
Zkoušky – ČESKÝ PROGRAM MME 

1. rok nesmí chybět 3KOL1, 3CV901, alespoň jeden z 3CV902 / 3CV903, alespoň jeden z 3MA901 / 

3MI910, alespoň jeden z oborově volitelných katedrálních předmětů (celkem 4 předměty a 3KOL1) 

2.rok nesmí chybět 3KOL2, 3SDZCZ 

4. rok nesmí chybět 3MOCZ a 3ODPCZ 

 

 

Další úkoly 

 



 

 

Další úkoly-Návrh Znění  

Doktorand se zavazuje plnit studijní povinnosti dle platného Studijního a zkušebního řádu a dle 
Standardu doktoranda, který je definován FPH. 
https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/Opat%C5%99en%C3%AD-d%C4%9Bkana-2019.pdf  
Získání bodů 
Doktorand musí v příslušných ročnících získat výše uvedený počet bodů, za celé studium poté 100 
bodů. Ty může získat následujícím způsobem – max. 50 bodů za tzv. drivers, v rámci kterých buduje 
své výzkumné kompetence či získává zdroje pro vlastní výzkum a min. 50 bodů za publikační výstupy. 
Konkrétní bodové hodnoty jsou následující: 
1)Drivers (max. 50 bodů za studium) 
- Úspěšně absolvované jiné PhD předměty na FPH VŠE (10 bodů za předmět) 
- Absolvování seminářů zaměřených na metodologii, výzkumnou či publikační činnost (2 body za 
celodenní seminář) 
- Účast na research clubu nebo fakultním kolokviu (1 bod) 
- Získaný IGA projekt (10 bodů za projekt, podílná část dle spoluautorství) 
- Získaný externí vědecký projekt či smluvní výzkum (10 bodů za 100.000 CZK v rozpočtu FPH VŠE, 
podílná část) 
2)Publikační výstupy (min. 50 bodů za studium) 
Počítají se pouze vědecké výstupy (tj. ne kapitoly v učebnicích, recenze, videa apod.), body se dělí vždy 
počtem spoluautorů, do kterých se nezapočítává školitel doktoranda, doktorand musí mít uvedenu 
afiliaci na FPH VŠE, články o rozsahu min. 7 normostran) 
- Článek v oboru FPH a v časopise souvisejícím s oborem FPH s AIS > 1,3 (250 bodů) 
- Článek v oboru FPH a v časopise souvisejícím s oborem FPH s AIS > 0,5 (150 bodů) 
- Článek v oboru FPH s AIS > 0,25 NEBO Scopus SJR > 0,7 NEBO SJR a vedeno v ABS 2 (100 bodů) 
- Článek v jiném časopise vedeném v databázi SSCI nebo Scopus (50 bodů) 
- Článek v časopise vedeném v ESCI nebo v rankingu ABS na úrovni 1, nebo vědecké články 
v SSCI/Scopus o rozsahu < 7 normostran (20 bodů) 
- Vědecká monografie (10 bodů za 1 autorský arch) 
- Příspěvek na konferenci CPCI/Scopus/prestižní5 (10 bodů) 
 
1. ročník 
Hotovy všechny čtyři požadované předměty doktorského studia 
Úspěšná prezentace disertačního výzkumu na katedrálním kolokviu 
Získání 10 bodů (získání bodů viz níže) 
Pro prezenční studium: Absolvování kurzu pedagogických dovedností 
2. ročník. 
Úspěšně absolvována doktorská státní zkouška 
Úspěšná prezentace disertačního výzkumu na fakultním kolokviu 
Výzkumný pobyt v celkovém rozsahu min. 14 dnů na zahraniční vědecké instituci související s oborem 
studia NEBO aktivní zapojení do mezinárodního výzkumného projektu 
Získání celkem 30 bodů (součet za 1. a 2. ročník, získání bodů viz níže) 
Pro interní doktorandy: výuka v průměru min. 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně v obou 
semestrech 
3.ročník 
Výzkumný pobyt v celkovém rozsahu min. 1 měsíce (sčítá se se zahraničním pobytem v nižších 
ročnících) na zahraniční vědecké instituci související s oborem studia NEBO aktivní zapojení do 
mezinárodního výzkumného projektu. 

https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/Opat%C5%99en%C3%AD-d%C4%9Bkana-2019.pdf


Získání celkem 60 bodů (součet za 1. až 3. ročník, získání bodů viz níže) 
Pro interní doktorandy: výuka v průměru min. 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně v obou 
semestrech 
 
4.ročník 
Úspěšné absolvování malé obhajoby disertační práce 
Získání celkem 100 bodů (součet za 1. až 4. ročník, získání bodů viz níže) 
Recenzovaný vědecký článek ve fázi publikován nebo publikován online nebo prokazatelně přijat 
k tisku v časopise registrovaném v databázi Scopus nebo SSCI, kde je doktorand první autor s afiliací 
uvedenou na FPH VŠE 
Pro interní doktorandy: výuka v průměru min. 4 vyučovací hodiny (po 45 min) týdně v obou 
semestrech 
Úspěšné absolvování velké obhajoby disertační práce 
 
 
 

Disertační práce 
Název práce a stručná anotace – vyplní doktorand se souhlasem školitele 
 

 


