

předmětů: 

4OPP  Obhajoba projektu disertační práce 

4DVC1 Vědecká činnost I 

4DVC2 Vědecká činnost II 

4SDZEO Státní doktorská zkouška 

4MO  Malá obhajoba disertační práce 

4ODDP Obhajoba disertační práce 

 

 

  

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf
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Fakulta informatiky a statistiky – FIS 

 

Doktorský studijní program: Statistika 

 

 
Hlavním cílem programu Statistika v doktorském studiu je výchova špičkových 

výzkumníků a specialistů s hlubokým statistickým vzděláním, s rozhledem v zahraniční 

i domácí odborné literatuře a se schopností podílet se na náročných aplikacích při řešení 

stěžejních makroekonomických, finančních, korporátních a dalších úloh. Výuka v doktorském 

studiu programu Statistika má poskytnout doktorandům možnost náročného specializovaného 

studia statistických disciplín, s akcentem na současný vývoj statistické teorie, a zároveň je 

informovat i o nových aplikačních možnostech a přístupech k analýze dat ve smyslu 

současných zahraničních trendů v této oblasti. Takto kvalifikovaní absolventi jsou vysoce 

žádáni na trhu práce, a proto mají velmi dobré a široké uplatnění. Odborná úroveň pedagogů, 

podílejících se na výuce studentů na doktorském studiu programu Statistika, jakož i relativně 

velký počet profesorů a docentů umožňují nabízet v doktorském studiu kromě povinných 

předmětů i velký počet specializovaných a široce zaměřených volitelných předmětů. 

Doktorský studijní program Statistika rozšiřuje nabídku specializovaného studia 

v oblasti, v níž je na trhu práce zřetelný nedostatek mladých, vysoce kvalifikovaných 

odborníků. Absolventi se mohou uplatnit nejen v rámci státní statistické služby, ale i jako 

kvalifikovaní experti, o které budou mít zájem především ty instituce, které vyžadují kromě 

profesionálních statistických znalostí a exaktního způsobu myšlení i schopnost formulace 

komplexnějších úloh, dokonalou znalost práce se statistickými počítačovými produkty 

a detailní ekonomické znalosti. 

 

 

Struktura předmětů pro program Statistika 

 

1. Předměty povinné 

– organizačně zajišťuje fakulta: 

STP903 Výběrová šetření 

STP904 Vícerozměrné statistické metody 

STP921 Časové řady a regrese 

 

 – organizačně zajišťuje OVV: 

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3) 

 

2. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další 1 až 3 předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium).  

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami. 

Doktorand má možnost vybrat si tento předmět nad rámec studijních povinností. 
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Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím Opatření děkana FIS 

(https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf). 

V rámci Individuálního studijního plánu si doktorand zapisuje následující povinnosti ve formě 

předmětů: 

4OPP  Obhajoba projektu disertační práce 

4DVC1 Vědecká činnost I 

4DVC2 Vědecká činnost II 

4SDZST Státní doktorská zkouška 

4MO  Malá obhajoba disertační práce 

4ODDP Obhajoba disertační práce 

 

 

 

  

https://fis.vse.cz/wp-content/uploads/page/579/Opatreni_2017_02.pdf
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Národohospodářská fakulta 
 

děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních programů 
 

 
 

Název 

studijního programu 

Název 

studijního oboru 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

Platnost 

akreditace SP do 

   FS* A**  

Ekonomie 

a hospodářská správa 

Ekonomická teorie 3 P, K A 31. 12. 2024 

Hospodářská politika 3 P, K A 31. 12. 2024 

Hospodářské a politické 

dějiny 20. století 

3 P, K A 31. 12. 2024 

 

*) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční 

formě studia, studijní programy (studijní obory) označené písmenem K jsou uskutečňovány 

v kombinované formě. 

**) Studijní programy (studijní obory) označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém 

jazyce. 

 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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Vedle zákonných požadavků na studium v doktorských studijních programech je podmínkou 

přijetí účast v přijímacím řízení, v jehož rámci bude individuálně posuzována připravenost 

uchazeče na studium oboru. Samozřejmostí je aktivní znalost anglického jazyka. 

Možnost ucházet se o studium tohoto oboru však není podmíněna absolvováním nějakého 

specifického studijního oboru na magisterském stupni studia, přestože toto může být v rámci 

přijímacího řízení výhodou. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece . 

 

Všechny akreditované obory v rámci tohoto doktorského studijního programu mají standardní 

délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější 

informace jsou uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

http://www.vse.cz/predpisy/411. 

 

Na Národohospodářské fakultě lze studovat tyto tři obory doktorského studia: 

 Ekonomická teorie 

 Hospodářská politika 

 Hospodářské a politické dějiny 20. století 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného oboru Vám poskytnou garanti příslušného 

oboru. Garantem oboru: 

 

Ekonomická teorie je prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. 

 č. míst. 304A NB, č. tel. 224 09 5521 

 e-mail: chytil@vse.cz  

 

Hospodářská politika je doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. 

 č. míst. 320 NB, č. tel. 224 09 5620 

 e-mail: sevcik@vse.cz 

 

Hospodářské a politické dějiny 20. století je prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D. 

 č. míst. 347 NB, č. tel. 224 09 5340 

 e-mail: ales.skrivan@vse.cz 

 

 

 

S případnými dalšími dotazy a studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana 

pro vědu prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc., č. míst. 334 NB, č. tel. 224 09 5634, krebs@vse.cz. 

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje studijní referentka pro doktorské studium Alena 

Šalbabová – č. míst. 397A NB, č. tel. 224 09 5523, salbab@vse.cz, případně Mgr. Sabina 

Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 

Praha 3 – Žižkov, č. míst. 317 IB, č. tel. 224 09 5733, sabina.zukalova@vse.cz. 

  

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
https://www.vse.cz/predpisy/411/
mailto:chytil@vse.cz
mailto:sevcik@vse.cz
mailto:ales.skrivan@vse.cz
mailto:krebs@vse.cz
mailto:krebs@vse.cz
mailto:salbab@vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Studenti jsou přijímáni do těchto tří studijních oborů: 

 

Ekonomická teorie 

Hospodářská politika 

Hospodářské a politické dějiny 20. století 

 

Každý z těchto oborů je specifický, avšak struktura požadavků na absolvování je z formálního 

pohledu obdobná. V následujícím textu se proto nejprve seznámíte se strukturou studijních 

povinností, které se váží obecně ke studijnímu programu Ekonomie a hospodářská správa. Pak 

v jednotlivých podkapitolách najdete již jen konkrétní oborově povinné (či povinně volitelné) 

předměty jednotlivých studijních oborů. 

 

Požadavky na absolvování studijního programu 

 

Každý z vás musí úspěšně absolvovat tyto předměty, resp. skupiny předmětů: 

 povinné předměty studijního programu, 

 povinné předměty studijního oboru, 

 volitelné předměty studijního oboru, 

 celoškolsky volitelné předměty, 

 státní doktorskou zkoušku (ta je vlastně povinným speciálním předmětem, ale pro její 

významnost ji zde uvádíme zvlášť), 

 obhájit doktorskou práci (ta je vlastně povinným speciálním předmětem, ale pro její 

významnost i ji zde uvádíme zvlášť). 
 

Jelikož každá studijní povinnost má i svoji kreditovou hodnotu, lze výše uvedené upřesnit jako 

požadavek získat 180 doktorských kreditů (dále jen doktor. kreditů v předepsané struktuře: 

 

 

Doktor. 

kredity 
Skupina studijních povinností 

140 

A. Povinné předměty programu (fP) 

B. Oborově povinné předměty (oP) 

C. Oborově volitelné předměty (oV) 

D. Celoškolsky volitelné předměty (cVV) 

10 E. Státní doktorská zkouška (oSZ) 

30 F. Obhajoba doktorské práce (oSZ) 

180 Celkem 
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A. Povinné předměty studijního programu 

 

Jedná se o předměty, které jsou specifické tím, že si je zapisujete mimo-semestrálně kdykoliv 

v průběhu roku podle toho, zda danou aktivitu v daném semestru budete nárokovat nebo ne. 

V sylabech těchto předmětů naleznete způsob, jakým lze doktor. kredity za tyto aktivity získat 

a u koho. V zásadě postačí, když budete tyto doktor. kredity nárokovat za každý semestr jen 

jednou, a to na jeho konci. 

Níže v tabulce je uvedeno, za co a kolik lze v jednotlivých předmětech získat minimálně doktor. 

kreditů během celé doby studia. Nezapomeňte také, že nemusí být jedno, kdy které předměty 

splníte.  

 

Kód Název 

předmětu/ 

povinnosti 

Hodnocení doktor. kredity Min. 

počet  

doktor.

kreditů 
55F900 Pedagogická 

příprava 

Absolvování libovolného kurzu pedagogických dovedností, 

kreditové/bodové hodnocení závisí na daném typu kurzu (ale předpokládá 

se 1–3 doktor. kredity). Je prerekvizitou pro 55F901. 

-* 

55F901 Výuka 

v pregraduálních 

programech 

Výuka jednoho předmětu v bakalářském a magisterském studiu v rozsahu 

90 minut týdně má hodnotu 3 doktor. kredity. Vedení bakalářské práce 

jednoho studenta má hodnotu 1 doktor. kredit. 

-* 

55F902 Účast na fakultním 

doktorandském 

workshopu 

Splnění podmínek kurzu (účast na workshopech, aktivní účast v diskusi) 

odpovídá 8 doktor. kreditům. 
8 

55F903 Prezentace na 

fakultním 

doktorandském 

workshopu 

Splnění podmínek kurzu (prezentace 1 předloženého a akceptovaného 

článku, odpovědi na posudky, prezentace článku a aktivní účast na 

workshopech) odpovídá 8 doktor. kreditům. 

8 

55F904 Prezentace na 

konferenci 

Příspěvek v českém nebo slovenském jazyce má hodnotu 1 kredit/bod, v 

cizím jazyce 2 doktor. kredity. 
- 

55F905 Publikace stati 

v recenzovaném 

časopise 

Má hodnotu až 15 doktor. kreditů, byla-li uveřejněna v českém nebo 

slovenském časopise, a až 20 doktor. kreditů, byla-li uveřejněna v 

zahraničním časopise. 

15+20** 

55F906 Publikace stati 

v impaktovaném 

časopise 

První publikace má hodnotu 20 doktor. kreditů, byla-li uveřejněna v 

českém nebo slovenském časopise, a 30 doktor. kreditů, byla-li uveřejněna 

v zahraničním časopise. 

Druhá a další publikace má hodnotu 25 doktor. kreditů, byla-li uveřejněna 

v českém nebo slovenském časopise, a 35 doktor. kreditů, byla-li 

uveřejněna v zahraničním časopise. 

20 

55F907 Účast v grantech Studenti mají nárok na 3 doktor. kredity u zahraničních grantů a u grantů 

od významných domácích organizací (GA ČR, TA ČR, apod.) a na 1 

kredit/bod v případě ostatních grantů. 

- 

55F909 Studijní pobyt 

v zahraničí 

Každých ukončených 15 kalendářních dní kalendářních dní pobytu v 

zahraničí je oceněno 1 doktor. kreditem. 
- 

55F911 Prezentační 

přednáška 

Každá přednáška pro studenty středních škol zahrnující prezentaci fakulty 

je oceněna 2 doktor. kredity. 
- 

55F912 Základy ovládání 

ekonometrického 

SW STATA 

Splnění podmínek kurzu (vypracování semestrální práce) odpovídá 7 

doktor. kreditům. 
- 

55F913 Obhajoba výzkumu 

v rámci dizertační 

práce 

Úspěšné absolvování předmětu je ohodnoceno 8 doktor. kredity. - 

Celkem alespoň 80 
* Ačkoliv obecně není minimum stanoveno, může být prezenčním studentům jejich katedrou minimum bodů z 55F901 stanoveno, a to až na 

úroveň 10 doktor. kreditů za semestr. V takovém případě se stává povinným kurzem i 55F900, neboť ten je prerekvizitou pro 55F901. 

** To tedy znamená nejméně dvě publikace, z toho alespoň jednu v zahraničním časopise. Celá tato dvojí povinnost však může být 
nahrazena druhým absolvováním předmětu 55F906 (tj. druhou publikací stati v impaktovaném časopise). 
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B. a C. Oborově povinné a volitelné předměty 

Seznam předmětů si uvedeme na dalších stranách pro každý obor zvlášť. Může se stát, že 

v seznamu vašich povinných předmětů nastanou drobné změny. Každý studijní obor se totiž 

vyvíjí a modernizuje.  

 

D. Celoškolsky volitelné předměty 

 

V této skupině jsou nabízeny předměty ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Důležité je, abyste zde nasbírali tolik doktor. kreditů, kolik vám (po sečtení doktor. kreditů za 

povinné a povinně volitelné předměty) chybí do 140. 

 

E. Státní doktorská zkouška (10 doktor. kreditů) 

 

Jedním ze dvou vrcholů doktorského studia je státní doktorská zkouška. Smíte ji skládat teprve 

poté, co jste získali: 

 všechny kredity za standardní předměty (předměty ve skupinách A, B, C, D). 

 celkově (za všechny studijní povinnosti) alespoň 100 doktor. kreditů. 

Státní doktorská zkouška má podobu rozpravy nad pěti tematickými okruhy. To je pět oblastí 

z vašeho výzkumného oboru, které specifikujete po dohodě se svým školitelem a pro které 

sestavíte seznam nastudované literatury, která bude podkladem pro zkoušející.  

Pro sestavování pěti tematických okruhů platí: 

 Okruhy musí být odlišné od tématu doktorské práce, ale měly by být blízké oboru, jemuž se 

věnujete. 

 Hlavním kritériem je, aby tematické okruhy pokryly dostatečnou šířku záběru vašeho 

studijního zájmu. 

 Seznam literatury by měl být dostatečně obsáhlý, úměrný času za roky doktorského studia. 

V ideálním případě je vypracován vždy zvlášť pro jednotlivý okruh. 

 Seznam literatury musí být založen na odborné literatuře, především odborných článcích, 

kde důraz je kladen na aktuálnost pramenů, zdroje s vysokým impakt-faktorem. Zahraniční 

literatura by měla převládat ve všech případech, kdy je to alespoň trochu možné. Znalost 

základních učebnic a skript se předpokládá, tedy nemohou být součástí seznamu.  
 

 

Přihláška ke státní doktorské zkoušce je písemná, můžete si ji stáhnout na stránkách fakulty 

v sekci Formuláře. Přihlášku se všemi přílohami předáváte studijní referentce alespoň měsíc 

před tím, než byste chtěli zkoušku skládat. Referentka vám posléze sdělí termín zkoušky 

a jméno předsedy komise. 

Státní doktorskou zkoušku můžete jednou opakovat, a to nejdříve za čtyři měsíce. 

 

F. Obhajoba doktorské práce (30 doktor. kreditů) 

 

Obhajoba doktorské práce je závěrečným vrcholem doktorského studia. Tomu odpovídají 

i regule, které přesně stanovují, za jakých podmínek ji smíte absolvovat a jak přesně obhajoba 

probíhá. Ve stručnosti zmiňme aspoň nejdůležitější fakta (jinak vše najdete v 

https://nf.vse.cz/wp-content/uploads/page/811/Manua%CC%81l-pro-studium-na-NF-

15.10.2018.pdf  

a v opatření děkana Organizační zabezpečení malých a velkých obhajob doktorských prací 

na NF VŠE).  

Obhajovat doktorskou práci smíte až na samý závěr studia, až po úspěšném složení státní 

doktorské zkoušky a absolvování všech předmětů. Nejprve musíte absolvovat tzv. malou 

obhajobu, což je prezentace vaší práce před členy katedry, na kterou jste příslušní. Pouze když 

http://nf.vse.cz/formulare-pro-doktorandy/
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je prezentace úspěšná, lze se přihlásit k velké obhajobě, která probíhá před zkušební komisí. 

Přihláška se podává písemně studijní referentce, po vyplnění formuláře dostupného 

na http://nf.vse.cz/formulare-pro-doktorandy/ . 

 

 

 

VÍTE ,  ŽE . . .  

…po schválení u nás můžete psát doktorskou práci i v anglickém 

jazyce? 

Takovou vaši snahu jen vítáme – pokud chcete napsat práci 

v anglickém jazyce, rozhodně to podporujeme. 

 

 

 

 

http://nf.vse.cz/formulare-pro-doktorandy/
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Národohospodářská fakulta – NF 

 

Doktorský studijní program: Ekonomie a hospodářská správa 

 

studijní obor: Ekonomická teorie 

 
Obor je určen pro studenty, kteří mají hlubší vztah k ekonomické teorii (mikroekonomii 

a makroekonomii). Zaměřuje se na přípravu vědeckých 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. 

Posluchači oboru zvládnou na vysoké úrovni doktorské předměty makroekonomie, 

mikroekonomie, monetární ekonomie a kvantitativních metod v ekonomii, a dále si volí 

z nabízených volitelných předmětů, které mají vztah k jejich doktorské práci. Předpokládá se 

samostatné studium z doporučené české i zahraniční literatury, která obsahuje nejnovější 

poznatky z daného oboru. 

 

Struktura předmětů pro obor Ekonomická teorie 

 

B. Oborově povinné předměty (15 doktor. kreditů) 

 

Kód Název předmětu Doktor. kredity 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 5 

5EN912 Mikroekonomie III 5 

5EN913 Makroekonomie III 5 

Celkem 15 

 

C. Oborově volitelné předměty 

 

V tomto oboru nejsou. 

 

D. Předměty volitelné 

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.  

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět ET1000 Státní doktorská zkouška 

(10 doktor. kreditů) – a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět ET0000 

Obhajoba disertační práce (30 doktor. kreditů). 
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Národohospodářská fakulta – NF 

 

Doktorský studijní program: Ekonomie a hospodářská správa 

 

studijní obor: Hospodářská politika 

 
Obor je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi ekonomické teorie, dějin 

ekonomických teorií, hospodářských dějin, teoretické hospodářské politiky, základních znalostí 

politologie a dalších mezioborových společenských věd. Dále se předpokládají znalosti 

pokročilých matematických a statistických metod používaných v ekonomických vědách. Vedle 

toho se předpokládají schopnosti analytického a abstraktního myšlení, chápání vývoje 

hospodářství v širokých souvislostech a znalosti uplatňování hospodářsko-politických nástrojů 

v praktické hospodářské politice.  

Obor hospodářská politika připravuje pracovníky pro vědecká, výzkumná 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. 

Cílem studia oboru Hospodářská politika je získat a prohloubit znalosti ve všech uvedených 

oblastech a zároveň umět aplikovat tyto znalosti pro konkrétní 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, 

mikroekonomickými aspekty dopadů používání makroekonomické politiky. Student bude 

od 1. ročníku zapojován do výzkumných a pedagogických aktivit Národohospodářské fakulty 

VŠE. 

 

Struktura předmětů pro obor Hospodářská politika 

 

 

B. Oborově povinné předměty (15 doktor. kreditů) 

 

Kód Název předmětu Doktor. kredity 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 5 

MAE911 Ekonomie (Makroekonomie – Mikroekonomie) 5 

5HP900 Hospodářská politika 5 

Celkem 15 

 

C. Oborově volitelné předměty 

 

V tomto oboru nejsou. 

 

D. Předměty volitelné  

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.  
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Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět HP1000 Státní doktorská zkouška 

(10 doktor. kreditů) – a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět HP0000 

Obhajoba disertační práce (30 doktor. kreditů). 
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Národohospodářská fakulta – NF 

 

Doktorský studijní program: Ekonomie a hospodářská správa 

 

studijní obor: Hospodářské a politické dějiny 20. století 
 

Obor je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi hospodářských a politických 

dějin, ekonomických teorií, dějin ekonomických teorií, hospodářské politiky a základních 

znalostí z příbuzných vědních oborů (politologie, sociologie, filozofie, antropologie). Obor se 

primárně zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří během studia získají 

hluboké teoretické znalosti, jež budou schopni aplikovat v daných vědeckých disciplínách. 

Vedle toho se předpokládají u uchazečů schopnosti analytického a abstraktního myšlení, které 

napomohou zařadit jednotlivé historické události do širšího společensko-ekonomického rámce. 

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 teoretických přístupů. V tomto pojetí je obor jediným 

pracovištěm v České republice, které nabízí tuto specializaci. Záměrem oboru je reflektovat 

řadu nových přístupů, které se v posledních letech profilovaly v ekonomii a historii – teorie 

veřejné volby, institucionální 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 činnosti na domácích i zahraničních 

institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. 

 

 

Struktura předmětů pro obor Hospodářské a politické dějiny 20. století 

 

B. Oborově povinné předměty (15 doktor. kreditů) 

 

Kód Název předmětu Doktor. kredity 

FIL901 Filosofie a metodologie vědy 5 

5HD921 Vybrané problémy hospodářských dějin po roce 1945 5 

5HP922 Moderní československé hospodářské dějiny 1945 – 

1992 

5 

Celkem 15 

 

C. Oborově volitelné předměty (5 doktor. kreditů) 

 

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů: 

 

Kód Název předmětu Doktor. kredity 

5EN912 Mikroekonomie III 5 

5EN913 Makroekonomie III 5 

5HP900 Hospodářská politika 5 

Celkem 5 
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D. Předměty volitelné  

 – nabízené fakultou, popř. ostatními fakultami VŠE. 

Po dohodě se školitelem si v této kategorii volí doktorand další předměty potřebné 

pro zpracování disertace (viz seznamy akreditovaných předmětů pro doktorské 

studium). 

 – cizí jazyky v rámci předmětů pro doktorské studium nabízené jazykovými katedrami.  

 

Doktorand plní i další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a s Individuálním studijním plánem (v jehož rámci si doktorand zapisuje 

i Státní doktorskou zkoušku – v InSIS uvedena jako předmět HD1000 Státní doktorská zkouška 

(10 doktor. kreditů) – a Obhajobu disertační práce – v InSIS uvedena jako předmět HD0000 

Obhajoba disertační práce (30 doktor. kreditů). 
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Fakulta managementu  
  

děkan fakulty doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 

 

Seznam otevřených akreditovaných doktorských 

studijních programů 
 

 
Název 

studijního programu 

Standardní doba studia 

v akademických rocích 

 

Platnost akreditace 

SP do 

 

  FS*    A**  

Management 4 P, K A 2. 10. 2028 

 

 

*) Studijní programy označené písmenem P jsou uskutečňovány v prezenční formě studia, 

studijní programy označené písmenem K jsou uskutečňovány v kombinované formě. 

**) Studijní programy označené písmenem A jsou uskutečňovány i v anglickém (nebo jiném 

cizím) jazyce. 

 

V případě malého počtu studentů probíhá výuka formou individuálních konzultací. 
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K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek 

a s ohledem na kapacitu školitelů. Veškeré informace o přijímacím řízení získá uchazeč 

ze samostatné brožury „Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech“ 

vydané Vysokou školou ekonomickou v Praze http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-

uchazece. 

Akreditované studijní programy doktorského studia mají standardní délku studia čtyři 

akademické roky a maximální délku studia pět akademických let. Podrobnější informace jsou 

uvedeny ve „Studijním a zkušebním řádu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

http://www.vse.cz/predpisy/411. 

 

Doktorand studuje podle individuálního studijního plánu, který na začátku studia sestavuje 

pod vedením svého školitele. 

 

Na Fakultě managementu lze studovat tento doktorský studijní program:  

 Management 

 

Podrobné informace o obsahu studia zvoleného programu vám poskytne garant příslušného 

programu. Garantem programu: 

     Management je doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. 

č. míst. 315 (na FM VŠE), č. tel. 384 41 7222 

e-mail: komarkol@fm.vse.cz.  

S případnými studijními problémy se mohou doktorandi obracet na proděkana 

pro vědu, výzkum a doktorské studium doc. Ing. Tomáše Kincla, Ph.D. – č. míst. 505 (na FM 

VŠE), č. tel. 384 41 7154, e-mail: tomas.kincl@vse.cz. 

 

Provozní a technické záležitosti vyřizuje: 

Mgr. Irena Míková (asistentka oddělení pro vědu a výzkum) č. místnosti 406 (na FM VŠE), 

mikovair@fm.vse.cz, č. tel. 384 41 7235. 

Hana Piklová (referentka pro studijní záležitosti doktorského studia) č. místnosti 405 (na FM 

VŠE), piklova@fm.vse.cz, č. tel. 384 41 7101. 

Případně Mgr. Sabina Zukalová z oddělení vědy a výzkumu – doktorské studium VŠE, nám. 

W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov, č. místnosti 317 IB, č. tel. 224 09 5733, 

sabina.zukalova@vse.cz . 

 

  

http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece
https://www.vse.cz/predpisy/411/
mailto:komarkol@fm.vse.cz
file:///D:/Users/zuks00/Documents/Brožury/final/tomas.kincl@vse.cz
mailto:mikovair@fm.vse.cz
mailto:piklova@fm.vse.cz
mailto:sabina.zukalova@vse.cz
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Fakulta managementu – FM 

 

Doktorský studijní program: Management 

 

 
Cílem doktorského studijního programu Management je zejména výchova vědeckých 

pracovníků schopných vytvářet a dlouhodobě udržet podmínky pro rozvoj jednotlivých oblastí 

teorie managementu. V souladu s tímto cílem studijní program umožňuje prohloubení 

teoretických poznatků v oblasti managementu a poskytuje nástroje pro vědecko-výzkumnou 

práci s využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod. Úspěšné ukončení této vědecké 

výchovy umožní absolventům pokračovat v další vědecké činnosti s důrazem na 

interdisciplinární přístup či povede ke zkvalitnění jejich manažerské práce využitím principů 

praxe založené na vědecké evidenci (evidence-based practice). 

 

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent doktorského studijního programu Management bude schopen dále rozvíjet 

stávající vědecké poznatky v oblastech ekonomiky a managementu, obohacovat 

vystudovaný obor o nové myšlenky a tvořivě je aplikovat do praxe, nalézat možná 

interdisciplinární propojení s jinými vědeckými oblastmi a vyučovat ekonomické a 

manažerské předměty na vysokoškolské úrovni. Své uplatnění nalezne zejména na vysokých 

školách a vědeckovýzkumných institucích zaměřených na management a jemu příbuzné 

obory (marketing, manažerská ekonomika apod.) ať již v tuzemsku či zahraničí, na 

ministerstvech a v dalších orgánech veřejné správy a ve vrcholových řídících funkcích 

tuzemských i nadnárodních obchodních korporací. 

 

Vstupní požadavky 

K doktorskému studiu na Fakultě managementu mohou být přijati absolventi ukončeného 

inženýrského resp. magisterského ekonomicko-manažerského studia na vysoké škole. Forma 

přijímacího řízení je stejná jako u ostatních oborů doktorského studia na VŠE. Uchazeči jsou 

přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož podmínky stanoví děkan FM vždy pro daný 

školní rok. Obsah a rozsah jednotlivých částí zkoušky je uchazečům předem oznámen. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů vychází z kapacitních možností fakulty a školitelů. 

 

 

Struktura předmětů pro obor Management 

 

1. Předměty povinné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 

6DEKO1 Ekonomie (Hospodářská politika) 

6DMAN1 Management 

6DVDM1 Výzkumný design a metodologie 

 

 

2. Předměty povinně volitelné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 
Doktorand si na základě doporučení školitele a dle zaměření své práce volí jeden 

z uvedených dvou předmětů: 

6DKLM1 Kvalitativní výzkumné metody v managementu 

6DKNM1 Kvantitativní výzkumné metody v managementu 
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3. Předměty volitelné 

 – organizačně zajišťuje fakulta: 
Po dohodě se školitelem volí doktorand další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování 

disertační práce: 

DZAH1 Zahraniční studijní pobyt 

 

 

Další volně volitelné předměty (maximálně dva) lze vybírat z nabídky volně volitelných 

předmětů akreditovaných pro doktorské studium na ostatních fakultách VŠE.  

 

  

Další povinnosti  

Doktorandi fakulty plní další povinnosti v souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké 

školy ekonomické a s Individuálním studijním plánem zahrnujícím standard doktoranda 

fakulty, který je specifikován v Opatření děkana o dalších povinnostech studentů doktorského 

studia na Fakultě managementu VŠE v Praze (6/2017) – viz internetová stránka: 

 https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/ 

 

 

Požadavky na státní doktorskou zkoušku 

Státní doktorská zkouška je komplexním prověřením znalostí v rozsahu studovaného studijního 

programu. Při této zkoušce prokazuje student stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, 

metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním 

programu a prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti. 

Ke státní doktorské zkoušce se může přihlásit student, který splňuje podmínky dané Studijním 

a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a aktuálním zněním Opatření děkana 

Fakulty managementu o dalších povinnostech studentů doktorského studia na Fakultě 

managementu VŠE v Praze (Standard doktoranda). 

Státní doktorská zkouška má podobu ústní zkoušky před (alespoň) tříčlennou komisí a je 

tvořena třemi částmi. 

První část má charakter rozpravy nad tezemi disertační práce o minimálním rozsahu 30 stran, 

písemně předložených minimálně jeden měsíc před předpokládaným datem konání SDZ. Cílem 

tezí disertační práce je především: 

 prostřednictvím literární rešerše představit výzkumnou oblast práce a zejména 

argumentovat výzkumnou otázku/hypotézu/předpoklad, 

 podrobně představit a argumentovat metodiku práce a ukotvit ji v rámci 

výzkumných paradigmat, formulovat možná výzkumná omezení, 

 argumentovat teze disertační práce s ohledem na poznatky získané v rámci 

předmětu 6DVDM1 - Výzkumný design a metodologie, 

 předložit alespoň předběžné výsledky vlastního výzkumu či výstupy z práce. 

Druhá část je tvořena ústní zkouškou z okruhů, které stanoví školitel doktoranda. Školitel 

doktoranda rovněž vymezí minimálně dvě knižní publikace a/nebo soubor minimálně deseti 

akademických článků, které jsou klíčové pro specifickou oblast, ve které doktorand zpracovává 

disertační práci. 

  

https://www.fm.vse.cz/doktorske-studium/standard-doktoranda/
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Třetí část je tvořena ústní zkouškou z teorie managementu, kde základní literatura ke zkoušce 

je: 

Hatch, M. J. (2018). Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern perspectives. 

Oxford: UK: Oxford Univ. Press. Retrieved from 

https://global.oup.com/ukhe/product/organization-theory-9780198723981?cc=cz&lang=en& 

Miles, J. A. (2012). Management and organization theory?: a Jossey-Bass reader. San 

Francisco, CA: Wiley. 

Bacharach, S. B. (1989). Organizational Theories: Some Criteria for Evaluation. Academy of 

Management Review, 14(4), 496–515. https://doi.org/10.5465/AMR.1989.4308374 

Bartunek, J. M., Rynes, S. L., & Ireland, R. D. (2006). What makes management research 

interesting, and why does it matter? Academy of Management Journal, 49(1), 9–15. 

https://doi.org/10.5465/amj.2006.20785494 

Corley, K. G., & Gioia, D. A. (2011). Building theory about theory building: What constitutes 

a theoretical contribution? Academy of Management Review, 36(1), 12–32. 

https://doi.org/10.5465/amr.2009.0486 

Davis, M. S. (1971). That’s interesting! Philosophy of the Social Sciences, 1(2), 309–344. 

https://doi.org/10.1177/004839317100100211 

Sutton, R. I., & Staw, B. M. (1995). What theory is not. Administrative Science Quarterly, 

40(3), 371. 

https://doi.org/10.2307/2393788 

Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? Academy of Management 

Review, 14(4), 490–495. 

https://doi.org/10.5465/AMR.1989.4308371 

Hambrick, D. C. (2007). The field of management’s devotion to theory: Too much of a good 

thing? Academy of Management Journal, 50(6), 1346–1352. 

https://doi.org/10.5465/amj.2007.28166119 

Suddaby, R. (2010). Editor’s comments: Construct clarity in theories of management and 

organization. Academy of Management Review, 35(3), 346–357. 

https://doi.org/10.2307/25682418 Colquitt, J. A., & Zapata-Phelan, C. P. (2007). Trends in 

theory building and theory testing: A five-decade study of the Academy of Management 

Journal. Academy of Management Journal, 50(6), 1281–1303. 

https://doi.org/10.5465/amj.2007.28165855 

Rindova, V. (2008). Editor’s comments: Publishing theory when you are new to the game. 

Academy of Management Review, 33(2), 300–303. 

https://doi.org/10.5465/amr.2008.31193160 

Suddaby, R. (2010). Editor’s comments: Construct clarity in theories of management and 

organization. Academy of Management Review, 35(3), 346–357. 

https://doi.org/10.2307/25682418    

 

Požadavky na obhajobu disertační práce 

Obhajoba disertační práce prokazuje schopnost kandidáta systematicky a samostatně písemně 

zpracovat dané téma a uplatnit znalosti a dovednosti získané studiem daného studijního 

programu, dále ověřuje schopnost a připravenost kandidáta k samostatné činnosti v oblasti 

výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. 

 

Absolvováním obhajoby disertační práce student 

a) prokazuje schopnost systematicky a samostatně písemně zpracovat dané téma a uplatnit 

znalosti a dovednosti získané studiem daného studijního programu, 

b) prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje 

nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.  

https://doi.org/10.5465/amr.2009.0486
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Podmínky k připuštění, průběh a hodnocení obhajoby disertační práce jsou dány Studijním a 

zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze a aktuální verzí Opatřením děkana 

Fakulty managementu o dalších povinnostech studentů doktorského studia na Fakultě 

managementu VŠE v Praze (Standard doktoranda). 

Doktorand musí úspěšně obhájit výsledky své dizertační práce při malé obhajobě do konce 8. 

semestru studia. Pro připuštění k malé obhajobě dizertační práce musí doktorand splňovat 

minimálně následující podmínky: 

 Absolvovat všechny požadované předměty doktorského studijního programu FM VŠE. 

 Absolvovat státní doktorskou zkoušku. 

 Podat alespoň jedenkrát interní grantový (IGS) projekt jako navrhovatel. 

 Mít opublikován alespoň jeden konferenční příspěvek ve sborníku vědecké konference 

indexované v databázi Scopus/WoS. 

 Mít opublikován, popř. prokazatelně přijat alespoň jeden článek v odborném 

recenzovaném časopise indexovaném v databázi Scopus/WoS. 

 Mít opublikován, popř. prokazatelně přijat alespoň jeden článek v odborném 

recenzovaném časopise indexovaném v databázi ERIH3. Alespoň jedna z časopiseckých 

publikací musí být publikována mimo území České a Slovenské republiky. 

 Absolvovat část studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo 

podílet se na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo 

prezentovanými v zahraničí nebo absolvovat jinou formu přímé účasti studenta na 

mezinárodní spolupráci.         

  

Dizertační práce musí dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 47 obsahovat 

původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

Za dizertační práci může být uznán i soubor alespoň třech článků k danému tématu již 

uveřejněných nebo do tisku přijatých ve vědeckých recenzovaných časopisech (Scopus/WoS), 

který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Alespoň u třech 

článků musí být student prvním autorem. 
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