Zápis z jednání Oborové rady pro obory doktorského studia FFÚ VŠE
„Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“
Program:
1. Volba nového předsedy Oborové rady.

2. Projednání výsledků ankety celoškolských předmětů.
3. Aktualizace Vyhlášky děkana upravující některé podmínky doktorského studia a změna v Programech
doktorského studia.

4. Různé.
Účast:
Přítomno (11 členů): prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc., prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Květa
Kubátová, CSc., prof. Ing. Martin Mandel, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., prof.
Ing. Miloš Mařík, CSc., doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prof. Ing. Petr Musílek,
Ph.D., prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc., prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc., doc.
Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
Omluveno (2 členové): doc. Ing. Jan Doležal, CSc., prof. Ing. Zdeněk Zmeškal, Dr.

Zahájení Oborové rady
Předseda Oborové rady pro obory doktorského studia „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení
podniku“ Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické (dále jen OR) prof. Musílek zahájil
jednání a informoval o navrženém programu jednání. Nikdo neměl návrh na doplnění či změnu
programu jednání OR.
1. Volba nového předsedy OR
Dosavadní předseda OR prof. Musílek z důvodu přechodu na novou funkci prorektora pro vědu a
výzkum VŠE rezignoval na funkci předsedy a navrhl, aby byl novým předsedou zvolen doc.
L. Vítek, proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium FFÚ VŠE.
Výsledky hlasování:
Pro 10, proti: 0; zdržel se: 1.
Návrh byl přijat.
Nově zvolený předseda doc. Vítek se ujal řízení jednání OR.
2. Projednání výsledků ankety celoškolských předmětů
Prof. Musílek prezentoval výsledky ankety celoškolských předmětů doktorského studia.
K výsledkům proběhla rozsáhlá diskuse s těmito závěry:
2.1. předmět FIL901 Filosofie a metodologie vědy je vyučován kvalitním vyučujícím, ale měl by být
více orientován na metodologii vědy a vědecké metody,
2.2. u některých povinných a volitelných předmětů (mimo FFÚ) je podle informací studentů
prezenční výuka nahrazována pouze nepravidelnými konzultacemi,
2.3. studenti i členové OR nepovažují za dostatečnou pozornost věnovanou výuce kvantitativních
metod vědecké práce.
Oborová rada vzala informaci na vědomí.
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3. Aktualizace Vyhlášky děkana upravující některé podmínky doktorského studia a změna
v Programech doktorského studia
3.1. Změna v Programech doktorského studia
Dlouhodobá zpětná vazba studentů doktorského studia i výsledky nejnovější ankety ukazují, že
studenti potřebují posílit své znalosti kvantitativních metod (zejména ekonometrie, případně i
jiných). Zlepšení znalostí těchto technik může přispět ke zkvalitnění jejich výzkumné a publikační
činnosti a k vyšší kvalitě jejich disertačních prací. Proto a také na základě diskuse a argumentů
uvedených v bodě 2 tohoto zápisu, OR schvaluje posílení výuky metod vědecké práce v obou
oborech takto:
3.1.1.V oborech „Finance“ a „Účetnictví a finanční řízení podniku“ se ruší povinný předmět
FIL901 Filosofie a metodologie vědy.
3.1.2.Zároveň se zavádí pro obor „Finance“ i pro obor „Účetnictví a finanční řízení podniku“
následující skupina povinně volitelných předmětů, z níž si student na doporučení
školitele musí zvolit jeden předmět:
• FIL901 Filosofie a metodologie vědy
• STP916 Aplikovaná statistika a ekonometrie.
Touto úpravou nedochází k podstatné změněn studijního programu oborů, pouze se posiluje
výuka určitého druhu metod vědecké práce.
Změna bude účinná od ak. roku 2014/2015, tj. bude platit pro studenty zapisující se do prvního
ročníku doktorského studia v září 2014/2015 a následující.
Výsledky hlasování:
Výsledky hlasování: Pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0.
Návrh byl přijat.
3.2. Aktualizace Vyhlášky děkana upravující některé podmínky doktorského studia
S ohledem na rostoucí význam publikační činnosti doktorandů, zákon č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách (§ 47, odst. 4: „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“) i praxi na jiných fakultách a vysokých školách byl
předložen návrh umožnit studentům zpracovávat disertační práce ve dvou formách: buď
dosavadní formou výzkumné práce (monografie) nebo nově formou souboru článků.
Aby byla zajištěna kvalita disertačních prací zpracovaných formou souboru článků, bude nutné
do „Vyhlášky děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2010 upravující některé podmínky studia
v doktorských studijních programech na Fakultě financí“ zapracovat následující principy:
3.2.1.Student si volí formu výzkumné práce (monografie) nebo formu souboru článků po
souhlasu školitele.
3.2.2.Soubor publikovaných či k uveřejnění přijatých výsledků (článků) musí obsahovat
konkrétní výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí a články musí
být původní.
3.2.3.Alespoň jeden článek z tohoto souboru musí být odborným článkem z časopisu s impakt
faktorem nebo dva články musí být odbornými články z časopisu z databáze Scopus.
Články uvedené v tomto odstavci nesmí student publikovat ve spoluautorství; za
spoluautora se pro účely první části této věty nepovažuje školitel studenta, pokud je
prvním nebo korespondenčním autorem student.
3.2.4.Minimální počet článků v souboru článků je 3. Minimální počet tří článků se vypočítá
pomocí autorských podílů na článcích a použije se rovnoměrné rozdělení článku podle
počtu spoluautorů; školitel se za spoluautora nepovažuje. O přepočtu autorských podílů
v případě nejasností rozhoduje příslušný školitel.
3.2.5.Počet článků musí být dostatečný pro předložení plnohodnotné práce, články musí být
publikovány ve všeobecně respektovaných a uznávaných časopisech a musí být
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uvedena výhradní afilace na FFÚ VŠE. Do souboru článků nemohou být zařazeny články
publikované před zahájením studia.
3.2.6.Každý článek v souboru článků v disertační práci musí být uznatelný podle metodiky
RVVI k datu publikace článku. Zařazení článku do souboru článků musí odsouhlasit
školitel.
3.2.7.Publikovaným článkem se rozumí článek zveřejněný tiskem či elektronicky nebo přijatý
k publikování (článek je přijatý k publikování, pokud student doloží potvrzení redakce o
přijetí k vytištění).
3.2.8.Soubor článků musí být doplněn o shrnující úvod (začleňující předložený soubor článků
do širšího kontextu ekonomické teorie) a závěr jasně vyznačující a shrnující originální
příspěvek autora vyplývající z předloženého souhrnu výsledků.
3.2.9.Doporučený rozsah disertační práce skládající se ze souboru článků je přibližně 80
normostran.
3.2.10. Pokud má disertační práce formu souboru článků, spolu s jejím předložením na
malou obhajobu podle čl. 17 SZŘ předkládá na návrh školitele své stanovisko ke kvalitě
souboru článků i garant oboru.
3.2.11. Disertační práce zpracovaná formou souboru článků podléhá stejným procedurám
jako disertační výzkumné práce (ve formě monografie), tj. předložení tezí, malá
obhajoba, obhajoba a musí být předložena ve standardní „svázané“ formě.

3.2.12. S ohledem na potřebu zkvalitnit publikační výstupy studentů a zvýšit jejich uznávanou
publikační aktivitu byl předložen návrh na zpřesnění požadavku na minimální
vystoupení na konferencích tak, aby konference musela být evidována v databázi WoS
– CPCI nebo Scopus.
3.2.13. S ohledem na potřebu zvýšit význam individuálních studijních plánů (ISP),
zrovnoměrnit publikační činnost studentů a posílit roli školitele bylo předsedou
Oborové rady předloženo doporučení, aby v případě, kdy student nebude plnit studijní
a publikační povinností stanovené školitelem v jeho ISP, školitelé častěji uplatňovali při
každoroční atestaci podmíněný zápis do dalšího ročníku, což umožní přesun části
stipendií k publikujícím studentům.
3.2.14. Výše uvedené změny budou platit pro studenty zapsané ke studiu od ak. roku
2014/2015. Student bude moci požádat děkana, aby pro něj platila nová pravidla, i když
byl zapsán ke studiu před ak. rokem 2014/2015.
Výsledky hlasování pro umožnění zpracovávat disertační práce formou souboru článků a bodům
3.2.1 až 3.2.14:
Pro: 11, proti: 0; zdržel se: 0. Dva členové OR hlasovali proti principu, že za spoluautora se
nepovažuje školitel studenta, pokud je prvním nebo korespondenčním autorem student.
Návrh byl přijat.

Zapsal: doc. Ing. L. Vítek, předseda Oborové rady
26. 6. 2014
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