
 

Zápis ze zasedání Oborových rad Fakulty podnikohospodářské VŠE 

v Praze, které se konalo dne 10. 09. 2014  

Oborová rada oboru Ekonomie 

Oborová rada oboru Podniková ekonomika a management 

 

Přítomni: 

- viz prezenční listina (uložena v dokumentačním středisku fakulty) 
(ze zasedání se omluvila Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. a Prof. Ing. Hana Machková, CSc.). 

- Obě oborové rady byly vzhledem k počtu nadpoloviční většiny jejích členů usnášeníschopné  
 

Program: 

1) Zahájení 

Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. zahájil setkání členů obou oborových rad, které seznámil s personálními a 

organizačními změnami na Fakultě podnikohospodářské a předal slovo proděkanovi pro vědu a 

doktorské studium doc. Ing. Mgr. Martinovi Lukešovi, Ph.D., který byl jako host přítomen zasedání. 

Doc. Lukeš seznámil přítomné s programem zasedání a zahájil setkání informací o průběhu 

doktorského studia v akademickém roce 2013/2014. Následně doc. Lukeš seznámil přítomné 

podrobněji s jednotlivými body podkladů, které přítomní obdrželi před zasedáním a přímo na 

zasedání. 

2) Statistika počtu studentů/ Přijímací řízení/ Publikační výstupy/ Granty 

Nejprve byla okomentována statistická data počtů studentů v doktorských studijních programech a 

výsledky prvního kola přijímacího řízení, které se konalo 20. 6. 2014. Dále proděkan podrobněji 

charakterizoval publikační činnost studentů doktorského studia, projekty IGA, které se 

k doktorskému studiu přímo váží, a projekty fakultní. K celkovému počtu projektů přibydou na fakultě 

ještě Norské fondy a společný Švýcarský projekt. Oba projekty jsou částečně vědecky zaměřené.  

3) Státní doktorská zkouška 

V bodě věnovanému státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) byl předložen následující zpřesňující 

návrh na složení komise, který byl jednohlasně schválen. 



 
Z oborově povinných předmětů si doktorand volí pouze jeden předmět a to vzhledem k tematickému 

zaměření své doktorské disertační práce.  

Obor Podniková ekonomika a management  

 PE_925 Podniková ekonomika  

 PM_912 Management pro budoucnost  

 MG_922 Marketing a chování spotřebitele  

Obor Ekonomie 

 MIE 905 Dynamické modely v ekonomii  

 

Okruhy k SDZ jsou na webu zveřejněny i s doporučenou literaturu. 

SDZ má dvě části. V první části bude student odpovídat na vylosovanou otázku a ve druhé části bude 

rozprava k disertační práci, zejména v návaznosti na vylosovanou otázku.  

  

Komise pro obor Podniková ekonomika a management byla stanovena takto:  

 U SDZ je přítomen garant předmětu nebo jím určený zástupce 

 V komisi je vždy jeden člen (nejlépe školitel) ze stejné katedry jako student 

 Komise má minimálně tři členy a jsou v ní vždy zastoupeny dvě různé katedry 

 

Komise pro obor Ekonomie byla stanovena takto:  

 U SDZ je přítomen garant předmětu nebo jím určený zástupce 

 V komisi je vždy jeden člen (nejlépe školitel) ze stejné katedry jako student 

 Komise má minimálně tři členy a mohou v ní být zastoupeny dvě různé katedry   

 

4) Opatření děkana 

V posledním bodě zasedání bylo projednáno nové Opatření děkana, jehož plná a oborovou radou 

schválená verze je přílohou 1 tohoto zápisu. 

Proděkan přítomné seznámil se třemi pilíři, které by měly být v budoucnu pro doktorské studium 

klíčové. 

1. jasně vymezené požadavky a kritéria pro studenty doktorského studia  

2. posílit a podpořit činnost školitelů  

3. podpořit studenty doktorského studia kvalifikačně i finančně 

Základní stipendium pro doktorandy prezenční formy bude sníženo a ušetřené zdroje budou 

alokovány prezenčním doktorandům za vědeckou a publikační činnost. 

Proděkan doc. Lukeš dále představil Centrum vědecké podpory, které bude na fakultě pod jeho 

vedením zřízeno a kde bude působit i Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D., který bude mít 



 
zodpovědnost za identifikaci nových projektových možností pro vědecké pracovníky a studenty 

doktorského studia. Bude zajišťovat účinnou pomoc řešitelům a kontrolu jejich projektů, jak po 

stránce technické, tak zejména odborné. Projekty by měly také vést k většímu množství kvalitních 

publikačních výstupů. Centrum vědecké podpory bude nabízet odborné semináře a workshopy 

zaměřené na zkvalitnění vědecké práce. 

 

Diskutované body: 

Ukončení všech předmětů v rámci prvního ročníku.  

Po diskusi se přítomní shodli na úpravě povinností pro první ročník na: 

 Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia  

(Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu v akademickém roce 2014/2015, se 

jedná o doporučení. Pro tyto studenty je v případě nutnosti akceptovatelné ukončení všech 

předmětů doktorského studia do konce 2. ročníku.  

  Pro studenty kombinované formy studia je minimálním požadavkem pro zápis do 2. ročníku 

absolvování dvou předmětů. Termínem pro ukončení všech požadovaných předmětů je pro tyto 

studenty konec zimního semestru druhého ročníku.) 

 Účast na konferenci 

 

Absolvovat SDZ do konce zimního semestru druhého ročníku.  

Po široké diskusi se přítomní shodli, že tento termín by mohl činit velké problémy hlavně 

kombinovaným studentům a byla přijata úprava:  

 „Absolvována doktorská státní zkouška“ 

(Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu v akademickém roce 2014/2015, se 

jedná o doporučení. Pro tyto studenty je v případě nutnosti akceptovatelné absolvování 

doktorské státní zkoušky do konce 3. ročníku.) 

  Každoroční kolokvium pro všechny studenty doktorského studia od druhého ročníku.  

Doc. Lukeš uvedl, že v tomto případě se inspiroval zkušenostmi ze zahraničí, kde doktorandi na 

začátku nového akademického roku prezentují dosavadní výsledky své činnosti na doktorské práci a 

představují cíle a konkrétní kroky, které v následujícím roce v rámci disertačního výzkumu vykonají. 

Na kolokviu by měli být přítomni studenti PhD. z příslušné katedry, jejich školitelé a vybraní vědečtí 

pracovníci fakulty s pokročilými znalostmi v oblasti metodologie vědeckého výzkumu. 

Po diskusi se přítomní shodli, že pro čtvrtý a pátý ročník bude kolokvium změněno na malou 

obhajobu, aby terminologie odpovídala Studijnímu a zkušebnímu řádu pro studium v doktorských 

studijních programech uskutečňovaných na Vysoké škole ekonomické v Praze. 



 
Dále se přítomní shodli, že doktorandům musí být předložena definice minimálních požadavků na 

jednotlivá kolokvia/malé obhajoby včetně požadavků na obsah předkládané práce na SDZ. Prof. Nový 

pověřil vypracování těchto požadavků doc. Lukeše. 

Obsah disertační práce 

Doc. Lukeš předložil přítomným návrh, aby obsahem disertačním práce nemusel být jen ucelený text 

(původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění) od studenta doktorského studia, 

ale i soubor minimálně 3 článků k danému tématu již uveřejněných nebo do tisku přijatých ve 

vědeckých recenzovaných časopisech (evidovaných ve Web of Science, SCOPUS, ERIH, Seznam RVVI), 

který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. 

Přítomní tento návrh jednohlasně přijali s podmínkou, že student musí být v takovém případě 

jediným autorem alespoň třech těchto článků. 

 

7) Závěr 

Prof. Nový poděkoval všem přítomným za účast a připomínky k předkládaným návrhům. 

V Praze dne 10. 09. 2014 

Zapsala: Ing. B. Richtrová  

Schválil:  

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

děkan Fakulty podnikohospodářské  

 



 
Příloha 1 

Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 

o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze  
S ohledem na závěry přijaté při jednání oborové rady doktorského studia dne 10. 9. 2014 a po projednání ve 

vedení fakulty s účinností od 11. 9. 2014 konkretizuji, nad rámec základních povinností stanovených ve smyslu 

§ 47 zákona č. 119/1998 Sb. o vysokých školách v aktuálním znění, další povinnosti doktorandů Fakulty 

podnikohospodářské VŠE v Praze. Tyto povinnosti jsou stanoveny jako minimální požadované výstupy pro 

jednotlivé ročníky doktorského studia na FPH VŠE za předpokladu maximální pětileté délky studia.  Doporučené 

výstupy a optimální výstupy jsou charakterizovány v Příloze 1 a Příloze 2.   

1. ročník Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia1 2 

  Účast na konferenci 

2. ročník3 Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  Absolvována doktorská státní zkouška4 

  Vystoupení na konferenci 

  Článek v časopise 

  Podání výzkumného projektu 

 
Účast na letní škole či výzkumném pobytu na zahraniční vědecké instituci související s oborem 
studia. 

  Pro interní doktorandy: výuka min. 2 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

3. ročník Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  Aktivní vystoupení na konferenci (CPCI, Scopus či prestižní5) 

  Podání článku do recenzovaného časopisu (Seznam RVVI, Scopus, ERIH, IF) 6 

  Podání a/nebo realizace výzkumného projektu 

  Pro interní doktorandy: výuka min. 2 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

                                                           
1 Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu v akademickém roce 2014/2015, se jedná o 
doporučení. Pro tyto studenty je v případě nutnosti akceptovatelné ukončení všech předmětů doktorského 
studia do konce 2. ročníku.  
2 Pro studenty kombinované formy studia je minimálním požadavkem pro zápis do 2. ročníku absolvování dvou 
předmětů. Termínem pro ukončení všech požadovaných předmětů je pro tyto studenty konec zimního 
semestru druhého ročníku. 
3 Pokud doktorand splní v nižším ročníku některou z povinností určených pro vyšší ročník, tento výstup se mu 
započítá pro splnění podmínek vyššího ročníku. 
4 Pro studenty doktorského studia, kteří nastoupí ke studiu v akademickém roce 2014/2015, se jedná o 
doporučení. Pro tyto studenty je v případě nutnosti akceptovatelné absolvování doktorské státní zkoušky do 
konce 3. ročníku.  
5 Seznam prestižních konferencí byl sestaven na základě informací od vedoucích kateder – aktuální verze je k 
dispozici u proděkana pro vědu. Konferencí CPCI/SCOPUS se pro účely postupu do dalšího ročníku rozumí 
konference, která je již k danému datu v CPCI/SCOPUS evidována či jejíž všechny minulé ročníky v CPCI/SCOPUS 
evidovány jsou a lze tak důvodně očekávat její následné zařazení do CPCI/SCOPUS. 
6 Recenzovaným časopisem se rozumí pouze časopis registrovaný ve Web of Science, databázi SCOPUS, ERIH 
nebo časopis na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik schváleném RVVI. Článek musí být z oboru 
studia doktoranda či oboru realizovaném FPH. 



 

4. ročník Obhajoba postupu disertační práce na malé obhajobě 

  Druhé aktivní vystoupení na konferenci (CPCI, Scopus či prestižní) 

  Článek ve fázi revise & resubmit v recenzovaném časopise (Seznam RVVI, Scopus, ERIH, IF) 

  Podání a/nebo realizace výzkumného projektu (nebyl-li již dříve realizován) 

5. ročník Obhajoba postupu disertační práce na malé obhajobě 

  
Článek v recenzovaném časopise ve fázi publikován nebo publikován online (Seznam RVVI, 
Scopus, ERIH, IF) NEBO Článek v časopise s IF>3 ve fázi revise & resubmit 

  Obhajoba disertační práce7 

 

Pro úspěšné ukončení doktorského studia tedy doktorand musí minimálně: 

Absolvovat všechny požadované předměty doktorského studia a státní doktorskou zkoušku. 

Mít publikován článek v recenzovaném časopise (Seznam RVVI, Scopus, ERIH, časopis s IF) či mít tento článek ve 
fázi „publikován online“ NEBO Článek v časopise s IF>3 ve fázi revise & resubmit. Je-li doktorand prvním autorem, 
počítá se jako 1. Je-li na druhém a dalším místě spoluautorství, počítá se jako 1/počet spoluautorů.8 

Podat výzkumný projekt. 

Vystoupit alespoň 2x na konferenci vedené v Conference Proceedings Citation Index9 nebo vedené v databázi 
Scopus nebo na špičkové vědecké konferenci. 

Účastnit se každoročních kolokvií, malé obhajoby (malých obhajob) a na závěr obhájit disertační práci.  

V případě interního doktorského studia se podílet na výuce po dobu alespoň 2 let. 

 

Řízení a kontrola doktorandské přípravy: Řízením aktivit spojených se zabezpečováním studijního programu, 

resp. oborů doktorského studia a kontrolou souvisejících úkolů vyplývajících z vysokoškolského zákona, vnitřních 

předpisů a tohoto opatření pověřuji proděkana pro vědu.  

Toto Opatření děkana N1/14 nahrazuje Opatření děkana 7/09 ze dne 30. dubna 2009.  

Příloha 1: Doporučené výstupy doktorského studia 
Příloha 2: Optimální výstupy doktorského studia 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 
děkan Fakulty podnikohospodářské 

                                                           
7 Disertační práce musí dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 47 obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci může být uznán i soubor minimálně 3 článků k 
danému tématu již uveřejněných nebo do tisku přijatých ve vědeckých recenzovaných časopisech (evidovaných ve 
Web of Science, SCOPUS, ERIH, Seznam RVVI), který student opatří uceleným úvodem do problematiky a 
komentářem. Student musí být v takovém případě jediným autorem alespoň třech těchto článků. 
8 Tzn. jsou-li například 2 spoluautoři a doktorand je na prvním místě, stačí takový 1 článek. Je-li doktorand 
druhý nebo třetí ze 3 spoluautorů, jsou potřeba tři takové články. 
9 V době ukončení studia musí být již evidována v CPCI, resp. SCOPUS. 



 
Příloha 1 k Opatření děkana N1/14 ze dne 10.09.2014, o dalších povinnostech doktorandů Fakulty 

podnikohospodářské VŠE v Praze  

Tato příloha popisuje doporučený průběh a doporučené výstupy doktorského studia. Oproti minimálním 

požadavkům stanovuje doporučený průběh studia, zejména pro ty doktorandy, kteří plánují po skončení studia 

zůstat aktivní v akademické sféře. Může jim tak sloužit jako užitečné vodítko jejich postupu. V zásadě předpokládá 

věnování se doktorskému studiu a vědecké práci jako jedné z hlavních priorit. Pro každý ročník jsou popsány 

doporučené aktivity a výstupy.  

1. ročník Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia 

  Účast na zahraniční konferenci (CPCI, Scopus či prestižní) 

  Aktivní účast na tuzemské konferenci 

  Podání interního grantového projektu 

  Příspěvek ve sborníku z konference 

  

Účast na letní škole či výzkumný pobyt na zahraniční vědecké instituci související s oborem 

studia. 

2. ročník Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  Do konce zimního semestru absolvována doktorská státní zkouška 

  Aktivní účast na zahraniční konferenci (CPCI, Scopus či prestižní) 

  2 x aktivní účast na tuzemské konferenci 

  Podání článku do recenzovaného časopisu (Scopus, ERIH, IF) 

  Podání a/nebo realizace interního grantového projektu 

  Podání externího grantového projektu 

  Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

  

Účast na letní škole či výzkumný pobyt na zahraniční vědecké instituci související s oborem 

studia. 

3. ročník Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  

2 x aktivní účast na konferenci (CPCI, Scopus či prestižní) (nejlépe zahraniční vyžadující full 

paper) 

  Článek v recenzovaném časopisu ve stadiu revise & resubmit (Scopus, ERIH, IF) 

  Realizace interního grantového projektu 

  Podání a/nebo realizace externího grantového projektu 

  Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

4. ročník Obhajoba postupu disertační práce na malé obhajobě 

  Aktivní účast na prestižní zahraniční konferenci  

Aktivní účast na konferenci (CPCI, Scopus)   Článek v recenzovaném časopise (Scopus), publikován či publikován online 

  Článek v impaktovaném časopise ve fázi revise & resubmit 

  Realizace externího grantového projektu 

  Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

  Obhajoba disertační práce 

Do 12 měsíců 
po skončení 
studia 

Článek v impaktovaném časopise, publikován či publikován online 



 
Příloha 2 k Opatření děkana N1/14 ze dne 10.09.2014, o dalších povinnostech doktorandů Fakulty 

podnikohospodářské VŠE v Praze  

Tato příloha popisuje optimální průběh a doporučené výstupy doktorského studia. Je určena těm doktorandům, 

kteří aspirují na mezinárodně úspěšnou vědeckou kariéru. Může jim tak sloužit jako srovnávací laťka a užitečné 

vodítko jejich postupu. V zásadě předpokládá věnování se doktorskému studiu a vědecké práci na plný úvazek. 

Pro každý ročník jsou opět popsány aktivity a výstupy.  

1. ročník Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia 

  Aktivní účast na konferenci (CPCI, Scopus) nebo na prestižní zahraniční konferenci   

  Podání a realizace interního grantového projektu 

 Účast na letní škole či výzkumný pobyt na zahraniční vědecké instituci v oboru studia 

 Absolvována doktorská státní zkouška 

  Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

2. ročník Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  Aktivní účast na konferenci (CPCI, Scopus) 

  Aktivní účast na prestižní zahraniční konferenci   

  Článek v recenzovaném časopise (Scopus, ERIH, IF) ve stadiu revise & resubmit 

  Realizace interního grantového projektu 

  Podání externího grantového projektu 

  Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

  

Účast na letní škole či výzkumný pobyt na prestižní zahraniční vědecké instituci v oboru 

studia 

3. ročník Obhajoba postupu disertační práce na malé obhajobě 

  Aktivní účast na konferenci (CPCI, Scopus) 

 Aktivní účast na prestižní zahraniční konferenci   

  Článek v recenzovaném časopise (Scopus, ERIH), publikován či publikován online 

  Článek v impaktovaném časopise ve fázi revise & resubmit, ideálně s IF>1 

  Realizace externího grantového projektu 

 Výuka 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně 

  Obhajoba disertační práce 

Do 12 měsíců 
po skončení 
studia 

Článek v impaktovaném časopise (ideálně s IF>1), publikován či publikován online 

 

 


