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Preambule
Cílem opatření je upřesnění podmínek pro doktorské studium. Doktorand by měl zřetelně
vědět, co od něj fakulta při studiu očekává, stejně tak by měl vědět, na co má při studiu nárok
(zejména ze strany školitelů). Navrhované opatření je doplněním Studijního a zkušebního
řádu pro doktorské studium (SZŘ), který je platný pro celou VŠE.
Opatření zabraňuje nežádoucímu prodlužování studia, při současném zachování jeho kvality.
V souvislosti se současně přijatou změnou metodiky rozdělování prostředků na katedry
v oblasti kvalifikační struktury a publikační činnosti by zároveň mělo dojít ke zmírnění role
doktoranda coby pedagogické pracovní síly ve prospěch nasazení coby vědecké pracovní síly
(Ph.D. je hodností vědeckou, nikoli vědecko-pedagogickou). S výjimkou doktorandů s velmi
kvalitní publikační činností je žádoucí, aby doktorand dokončil studium nejpozději do konce
8. semestru.

1. Práva a povinnosti doktoranda:
a) Doktorand má právo, aby jej školil kvalitní a kvalifikovaný školitel. Nehabilitovaný
školitel by měl být naprostou výjimkou. Takový školitel musí být před zahájením své
práce školitele schválen vědeckou radou fakulty.
b) Doktorand má právo zapsat si během studia nad rámec stanovený učebním plánem až
3 volitelné předměty vyučované na FIS nebo na jiných fakultách VŠE.
c) Doktorand je povinen do konce 1. semestru studia připravit společně se školitelem
rámcové zadání práce (téma, struktura, postupy)
d) Doktorand je povinen do konce 2. semestru studia obhájit před komisí katedry
složenou z odborníků daného oboru písemně předložený projekt disertační práce
včetně prvních dosažených výsledků (alespoň v úrovni rešerše dosavadních poznatků).

e) Doktorand je povinen do konce 2. semestru studia složit minimálně 2 dílčí zkoušky,
do konce 4. semestru studia složit všechny požadované dílčí zkoušky.
f) Doktorand je povinen minimálně jednou v průběhu studia prezentovat dosažené
výsledky na Dni doktorandů FIS.
g) Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemně předložených tezí
disertační práce.
h) Doktorand je povinen složit státní doktorskou zkoušku a obhájit teze doktorské
disertační práce nejpozději do konce 6. semestru studia.
i) Doktorand je povinen nejpozději do konce 8. semestru studia úspěšně obhájit výsledky
své práce při malé obhajobě.
j) Za celé studium musí být doktorand autorem či spoluautorem nejméně 2
recenzovaných článků (lze nahradit jedním článkem v časopise s IF nebo jedním
příspěvkem z konference ve sborníku zařazeného do seznamu „ISI Proceedings“) a
autorem či spoluautorem nejméně jednoho příspěvku na mezinárodní konferenci ve
světovém jazyce (lze nahradit jedním dalším recenzovaným článkem ve světovém
jazyce); ke dni obhajoby disertační práce je nezbytné mít články či příspěvky alespoň
prokazatelně přijaté k publikaci. Publikace musí mít vztah k vědecké práci, spojené
s disertační prací.
k) Doktorand má právo a povinnost konzultovat se školitelem všechny plánované
publikace a dát mu vše připravené k publikaci s dostatečným předstihem k posouzení a
k připomínkám.
l) Doktorandi presenční formy studia se podílejí na výuce v průměrném rozsahu 4
hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny
v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a
oponují bakalářské práce, oponují diplomové práce
m) Neplnění povinností vymezených SZŘ a tímto opatřením může vést k vyloučení ze
studia nebo k podmíněnému zápisu do dalšího semestru s odkladem nejvýše na jeden
semestr.
n) V případě, že doktorand ukončí své studium do konce 6., resp. 7. semestru studia,
může mu být dle rozpočtových možností přiznáno mimořádné stipendium nebo jiná
obdobná odměna.
2. Práva a povinnosti školitele:
Školitel, jímž je až na výjimky habilitovaný pracovník nebo odborník z jiné vědecké instituce
(typu AV ČR), má právo vychovávat ve svém oboru své možné následovníky – doktorandy.
Doktorandi mohou se školiteli spolupracovat při řešení vědecko-výzkumných úkolů v oblasti
jejich odborného zájmu.
a) Školitel je povinen do konce 1. semestru stanovit v součinnosti s doktorandem
rámcové zadání práce (téma, struktura, postupy).
b) Školitel je povinen průběžně kontrolovat a usměrňovat vědecko-výzkumnou
činnost doktoranda (u prezenčních i pedagogickou činnost), konzultovat
s doktorandem všechny jeho publikace před odevzdáním.
c) Školitel má právo a povinnost zapojit doktoranda do svého výzkumu; měl by jej
zapojit do svých připravovaných publikací.
d) Školitel je povinen navrhnout konzultanta, resp. změnu školitele v případě, že
práce jde zčásti, resp. zcela jiným směrem než jaké je odborné zaměření školitele.

e) Školitel je povinen v termínech stanovených SZŘ a dále v termínech uvedených
v předchozím oddíle tohoto opatření hodnotit postup prací a plnění cílů doktoranda
zejména ve formě Zprávy o průběhu doktorského studia.
f) V případě, že doktorand dokončí studium do konce 6., resp. 7. semestru studia,
může být školiteli dle rozpočtových možností přiznána mimořádná odměna.
V případě, že podle názoru doktoranda školitel neplní svou roli, obrací se doktorand s prosbou
o řešení na vedoucího katedry, garanta oboru, případně na proděkana pro vědu a výzkum.
V případě, že doktorand neplní své povinnosti vymezené SZŘ nebo tímto opatřením, může
garant oboru po projednání se školitelem a s vedoucím katedry navrhnout jeho vyloučení ze
studia.
Platnost a účinnost:
Toto opatření vstupuje v platnost a je účinné dnem 1.9. 2011
Přechodová ustanovení:
1. Opatření se použije pro všechny studenty doktorského studia FIS s níže uvedenou
výjimkou.
2. Na studenty zapsané před 1.9. 2011 se vztahuje výjimka dle čl. 26, odst. 2 SZŘ VŠE
v Praze.
V Praze dne 27. června 2011
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