
Studijní program:  Ekonomika a management 
Typ studia / Forma studia:  doktorský / prezenční i kombinovaná 
Kreditní limit:   240 ECTS kreditů 
Standardní doba studia:  4 roky 

Platnost studijních plánů: od akademického roku 2020/2021 

 
 
Povinné předměty 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s 

zakon-
čení 

doporuč. 
sem./roč. vyučující 

FES/HEKOM Ekonomie III 15 10-0-5 zk 1/ZS 

doc. 
Volejníková 
doc. 
Provazníková 

FES/HMEVM Metodologie vědy 15 5-0-10 zk 1/ZS doc. Stejskal 

FES/HTMRM Teorie a metody řízení 15 5-0-10 zk 1/LS doc. 
Myšková 

FES/HEKNM Ekonometrie 15 5-0-10 zk 2/ZS 
doc. 
Kubanová 
doc. Linda 

 

 

Povinně volitelné předměty 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s 

zakon-
čení 

doporuč. 
sem./roč. vyučující 

FES/HEM Environmentální 
management 15 10-0-5 zk 3/ZS doc. 

Hyršlová 

FES/HMOA Marketing a obchodní 
aktivity 15 10-0-5 zk 2/LS doc. Kožená 

FES/HKET Komparace ekonomických 
teorií 15 10-0-5 zk 2/LS doc. 

Volejníková 
FES/HZMM Znalostní management 15 10-0-5 zk 2/ZS doc. Hájek 

FES/HTZIM Teorie zabezpečení 
informací 15 5-0-10 zk 3/ZS prof. Čapek 

doc. Hub 

FES/HVSMP Vybrané statě managementu 
podniku 15 10-0-5 zk 3/LS prof. 

Melichar 
FES/HOST Odborná stáž 30     

 

Student si volí alespoň dva povinně volitelné předměty (vyjma odborné stáže) z nabídky 
v návaznosti na téma disertační práce tak, aby získal minimálně 90 kreditů za absolvované 
předměty. 



Další studijní povinnosti 
 

1. Požadavek na absolvování stáží 

Doktorand absolvuje stáž v rámci prvních tří let studia na zahraniční univerzitě či vědecko-
výzkumném pracovišti v délce nejméně jednoho měsíce, nebo se zúčastní mezinárodního 
tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, nebo se zapojí 
jinou formou do přímé účasti na mezinárodní výzkumné spolupráci. K absolvování stáže je 
nutný souhlas školitele a předsedy oborové rady. Při schvalování stáže posuzuje školitel 
především odborné zaměření navštívené instituce. Stáž by měla vést k prohloubení odborných 
a metodologických znalostí doktoranda vztahujících se k tématu disertační práce. 

Za řádně absolvovanou stáž získává student 30 kreditů. 

Po absolvování stáže je student povinen zpracovat zprávu, kterou předá školiteli. Na základě 
zprávy školitel navrhne udělení 30 kreditů ke schválení garantovi oboru. Zpráva poté bude 
součástí složky studenta.  

 

2. Pedagogická činnost  

Doktorand prezenční formy studia se účastní pedagogické činnosti (podílí se na přímé výuce, 
a to minimálně v rozsahu 2 hodin týdně za semestr) zpravidla pod vedením školitele, či pod 
vedením akademického pracovníka určeného vedoucím školicího pracoviště. V případě potřeby 
se podílí na organizačním chodu pracoviště. Pro studenty kombinované formy studia je tato 
aktivita volitelná. Za pedagogické působení může doktorand získat maximálně 30 kreditů za 
celou dobu doktorského studia (5 kreditů za semestr při splnění 2 hodin výuky týdně). 

 

3. Požadavky na tvůrčí činnost  

Doktorand je povinen v průběhu studia předkládat výsledky své vědecké a tvůrčí práce školiteli 
a evidovat je v OBD.  

Pro dosažení požadovaného počtu kreditů za vědecko-výzkumnou činnost v daném semestru 
musí doktorand získat příslušný počet bodů, kterými jsou ohodnoceny odborné a vědecké 
publikace doktoranda. Přiznávané body za publikované výstupy zohledňují kvalitativní 
strukturu publikační činnosti. Bodové hodnocení odborných a vědeckých publikací 
a požadované bodové hodnocení pro získání kreditů je součástí studijního plánu.  Publikace ve 
své většině musejí mít vztah k vědecké práci spojené s disertační prací, musejí vzniknout 
v průběhu stávajícího studia a být dedikované k FES (pokud nebude pro daný publikační výstup 
výslovně dohodnuto s vedoucím pracoviště, na kterém doktorand vykonává svou výzkumnou 
a tvůrčí činnost, a školitelem jinak). 

 



Bodové ohodnocení odborných a vědeckých publikací v rámci vědecko-výzkumné 
činnosti doktoranda 

Publikace v časopise s přiznaným IF indexovaným ve WoS v Q1 a Q2   40 
Publikace v časopise s přiznaným IF indexovaným ve WoS v Q3 a Q4   30 
Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR)*                               30 
Publikace v indexovaném časopise v databázi Scopus v Q1 a Q2     35 
Publikace v indexovaném časopise v databázi Scopus v Q3 a Q4    25 
Publikace v indexovaném sborníku konference (WoS, Scopus)           20 
Knižní monografická publikace (ČR nebo SR)*                                   20 
Publikace v recenzovaném neindexovaném časopisu                               8 
Publikace v neindexovaném sborníku mezinárodní a národní konference **    5 
 
*) V případě spoluautorství doktoranda na monografii určuje podle jeho autorského podílu 
bodové ohodnocení školitel.  

**) Je určeno pro první a druhý ročník studia. Započítávají se maximálně 3 publikace.  

V případě spoluautorů ostatních výstupů se počet bodů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. 
Není-li podíl stanoven, pak se počet dělí počtem autorů. V případě, že spoluautorem je školitel, 
přiznává se studentovi plný počet bodů.  

 

Požadované bodové hodnocení pro splnění povinného předmětu vědecko-výzkumná 
činnost 

 

 

 

 

Pozn: Nadlimitní počty bodů získané v daném semestru se započítávají do následujícího 
semestru/semestrů. 

Doktorand se podílí v souladu se zaměřením své disertační práce na vědecko-výzkumných 
úkolech školicího pracoviště, před kolektivem školicího pracoviště, případně před dalšími 
odborníky rovněž obhajuje výsledky své tvůrčí činnosti (např. v rámci studentských grantových 
soutěží).    

 

 

 

 

Zkratka 
předmětu 

Semestr/ 
ročník 

Minimum 
získaných bodů 

Počet  
kreditů 

FES/HVCM1 LS/1 10 5 
FES/HVCM2 2 20 10 
FES/HVCM3 3 30 15 
FES/HVCM4 4 40 30 



4. Státní doktorská zkouška 

Povinné předměty státní doktorské zkoušky (SDZ) 

pracoviště/ 
zkratka před. název předmětu kredity 

ECTS 
rozsah 
p-c-s zakončení doporuč. 

sem./roč. 
FES/HSEKO Ekonomie III 0 0-0-0 Sdo LS/3 

 Odborný předmět *) 0 0-0-0 Sdo LS/3 
 

*) Odborný předmět je vybrán školitelem podle zaměření disertační práce. K termínu podání 
přihlášky k SDZ je doktorand povinen dosáhnout ze všech studijních a dalších povinností 
stanovených individuálním studijním plánem minimálně 180 kreditů. 

 

3. Obhajoba disertační práce 

K obhajobě disertační práce může doktorand přistoupit po splnění všech studijních a dalších 
povinností stanovených individuálním studijním plánem a složení státní doktorské zkoušky. 
Doktorand je povinen dosáhnout celkem minimálně 240 kreditů a mít v databázi publikačních 
výstupů (OBD) zaevidované výsledky své vědecko-výzkumné činnosti, resp. musí alespoň 
řádným způsobem prokázat jejich přijetí k publikaci. Publikační činnost musí obsahovat 
minimálně dvě publikace v časopisech indexovaných v databázích WoS nebo Scopus.   

Nosnou studijní povinností doktorského studijního programu v průběhu celého studia je 
zpracování disertační práce. Za její zpracování a odevzdání finální verze disertační práce k její 
obhajobě získává doktorand 30 kreditů.  

 

 

 

 

 

Vysvětlivky: 

zkratka před.  = zkratka předmětu 
p-c-s   = přednášky - cvičení - semináře 
zakončení zk / zp = zakončení předmětu zkouškou / zápočtem 
zakončení Sdo  = zakončení předmětu státní doktorskou zkouškou 
doporuč. sem. / roč. = doporučený semestr / ročník 
ZS / LS   = zimní semestr / letní semestr 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD EM podle studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2019/2020 
 
Studijní program: P6208 – Ekonomika a management   Kreditní limit: 180 
               

     Standardní doba studia: 3 roky 
Studijní obor: 6208V037 – Management 
 
Segment: EM – M – PhD 

Povinné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. vyučující 

FES/DVCM2 Vědecko-výzkumná činnost 5 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DVCM3 Vědecko-výzkumná činnost 20 0-0-0 Zp ZS/2 školitel 

FES/DVCM4 Vědecko-výzkumná činnost 20 0-0-0 Zp LS/2 školitel 

FES/DVCM5 Vědecko-výzkumná činnost 30 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 

FES/DEKOM Ekonomie III 15 15-0-0 Zk  

doc. 
Volejníková 
doc. 
Provazníková 

FES/DMEVM Metodologie vědy 15 15-0-0 Zk  prof. Čapek 
doc. Linda 

FES/DTMRM Teorie a metody řízení 15 15-0-0 Zk  doc. 
Myšková 

FES/DZMM Znalostní management 15 15-0-0 Zk  doc. Hájek 
 

Povinně -volitelné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. vyučující 

FES/DEM Environmentální 
management 10 12-0-0 Zk  doc. 

Hyršlová 

FES/DKET Komparace ekonomických 
teorií 10 12-0-0 Zk  doc. 

Volejníková 

FES/DLOGP Logistické procesy 10 12-0-0 Zk  prof. 
Cempírek 

FES/DMVO Management virtuálních 
organizací 10 12-0-0 Zk  prof. Čapek 

FES/DMOA Marketing a obchodní 
aktivity 10 12-0-0 Zk  doc. Kožená 

FES/DSMR Statistické metody v řízení 10 12-0-0 Zk  doc. Linda 

FES/DTZIM Teorie zabezpečení 
informací 10 12-0-0 Zk  prof. Čapek 

doc. Hub 

FES/DKME 
Vybrané problémy 
kvantitativních metod 
v ekonomii 

10 12-0-0 Zk  prof. 
Pacáková 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD EM podle studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2019/2020 
 

FES/DVSMP Vybrané statě managementu 
podniku 10 12-0-0 Zk  prof. 

Melichar 

FES/DZVPM Základy vědecké práce 10 12-0-0 Zk  prof. 
Kulhánek 

FES/DOST Odborná stáž*  5-25 
14 dnů 

až 
semestr 

  školitel 

*) Odbornou stáží se rozumí pobyt studenta na prestižní univerzitě či vědecko-výzkumném 
pracovišti, jehož účelem je prohloubení odborných a metodologických znalostí vztahujících se 
k tématu disertační práce, případně účast na letní škole. K absolvování odborné stáže je nutný 
souhlas školitele a předsedy oborové rady. Při schvalování odborné stáže posuzuje školitel 
především odborné zaměření navštívené instituce/letní školy. Písemnou žádost schválenou 
školitelem odevzdává student pověřené referentce, která vede agendu doktorských studií. Po 
absolvování stáže je student povinen zpracovat zprávu, kterou předá školiteli. Na základě 
zprávy školitel navrhne počet kreditů (počet je násobkem pěti) ke schválení garantovi oboru. 
Zpráva poté bude součástí složky studenta. 
 
Student si volí alespoň dva předměty z nabídky povinně-volitelných předmětů v návaznosti na 
téma disertační práce. 
 
Segment: EM – M – PhD – Ped – prezenční forma studia 

Povinné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
zápis do 
indexu 

FES/DPPM1 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/1 školitel 

FES/DPPM2 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DPPM3 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/2 školitel 

FES/DPPM4 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/2 školitel 

FES/DPPM5 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 
 
Segment: EM – M – PhD – Ped – kombinovaná forma studia 

Volitelné předměty 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
zápis do 
indexu 

FES/DPPM1 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/1 školitel 

FES/DPPM2 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/1 školitel 

FES/DPPM3 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/2 školitel 

FES/DPPM4 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp LS/2 školitel 

FES/DPPM5 Pedagogické působení 5 0-0-0 Zp ZS/3 školitel 



UPOZORNĚNÍ 
Přijímání studentů do 1. ročníků PhD EM podle studijních plánů níže 

bylo ukončeno v akademickém roce 2019/2020 
 
Segment: EM – M – PhD – DZ 

Povinné předměty státní doktorské zkoušky 

prac./zkr.př. název předmětu kredity 
ECTS 

rozsah 
P+C+S ukončen doporuč. 

sem./roč. 
FES/DZEKO Ekonomie 0 0-0-0 Sdo**) LS 

FES/DZMAN Management 0 0-0-0 Sdo**) LS 
**) Sdo = státní doktorská zkouška 

Bodové ohodnocení odborných a vědeckých publikací v rámci vědecko-výzkumné činnosti 
doktoranda 
Publikace v periodiku s přiznaným IF (indexováno v ISI Thomson)     30 
Knižní monografická publikace (mimo ČR a SR)       30 
Publikace v indexovaném časopisu (např. Scopus, ACM, IEEE)     25 
Publikace v indexovaném sborníku konference (ISI Thomson, Scopus, ACM, IEEE, aj.) 20 
Knižní monografická publikace (ČR nebo SR)       20 
Publikace v recenzovaném neindexovaném časopisu      15 
Publikace v neindexovaném sborníku mezinárodní konference     12 
Učební text, skriptum, e-předmět        10 
Publikace ve sborníku národní konference        8 
Jiné odborné publikace, prezentace, vystoupení       5 

 
V případě jiných spoluautorů se počet kreditů přiznává dle podílu jednotlivých autorů. Není-li 
podíl stanoven, pak se počet kreditů dělí počtem autorů. V případě, že spoluautorem je školitel, 
přiznává se studentovi plný počet kreditů.   
 

Bodové hodnocení 

 

 

 

 

 

 

Pozn: Nadlimitní počty bodů získané v daném semestru se započítávají do následujícího 
semestru/semestrů. 

 

 

Semestr Minimum 
získaných bodů 

LS/1 8 

ZS/2 20 

LS/2 20 

ZS/3 35 
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