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1. Předměty doktorského studia: Změna garanta předmětu 

PM_921 Management kvality 

V InSISu byl jako garant předmětu PM_921 Management kvality stále veden 

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., který již na fakultě nepůsobí. Proto byla navržena jako 

nová garantka předmětu doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.  

 

Oborová rada jednomyslně schválila změnu garanta předmětu na doc. Mládkovou. 

 

  



2. Informace o projektech IGA 1  

2.1. Vyhodnocení roku 2016  

Členové oborových rad byli seznámeni s hodnocením závěrečných zpráv realizovaných 

projektů IGA 1. U většiny projektů se jedná o splnění s výhradou, tedy čeká se na 

přislíbené publikace. Dokud nejsou tyto publikační výstupy splněny, nedostávají 

dotyční od fakulty finanční podporu v dalších potenciálních projektech. Rámcově 

Grantová rada fakulty vnímá postupné zlepšování kvality realizovaných výzkumných 

projektů. 

 

2.2. Schválené projekty pro rok 2017 

Členové oborových rad byli seznámeni s přijatými projekty pro rok 2017 – viz Příloha 

1. Byli seznámeni též s projekty nepřijatými. 

 

3. Publikační činnost studentů doktorského studia za rok 2016 

Za rok 2016 bylo uskutečněno 115 publikací, v nichž měli doktorandi alespoň nějaký 

podíl – viz Příloha 2. Z vyhodnocení podílu publikační činnosti doktorandů na celkové 

publikační činnosti fakulty vyplývá, že roste podíl doktorandů na kvalitních výstupech 

– článcích v časopisech registrovaných ve Scopus či Thomson Reuters.  

 

4. Přijímací řízení pro rok 2016/17 a počty studentů 

Tabulka ukazující zájem o doktorské studium a konečný počet přijatých studentů do 

oborů se nachází v Příloze 3. Ačkoliv fakulta usiluje o získávání většího počtu 

prezenčních doktorandů, jsou do této formy přijímáni zejména uchazeči s významným 

potenciálem vědeckého přínosu, proto je jejich počet v posledních letech relativně 

menší. Bylo zřízeno Centrum mezinárodních studijních programů, které bude 

napomáhat získávání zahraničních doktorandů. Doktorandům v prezenčním studiu 

v anglickém jazyce budou mimořádným stipendiem „vráceny“ poplatky za studium, 

pokud budou mít kvalitní publikační výstupy.  

 

Během diskuse ohledně školného prof. Helísek uvedl, že u nich se platí univerzální 

školné 55 000 Kč za rok pro český i zahraniční studijní program. 

 

  



5. Obhajoby disertačních prací 

V příloze číslo 4 je uvedena tabulka zobrazující doktorandy, kteří v roce 2016 

obhajovali disertační práci, včetně školitelů, tématu disertační práce a výsledku. Ze 14 

disertačních prací jedna nebyla obhájena. 

 

6. Počty studentů 

Počty aktivních i ukončených studentů v roce 2016 uvádí tabulka v Příloze č. 5. 

 

7. Různé 

7.1. Nábor zájemců ze zahraničí 

Členové oborových rad, zejména z jiných škol, byli požádáni o vyjádření zkušeností 

se získáváním zahraničních doktorandů.  

 

Doc. Pilková vyzdvihla, že mají kontaktní partnery, kteří vyhledávají doktorandy 

v Německu, aktuálně mají na fakultě ca 80 samoplátců, zejména z Německa. Prof. Nový 

řekl, že se zprostředkovateli v Německu neměla FPH v minulosti dobrou zkušenost. 

 

Prof. Machková poukázala na to, že je třeba mít adekvátní školitele, kteří umí výborně 

jazyky. Také upozornila na to, že by možná mělo smysl sdružit výuku pro zahraniční 

doktorandy, protože v případě jejich prezenčního studia dochází k individuálním 

konzultacím, ačkoliv oni by rádi chodili na pravidelné hodiny. 

 

Doc. Lukeš informoval o tom, že na FPH byl zřízen Research club pro podporu vědy a 

publikační činnosti, kde dochází ke sdílení zkušeností s publikováním. Zde se v případě 

přítomnosti cizince přechází na angličtinu. 

 

7.2. Důsledky změny VŠ zákona – povinná zahraniční stáž doktorandů, 

jiné 

Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 bude nutno aktualizovat a zapracovat tam 

požadavek mezinárodnosti, který vyplývá z NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016 

o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Vláda nařizuje podle § 82a zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.: 



a. „Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je 

absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho 

měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky 

publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé 

účasti studenta na mezinárodní spolupráci.“ 

 

Pro lidi z firem (kombinované doktorandy, kteří mají práci na plný úvazek) není reálné, 

aby si vzali měsíc dovolené naráz a strávili ji v zahraničí studiem. Jak zakomponovat 

toto nařízení, aby bylo uplatnitelné i pro kombinované doktorandy? 

 

Prof. Blažek uvedl, že s tímto byl podle dosavadních zkušeností vždy problém. Obvykle 

se to dříve dalo kompenzovat splněním jiných povinností. 

 

Prof. Nový uvedl, že se zpřísňováním kritérií tak, aby vedly k vyšší kvalitě publikačních 

výstupů, aby byla česká věda srovnatelná se zahraniční, principiálně souhlasí, ale 

zároveň by to nemělo znemožnit kombinované studium. 

 

Prof. Helísek uvedl, že se tato otázka nyní diskutuje na všech oborových radách 

v různých školách. Dříve ve vyhlášce nebyly ty spojky „nebo“, takže postupně došlo ke 

změkčení. Měsíční stáž tedy lze nahradit poslední částí vyhlášky. 

 

Doc. Srpová sdělila, že ve Velké Británii mají dvě větve doktorského studia.  

 

Mgr. Čáp řekl, že se domnívá, že měsíc v zahraničí je akceptovatelný i pro kombinované 

studenty, pokud dojde k určitému rozčlenění. V diskusi o výzkumném pobytu 

v zahraničí doc. Lukeš uvedl, že přínosy z něho jsou zejména tehdy, když je realizován 

na začátku práce na disertaci, před započetím samotného výzkumu. 

 

Oborová rada vyslovila doporučení k aktualizaci Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 

2014, která bude reflektovat výše uvedené Nařízení vlády, jakož i změny související 

s novou Metodikou hodnocení vědy 2017+.  Hlavní změny navržené k zapracování jsou 

následující: 



- Vypracovat požadavky pro prezenční a kombinované studium zvlášť, kdy pro 

prezenční formu studia budou požadavky odpovídat tříletému průběhu studia, 

u kombinované formy poté pětiletému průběhu studia. 

- Zakomponovat do Opatření děkana požadavky na zapojení do mezinárodního 

tvůrčího projektu NEBO výzkumný pobyt na zahraniční instituci v celkové délce 

alespoň 1 měsíc. 

- Vyžadovat pro úspěšné ukončení doktorského studia publikaci vědeckého 

článku v časopise registrovaném v databázi Scopus či Thomson Reuters. 

- Upravit Opatření děkana v souladu se současnými zkušenostmi z jeho 

naplňování, např. vypuštění pasivní účasti na konferenci v prvním ročníku, 

přesunutí termínů z pololetí na konec druhého ročníku. 

 

7.3. Podání projektu OP VVV na rozvoj doktorského studia 

Byl podán projekt OPVVV na Rozvoj doktorských studijních programů, výsledky zatím 

nejsou známy. Příprava nové akreditace oborů Management a Ekonomie směřující 

k větší mezinárodní konkurenceschopnosti studia. Žádáme přibližně 11 milionů korun. 

Zapojeni jsou i dva mezinárodní odborníci: prof. Faff z Austrálie a prof. Stephan 

z Velké Británie.  

 

V Praze dne 15.2.2017 

 

Zapsal: Ing. Adriana Válová 

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


