
Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017: 

o dalších povinnostech doktorandů Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze 

 

S ohledem na závěry přijaté při jednání oborové rady doktorského studia dne 15.2.2017 a po 

projednání ve vedení fakulty s účinností od 1.5.2017 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 a) za předpokladu maximální 

pětileté délky studia pro studium v kombinované formě a b) standardní tříleté délky studia pro studium 

v prezenční formě.  

Pro studenty v prezenční formě:    

1. ročník Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia 

   
2. ročník1 Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  Absolvována doktorská státní zkouška 

  Aktivní vystoupení na vědecké konferenci (pouze CPCI, Scopus či prestižní2) 3 

  

Podání výzkumného grantu A Výzkumný pobyt v celkovém rozsahu min. 1 měsíce 
na zahraniční vědecké instituci související s oborem studia NEBO aktivní zapojení 
do mezinárodního tvůrčího projektu4 

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

3. ročník Úspěšné absolvování malé obhajoby disertační práce do konce zimního semestru 

  

Druhé aktivní vystoupení na vědecké konferenci (pouze CPCI, Scopus či prestižní) 
Článek ve fázi publikován nebo publikován online v recenzovaném časopise 
registrovaném v databázi Scopus nebo Thomson Reuters5 

  

Pro interní doktorandy: výuka v průměru min. 2 vyučovací hodiny (po 45 min) 
týdně 
Obhajoba disertační práce6 

 

  

                                                           
1 Pokud doktorand splní v nižším ročníku některou z povinností určených pro vyšší ročník, tento výstup se mu 
započítá pro splnění podmínek vyššího ročníku. 
2 Seznam prestižních konferencí byl sestaven na základě informací od vedoucích kateder – aktuální verze je na 
webu vědy FPH. Konferencí CPCI/SCOPUS se pro účely postupu do dalšího ročníku rozumí konference, která je 
již k danému datu v CPCI/SCOPUS evidována či jejíž předchozí ročníky v CPCI/SCOPUS nepřetržitě evidovány 
jsou a lze tak důvodně očekávat její následné zařazení do CPCI/SCOPUS. 
3 Jelikož se jedná o výstupy související s doktorským studiem, musí být uznatelné výstupy afiliovány na FPH VŠE 
a vedeny v DB publikační činnosti VŠE. 
4 Mezinárodním tvůrčím projektem se rozumí zejména vědecké projekty realizované mezinárodním konsorciem 
významných vysokých škol či výzkumných institucí či vědecké projekty realizované ve spolupráci s významnými 
světovými odborníky ze zahraničí, kteří mají kvalitní publikační činnost v impaktovaných časopisech. 
5 Je-li doktorand prvním autorem, počítá se jako 1. Je-li na druhém a dalším místě spoluautorství, počítá se jako 
1/počet spoluautorů. 
6 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 nebo SCOPUS), který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Student 
musí být jediným autorem alespoň tří těchto článků. 



Pro studenty v kombinované formě:    

1. ročník Hotovy alespoň tři požadované předměty doktorského studia 

   
2. ročník7 Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  
Hotovy všechny požadované předměty doktorského studia  
Absolvována doktorská státní zkouška 

  Aktivní vystoupení na vědecké konferenci (pouze CPCI, Scopus či prestižní8) 9 

  
Podání výzkumného grantu NEBO aktivní zapojení do mezinárodního tvůrčího 
projektu10 

3. ročník Obhajoba postupu disertační práce na podzimním kolokviu 

  
Podání článku v oboru studia do recenzovaného časopisu registrovaného 
v databázi Scopus nebo Thomson Reuters  

  

Výzkumný pobyt v celkovém rozsahu min. 1 měsíce na zahraniční vědecké 
instituci související s oborem studia NEBO aktivní zapojení do mezinárodního 
tvůrčího projektu. 

4. ročník Úspěšné absolvování malé obhajoby 

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

  
Článek ve fázi revise & resubmit v recenzovaném časopise registrovaném 
v databázi Scopus nebo Thomson Reuters 

5. ročník 
Článek ve fázi publikován nebo publikován online v recenzovaném časopise 
registrovaném v databázi Scopus nebo Thomson Reuters11 

  Obhajoba disertační práce12 

 

  

                                                           
7 Pokud doktorand splní v nižším ročníku některou z povinností určených pro vyšší ročník, tento výstup se mu 
započítá pro splnění podmínek vyššího ročníku. 
8 Seznam prestižních konferencí byl sestaven na základě informací od vedoucích kateder – aktuální verze je na 
webu vědy FPH. Konferencí CPCI/SCOPUS se pro účely postupu do dalšího ročníku rozumí konference, která je 
již k danému datu v CPCI/SCOPUS evidována či jejíž předchozí ročníky v CPCI/SCOPUS nepřetržitě evidovány 
jsou a lze tak důvodně očekávat její následné zařazení do CPCI/SCOPUS. 
9 Jelikož se jedná o výstupy související s doktorským studiem, musí být uznatelné výstupy afiliovány na FPH VŠE 
a vedeny v DB publikační činnosti VŠE. 
10 Mezinárodním vědeckým projektem se rozumí zejména vědecké projekty realizované mezinárodním 
konsorciem významných vysokých škol či výzkumných institucí či vědecké projekty realizované ve spolupráci 
s významnými světovými odborníky ze zahraničí s kvalitní publikační činností v impaktovaných časopisech. 
11 Je-li doktorand prvním autorem, počítá se jako 1. Je-li na druhém a dalším místě spoluautorství, počítá se 
jako 1/počet spoluautorů. 
12 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 nebo SCOPUS), který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Student 
musí být jediným autorem alespoň tří těchto článků. 



Požadavky pro úspěšné ukončení doktorského studia - shrnutí: 

Absolvovat všechny požadované předměty doktorského studia a státní doktorskou zkoušku. 

Mít publikován (nebo publikován online) článek v recenzovaném časopise registrovaném v databázi 

Scopus nebo Thomson Reuters. Je-li doktorand prvním autorem, počítá se jako 1. Je-li na druhém a 

dalším místě spoluautorství, počítá se jako 1/počet spoluautorů.13 

Podat výzkumný grant A Absolvování výzkumného pobytu na zahraniční instituci v celkové délce 

nejméně jednoho měsíce (může být více kratších pobytů) NEBO aktivní účast na mezinárodním tvůrčím 

projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými na kvalitních odborných konferencích 

v zahraničí. 

Vystoupit alespoň 2x na konferenci vedené v Conference Proceedings Citation Index14 nebo vedené v 

databázi Scopus nebo na špičkové světové vědecké konferenci. 

Účastnit se podzimních kolokvií, úspěšně absolvovat malou obhajobu a na závěr obhájit disertační 

práci.  

V případě interního doktorského studia se podílet na výuce v min. rozsahu uvedeném výše.  

 

 

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, výzkum a doktorské studium.  

 

Toto Opatření děkana N3/17 nahrazuje Opatření děkana N1/2014 ze dne 10. září 2014 a je platné pro 

všechny doktorandy nastupující do doktorského studia na FPH VŠE od akademického roku 2017/18 

včetně.  

 

 

 

prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 

děkan Fakulty podnikohospodářské  

 

                                                           
13 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. 
14 V době ukončení studia musí být již evidována v CPCI, resp. SCOPUS. 


