
1 
 

Zápis z oborových rad doktorského studia FPH 

11. 6. 2020 (online) 

 

Přítomni: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD., prof. 

Ing. Jiří Hnilica, PhD., doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc., doc. PhDr. Libuše Macáková, 

CSc., prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc., doc. Ing. Jitka Srpová, CSc., doc. Ing. Jan 

Koudelka, CSc., prof. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA, prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., 

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., prof. Ing. Jindřich 

Špička, Ph.D. 

Omluveni: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Ing. Alexander Lochman, Ph.D., prof. Ing. 

Hana Machková, CSc., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

 

Prof. Blažek požádal o uvolnění z OR z důvodu odchodu do důchodu. 
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1. Informace o projektech IGA 1  

Členové oborových rad byli seznámeni se zhodnocením IGA projektů z roku 2019. 

Splněno s výhradou znamená, že studenti ještě musí publikovat článek či články, ke 

kterým se zavázali. Důvodem je, že doba recenzního řízení bývá často dlouhá. Nesplněn 

byl pouze jeden projekt z důvodu ukončení studia doktorandky, jehož prostředky byly 

přesunuty do roku 2020. 

V roce 2020 bylo přiděleno větší množství finančních prostředků, než se 

očekávalo, proto byly navýšeny rozpočty projektů. Do budoucna se plánuje motivovat 

více školitele k podávání projektů společně s doktorandy, aby bylo výzkumné úsilí 

koncentrováno do konkrétní oblasti, což mimo jiné doporučil i EQUIS. 
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2. Publikační činnost studentů doktorského studia 

Významné jsou především mezinárodní publikace ve WOS nebo Scopus, dále také 

celkový počet publikací doktorandů.  

Doc. Pavelka poznamenal, že by bylo vhodné doplnit, kolik doktorandů máme, 

aby bylo možno porovnat, kolik výstupů připadá na jednoho doktoranda. Profesor 

Lukeš odpověděl, že celkové počty jsou uvedeny v tabulce číslo pět a uvedl, že máme 

75 aktivní doktorandů a 18 kvalitních výstupů ročně. Úspěšnost studia je přibližně 

padesát procent. Větší problém úspěšně ukončit studium mají kombinovaní studenti, 

kterým se často nedaří skloubit doktorát s prací, mnohdy prokrastinují. Manažerům 

z praxe chceme nabízet raději DBA, které nebude tak náročné na publikační činnost. 

Profesor Gottvald se dotázal, jaká je průměrná délka studia, ta reálná. Kolik je 

těch, kteří ukončí studium v řádném období? Prof. Lukeš odpověděl, že v řádném 

období, které máme pro prezenční studenty určeno na tři roky, se podaří ukončit 

maximálně 20 % studentů. Celkový průměr je přibližně pět a půl roku. 

 

3. Informace o přijímacím řízení na rok 2019/20 a počty studentů 

Od ledna 2019 otevíráme přijímání studentů do letního semestru, na fakultě se to 

osvědčilo a plánujeme v tom pokračovat. Očekává se, že ze současných uchazečů 

přijmeme 60 %. Letos poprvé jsme měli reklamu na Googlu, což se ukázalo jako vhodná 

investice. 

 

4. Obhajoby disertačních prací v r. 2019 

Měli jsme patnáct úspěšných obhajob. U nás je praxe, že na velkou obhajobu jdou 

pouze studenti s úspěšnou malou obhajobou, takže se nestává, že by byla neúspěšná. 

 

5. Rozběh nového programu Management a manažerská ekonomie 

Od ledna 2020 přijímáme studenty do nového čtyřletého programu Management a 

manažerská ekonomie. I ostatní fakulty mají nové programy akreditované na čtyři 

roky. Novinkou jsou připravené nejčastější otázky doktorandů, které lze najít na webu: 

https://fph.vse.cz/studenti/doktorske-studium/faq/. Jsou připraveny v češtině i 

v angličtině.  

V programu MME jsou vymezeny studijní, výzkumné a další povinnosti (stáž 

apod.). Doktorand musí získat určitý počet bodů v každém ročníku a má různé 

https://fph.vse.cz/studenti/doktorske-studium/faq/


3 
 

možnosti, jak tyto body získat. Maximálně 50 bodů získává za činnosti, kde akumuluje 

svoje znalosti (workshopy, získání financí na svůj výzkum atd.) a minimálně 50 bodů 

musí mít za publikační výstupy. Členům oborové rady byl představen studijní plán 

včetně předmětů a jejich volitelnosti. Očekáváme, že průměrný student si zvolí více než 

povinné čtyři předměty, prezenční doktorandi mají také povinnost absolvovat Kurz 

pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické 

pracovníky VŠE. 

 

6. Příprava projektu IGA/A (celoškolská interní grantová soutěž v Aj) 

Jedná se o celoškolskou fakultní soutěž. Projekty jsou podávány v angličtině. Cílem je 

zvýšení kvality. V rámci tohoto projektu probíhá také série vzdělávacích workshopů. 

Zavázali jsme se, že v průběhu následujících tří let projde programem 24 doktorandů 

a 10 akademických pracovníků z FPH. Finančně je to atraktivnější než ta původní IGA. 

První soutěž bude vyhlášena na konci září 2020. 

 

7. Profesní doktorát DBA (předložen k akreditaci) 

Historicky jsme měli problém s tím, že se nám na fakultu hlásili manažeři, kteří chtěli 

metodickou výbavu, vyšší kvalifikaci, ale nechtěli teoretické studium akademické 

literatury. V českých podmínkách se nejedná o plnohodnotný titul, ale o možnost 

celoživotního vzdělávání. Naše DBA chce využít toho, že v zahraničí je tento titul 

vnímán jako plnohodnotný, proto bude DBA v angličtině. Předpokládáme, že u nás 

budou mít studenti školitele a také konzultanta z praxe. DBA bude o něco méně 

náročné na publikační činnost než Ph.D., budou preferovány publikace v odborných 

časopisech. Jsme v pokročilé fázi jednání s jednou německou univerzitou (Applied 

Sciences).  

Prof. Fuchs se dotázal, zda ta závorka v nadpise znamená, že to je předloženo 

k vnitřní akreditaci. Prof. Lukeš odpověděl, že se jedná o celoživotní vzdělávání a není 

to předloženo ministerstvu k akreditaci, protože v Česku se to nepovažuje za 

plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. 

 

8. Různé 

Profesor Gottvald se dotázal ohledně zahraničních studentů. Poznamenal, že mnoho 

uchazečů jim říká, že se nemohou přihlásit ke studiu, protože jsou z chudé země. Prof. 

Lukeš odpověděl, že kdo bude mít minimálně dva články ve Scopusu, může mu být 
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školné odpuštěno. Po ostatních doktorandech školné chceme, pokud ale nastoupí do 

prezenčního studia, dostávají stipendium, a pokud budou plnit podmínky studia, 

mohou dostávat i mimořádná stipendia. Profesor Gottvald uvedl, že studenty zapojili 

do grantů, nebo od druhého ročníku snížili školné, když byl student úspěšný v plnění 

školních povinností. Prof. Lukeš doplnil, že zatím je korelace mezi žádostí o odpuštění 

stipendia a plněním povinností spíše negativní. 

Prof. Fuchs uvedl, že u nich byla maximální snaha dát do jednoho doktorskou 

zkoušku a obhajobu práce. Tím došlo k velkému poklesu kvality disertačních prací. 

Dodal, že se mu líbí ta posloupnost státní doktorské zkoušky a malé obhajoby, po níž 

je student připuštěn k velké obhajobě. Prof. Lukeš doplnil, že máme v prvním i druhém 

ročníku kolokvia, v prvním ročníku se vyjadřuje katedra a v druhém i fakulta.  

 

 

 

Praha 11. 6. 2020 

Zapsal: Ing. Adriana Válová, Ph.D. 

Schválil: prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 


