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Opatření pro doktorské studium FIS
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 Vysoké školy ekonomické
v Praze (dále SZŘ).
Pokud je součástí organizační struktury fakulty pracoviště, na němž probíhá výuka a zároveň je na něm
zaměstnán alespoň jeden školitel doktorandů, je toto pracoviště v dalším textu označováno jako
„katedra“.
1. Práva a povinnosti doktoranda:
Doktorand má právo, aby jej školil kvalitní a kvalifikovaný školitel dle dokumentu „Pravidla
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE“, čl. 14
a) Doktorand má právo zapsat si během studia v rámci volitelných předmětů maximálně 3
předměty vyučované na FIS nebo na jiných fakultách VŠE.
b) Doktorand je povinen do konce 1. semestru studia připravit společně se školitelem rámcové
zadání práce (téma, struktura, postupy).
c) 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).
d) Doktorand je povinen do konce 2. semestru studia složit minimálně 2 dílčí zkoušky, do konce
4. semestru studia pak složit všechny požadované dílčí zkoušky.
e) Doktorand je povinen do konce 6. semestru studia minimálně jednou prezentovat dosažené
výsledky na „Dni doktorandů FIS“.
f) Povinnou součástí státní doktorské zkoušky je obhajoba písemně předložených tezí disertační
práce v rozsahu 20-30 stran.
g) Doktorand může podat přihlášku ke státní doktorské zkoušce, pouze pokud získá minimálně
4 publikační body za vyšlé nebo prokazatelně přijaté publikace, dle „Zásad hodnocení
publikační činnosti na FIS“ platných ke dni zahájení jeho studia.
h) Doktorand je povinen úspěšně složit státní doktorskou zkoušku nejpozději do konce 6.
semestru studia.
i) Doktorand je povinen nejpozději do konce 8. semestru studia úspěšně obhájit výsledky své
práce při malé obhajobě. Opakování malé obhajoby je možné nejdříve za dva měsíce po
neúspěšném pokusu.
j) Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě doktorské disertační práce je nutné, aby měl
doktorand splněny všechny předchozí povinnosti a ostatní povinnosti vymezené SZŘ (včetně
zapojení do mezinárodní spolupráce - SZŘ – čl. 18, odst. 4) a dále aby získal minimálně 10
publikačních bodů za vyšlé nebo prokazatelně přijaté publikace dle „Zásad hodnocení
publikační činnosti na FIS“ platných ke dni zahájení jeho studia. Mezi těmito publikacemi
musí být odborný článek v časopise indexovaný v databázi Scopus nebo Web of Science, a to
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s nejméně třetinovým autorským podílem. Publikace musí mít vztah k vědecké práci spojené
s disertační prací.
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.
Doktorandi prezenční 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. Výjimky z výukových povinností může
v odůvodněných případech schválit vedoucí katedry.
Neplnění povinností vymezených SZŘ a tímto opatřením může vést k vyloučení ze studia
nebo k možnosti požádat o podmíněný zápis do dalšího semestru s odkladem nejvýše na
jeden semestr.
V případě, že podle názoru doktoranda školitel neplní svou roli, má právo se obrátit se
žádostí o řešení na vedoucího katedry, garanta oboru, případně na proděkana pro vědu a
výzkum.

2. Práva a povinnosti školitele:
a) Školitel je povinen do konce 1. semestru stanovit v součinnosti s doktorandem rámcové
zadání práce (téma, struktura, postupy) a vložit jej do informačního systému VŠE.
b) Školitel je povinen průběžně kontrolovat a usměrňovat vědecko-výzkumnou činnost
doktoranda a konzultovat s doktorandem všechny jeho publikace před odevzdáním.
c) Školitel má právo a povinnost zapojit doktoranda do svého výzkumu a z něj vyplývajících
výstupů.
d) Školitel je povinen v termínech stanovených SZŘ a dále v termínech uvedených v
předchozím oddíle 1 tohoto opatření hodnotit postup prací a plnění cílů doktoranda.
e) V případě, že doktorand neplní své povinnosti vymezené SZŘ nebo tímto opatřením, může
školitel po projednání s garantem oboru a s vedoucím katedry navrhnout jeho vyloučení ze
studia.
Platnost a účinnost:
Toto opatření vstupuje v platnost a je účinné dnem 1.11.2017
Přechodová ustanovení:
 Opatření se použije pro všechny studenty doktorského studia FIS, kteří byli zapsáni do studia
po 1. 11. 2017

V Praze dne 1.listopadu 2017
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