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Doktorské studium

• převážně výzkumná činnost 

vykonávaná ve spolupráci

se školitelem a týmem 

katedry

• potřebujete mít oblast, která 

vás zajímá a které se 

budete chtít do hloubky 

věnovat a dát jí spoustu času
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Doktorské studijní programy

• Standardní doba studia: 4 roky

• Maximální doba studia: 5 let

• Maximální doba přerušení studia: 

2 roky

• Nezapočítává se doba přerušení z 

důvodu rodičovství (max. 3 roky/dítě)

• Studium je bezplatné; zpoplatněno je 

pouze studium v anglickém jazyce.

• Přechod mezi programy není možný.
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Nabízené doktorské programy

• Finance

• Účetnictví a finanční řízení podniku

• Mezinárodní ekonomické vztahy

• Mezinárodní studia a diplomacie

• Obchodní a mezinárodní hospodářské 

právo

• Management a manažerská 

ekonomie
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Nabízené doktorské programy

• Aplikovaná informatika

• Ekonometrie a operační výzkum

• Statistika

• Management

• Ekonomická teorie

• Hospodářská politika

• Vývoj hospodářství a hospodářských 

politik ve 20. a 21. století

• Regionální rozvoj
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• Prezenční forma

• pedagogická činnost,

• participace na chodu katedry

• doktorské stipendium 

(podmíněné plněním 

individuálního studijního 

plánu)

• „člen katedry“

• Kombinovaná forma

• více samostatná práce na 

disertaci a dalších úkolech

Formu studia je možné změnit na základě děkanem schválené žádosti.

Obvykle se schvaluje ve směru z prezenční do kombinované, ne naopak.

Prezenční forma Kombinovaná forma
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Individuální studijní plán (ISP)

• Studijní povinnosti

• Vědecko-výzkumné aktivity

• Publikační činnost

• Pedagogická a podpůrná činnost

• Povinnost zahraniční stáže

• Státní doktorská zkouška

• Obhajoba disertační práce

• Kolokvia (na některých fakultách)
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Vědecko-výzkumné aktivity

Interní grantová soutěž (IGS)

• Soutěž vědecko-výzkumných projektů, zaměřených na výzkumnou a 

publikační činnost doktorandů.

• Každoročně projektové návrhy v půlce prosince. 

• Financování výzkumu v rozmezí cca. 100.000 – 400.000 Kč ročně.

• Podrobné informace na https://veda.vse.cz/podpora-

vedy/granty/interni-grantova-soutez/.

https://veda.vse.cz/podpora-vedy/granty/interni-grantova-soutez/
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Další možnosti zapojení do vědecko-výzkumné 
činnosti

Grantová 

agentura ČR 

(GAČR)

Technologická 

agentura ČR 

(TAČR)

Evropské 

projekty

Projekty 

smluvního 

výzkumu
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Výjezd do zahraničí

• v rámci nabídek uveřejněných na webu Oddělení zahraničních 

styků (https://ozs.vse.cz/)

• individuální zajištění 

• krátkodobé i dlouhodobé výzkumné pobyty a stáže

• účast na letní/zimní škole

• krátkodobé výzkumné semináře

• aktivní účast na prestižní mezinárodní konferenci

• v rámci Interní grantové soutěže

Katalog 
podpor

https://ozs.vse.cz/
https://veda.vse.cz/podpora-vedy/katalog-podpor/katalog-podpor-2023/
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• Doktorské stipendium

• studentům prezenční formy

• nároková část stipendia se pohybuje mezi 6 a 15 tisíci (v závislosti na fakultě, 
ročníku a plnění ISP)

• Interní výzkumný grant

• stipendia v řádech nižších desítek tisíc za rok

• Odměny

• za kvalitní publikační výstupy

• za výuku studentů nad rámec očekávaného rozsahu

• mimořádné stipendium za specifickou pomoc na katedře

• Ceny rektora, případně Ceny děkana za nejlepší publikace studentů 
doktorského studia, ocenění Hlávkovy nadace apod.

• Stipendia pro excelentní doktorandy

• až 20.000 Kč měsíčně

Stipendia
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• Studentům z ČR studujícím prvně v doktorském programu v 

prezenční formě ve standardní době studia platí zdravotní pojištění 

stát (i nad 26 let).

• Student však zároveň nesmí být osobou samostatně výdělečně činnou 

nebo zaměstnancem.

• Nevylučuje se s prací na DPP (s příjmem do 10 tisíc měsíčně) a DPČ (s 

příjmem nižším než 4 000 Kč).

Zdravotní pojištění

Sociální pojištění

• Není hrazeno, studenti ho však platit nemusejí (nezapočítává se do 

případného důchodu).
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Informace o doktorském studiu

K dispozici na webových stránkách 

https://veda.vse.cz/ či na stránkách 

jednotlivých fakult

Na koho se obracet s dotazy?

Potenciální 

školitel a vedoucí 

příslušné katedry 

– co nejdříve!

Garant 

studijního 

programu

Oddělení vědy 

a výzkumu

Referentky pro 

doktorské 

studium

https://veda.vse.cz/
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Celoškolský termín pro příjem přihlášek:

1. duben – 31. květen 2023

http://insis.vse.cz/prihlaska/

červenec/srpen 

2023

září/říjen 2023

prosinec 2023

listopad/prosinec

2023

Přijímací řízení v 

zimním semestru:2. kolo: 

http://insis.vse.cz/prihlaska/
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Jak si vybrat ideálního školitele?

Má vypsané téma 

disertace, které vás 

zajímá

Dokázal v posledních 

5 letech publikovat ve 

špičkových světových 

časopisech

Má zkušenosti s 

vedením výzkumných 

projektů a zapojuje 

do nich doktorandy

Jeho doktorandi v 

minulosti úspěšně 

studium dokončili
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Požadované dokumenty k přihlášce

✓ Dodatek k přihlášce a Prohlášení o 
předchozích a souběžných studiích

✓ strukturovaný odborný životopis, případně 
se seznamem vlastních publikovaných 
odborných prací

✓ doklad o dosaženém vysokoškolském 
vzdělání

✓ vlastní představu o zaměření výzkumné 
činnosti a disertační práce (podrobnosti na 
webu OVV a webech jednotlivých fakult)

• Pozor – řada fakult vyžaduje kvalitně zpracovaný 
návrh podložený načtenou odbornou literaturou!

https://veda.vse.cz/wp-content/uploads/page/94/Dodatek-k-prihlasce-a-Prohlaseni-1.docx
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/#4
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Přijímací řízení

Volná místa 

doktorandů

Termín 

podání 

přihlášky

Elektronická 

přihláška

Dodatek k přihlášce 

k doktorskému 

studiu“

Brožura

Informace o 

přijímacím řízení

Témata 

disertačních 

prací

Přijímací 

zkouška

Více info 

na webu 

OVV

https://veda.vse.cz

https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/doktorske-programy/
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/
http://insis.vse.cz/prihlaska/
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prihlasky-ke-studiu/#4
https://veda.vse.cz/wp-content/uploads/page/3308/Info-o-prijimacim-rizeni-v-DS-2023_24.pdf
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/temata-disertacnich-praci/
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/prijimaci-rizeni/#2
https://veda.vse.cz/doktorske-studium/pro-uchazece/
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Na závěr

Přijímací zkouška – 20. června 2023

Náhradní termín – 14. září 2023 (kromě FPH)

Zápis do studia – září 2023

Začátek výuky – říjen 2023



Mgr. Sabina Zukalová

sabina.zukalova@vse.cz

Děkuji za pozornost


