
Vyhláška  

děkana Fakulty financí a účetnictví  

č. 1/2014  

o některých podmínkách studia v doktorských studijních programech na 

Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

(ve znění k 1. 9. 2017) 
 

§ 1 

Rozsah platnosti  

Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řáde Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen 

„SZŘ“) upravuje některé podmínky studia v doktorských studijních programech akreditovaných na 

Fakultě financí a účetnictví (dále jen FFÚ).  

 

§ 2 

Publikační povinnosti studentů  
1. Povinností studenta je pravidelná publikační aktivita v odborných periodicích, v nichž příspěvky 

podléhají recenznímu řízení (dále jen „odborné recenzované články“)1. Minimální počet odborných 

recenzovaných článků studenta je následující:  

a) jeden článek do data podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce,  

b) celkem dva články od zahájení doktorského studia do data podání přihlášky k obhajobě 

disertační práce.  

Pokud student publikuje článek typu Jimp bez spoluautorů, přičemž školitel se za spoluautora 

nepovažuje, může mu na základě žádosti děkan druhý článek dle tohoto bodu prominout. 

2. Výsledky výzkumné činnosti má student povinnost prezentovat na konferencích, přičemž k datu 

podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností studenta mít alespoň jedno aktivní 

vystoupení2 na odborné konferenci, tematicky odpovídající zadané disertační práci nebo 

studovanému oboru.  

3. Student je povinen pravidelně zaznamenávat publikační činnost, která je výsledkem výzkumné 

činnosti v rámci doktorského studia na FFÚ, pouze v databázi publikační činnosti informačního 

systému VŠE v Praze.   

                                                           
1 Odborným recenzovaným článkem v odborném periodiku se rozumí články Jimp (původní/přehledový článek v odborném 

periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“), článek Jsc 

(původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem 

„Article“, „Review“, nebo „Letter), článek Jneimp (původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v 

databázi ERIH) nebo článek Jrec (původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v roce publikování na 

www.vyzkum.cz v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenz. periodik vydávaných v ČR).  

2 Za aktivní vystoupení na konferenci se považuje vystoupení, jehož výsledkem je vědecký příspěvek ve sborníku, který je 

evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index– Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI 

Proceedings) společnosti Thomson Reuters a má přidělen kód ISBN, případně ISSN i ISBN kód nebo je evidován v databázi 

SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN, případně ISSN i 

ISBN kód nebo jde o článek ve zvláštním čísle časopisu či „book series“ evidovaném v některé z výše uvedených databází, 

které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků. Minimální požadovaný rozsah jakéhokoli publikovaného vystoupení na 

konferenci je 2 strany. Pokud není sborník z konference evidován v databázích uvedených výše, ale přímým výsledkem 

konference je publikační výstup (např. článek nebo výstup v publikaci typu „book series“) evidovaný v databázi Web of 

Science, SCOPUS nebo ERIH, je účast na takové konferenci považována za splnění povinnosti prezentovat výsledky výzkumné 

činnosti na konferencích. V případech vystoupení na jiných konferencích s vydaným příspěvkem ve vědeckém sborníku 

rozhoduje o tom, zda je podmínka alespoň jednoho aktivního vystoupení studenta na konferenci splněna, příslušný proděkan. 



§ 3 

Další povinnosti studentů  
1. Student v prezenční formě doktorského studia je povinen podílet se na činnostech příslušné katedry v 

rozsahu, který v souladu s individuálním studijním plánem a po projednání se školitelem určuje příslušný 

vedoucí katedry.  

2. Povinností studenta je účast na řešení výzkumných projektů a dle pokynů školitele na dalších 

výzkumných aktivitách (např. výzkumné a metodologické semináře apod.).  

3. Povinností studenta je minimálně jednou za semestr informovat při osobním setkání školitele o průběhu 

studia a o výsledcích výzkumné činnosti. Školitel může rozhodnout, že postačující je i informace jiným 

než osobním způsobem (např. elektronicky). 

4. Povinností studenta je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce 

nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v 

zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci; tuto povinnost doktorand 

musí splnit a doložit obvykle do data podání přihlášky k malé obhajobě disertační práce. V případě 

nejasností rozhodne o splnění tohoto kritéria garanti příslušného oboru/programu po vyjádření školitele. 

 

§ 4 

Náležitosti disertační práce  
1. Disertační práce (dále jen práce) má charakter výzkumné práce přinášející nové poznatky ve studovaném 

oboru. Mezi její základní charakteristiky patří zejména vědecký přístup ke zpracování tématu, používání 

moderních výzkumných metod a veřejná prezentace výzkumných výsledků.  

2. Zaměření práce, její přibližnou strukturu, základní cíle práce, předpokládané výzkumné metody a 

soudobý stav vědeckého poznání ve zkoumané problematice včetně přehledu domácích a zahraničních 

publikací předkládá student po souhlasu školitele k projednání na příslušnou katedru (tzv. teze nebo 

záměr disertační práce). V průběhu zpracování práce má student povinnost pravidelně konzultovat 

zpracování zadaného tématu se svým školitelem.  

3. Práce má formu výzkumné práce (monografie) přinášející nové poznatky ve studovaném oboru nebo 

formu souboru původních a uveřejněných či k uveřejnění přijatých výsledků (článků) s konkrétními 

výsledky z metodologicky nebo tematicky příbuzných oblastí (dále jen soubor). Volba formy práce 

podléhá souhlasu školitele. 

4. Alespoň jeden článek z tohoto souboru musí být odborným článkem typu Jimp nebo dva články musí 

být odbornými články typu Jsc. Články uvedené v předchozí větě nesmí pro účely souboru student 

publikovat ve spoluautorství; za spoluautora se pro účely první části této věty nepovažuje školitel 

studenta, pokud je prvním nebo korespondenčním autorem student.  

5. 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.  

6. Počet článků musí být dostatečný pro předložení plnohodnotné práce, články musí být publikovány ve 

všeobecně respektovaných a uznávaných časopisech a musí být uvedena výhradní afilace na FFÚ VŠE. 

Do souboru nemohou být zařazeny články publikované před zahájením studia. 

7. Každý článek v souboru musí být typu Jimp nebo Jsc nebo Jneimp nebo Jrec. Zařazení článku do souboru 

musí odsouhlasit školitel. 

8. Publikovaným článkem je článek zveřejněný tiskem či elektronicky nebo přijatý k publikování (článek 

je přijatý k publikování, pokud je doloženo potvrzení redakce o přijetí k vydání).  

9. Soubor musí být doplněn o shrnující úvod (začleňující předložený soubor do širšího kontextu 

ekonomické teorie) a závěr jasně vyznačující a shrnující originální příspěvek autora vyplývající 

z předloženého souhrnu výsledků.  

10. Doporučený rozsah práce skládající se ze souboru článků je přibližně 80 normostran.  

11. Pokud má práce formu souboru, spolu s jejím předložením na malou obhajobu předkládá své stanovisko 

ke kvalitě souboru článků po projednání se školitelem i garant oboru/programu. 

12. Práce zpracovaná formou souboru článků podléhá stejným procedurám jako výzkumné práce ve formě 

monografie (tj. předložení tezí, malá obhajoba, obhajoba) a musí být předložena ve standardní „svázané“ 

formě. 

  



§ 5 

Některá pravidla pro činnost zkušební komise pro státní doktorské zkoušky  

1. Státní doktorská zkouška probíhá před zkušební komisí pro státní doktorské zkoušky (dále jen 

„zkušební komise“), přičemž členem této zkušební komise nemůže být školitel studenta.  

2. Opakování státní doktorské zkoušky probíhá před zkušební komisí, jejíž členové nebyli jmenováni 

do zkušební komise, která klasifikovala studenta při státní doktorské zkoušce výsledkem 

„nevyhověl“.  

3. Děkan může v odůvodněných případech udělit na základě návrhu předsedy příslušné oborové rady 

výjimku z podmínek ve složení zkušební komise uvedených v odstavcích 1 a 2.  

 

§ 6 

Uznávání studijních povinností 

1. Úspěšně složenou zkoušku v předchozím doktorském studiu na VŠE nebo na jiné vysoké škole 

může děkan uznat po vyjádření garanta předmětu, pro který je zkouška uznávána a po posouzení 

její obsahové podobnosti. 

2. Děkan může po vyjádření školitele a garanta oboru uznat i další splněné studijní povinnosti (např. 

publikační výstupy, vystoupení na odborných konferencích, zahraniční praxe apod.), pokud jejich 

obsah odpovídá odbornému zaměření studia a disertační práci doktoranda. 

 

§ 7 

Přechodná ustanovení  

1. Tato vyhláška platí pro studenty zapsané ke studiu od akademického roku 2014/2015.  

2. Pro studenty zapsané ke studiu před akad. rokem 2014/2015 platí vyhláška děkana Financí a 

účetnictví č. 2/2010.  

3. Pro studenty zapsané před akad. rokem 2010/2011 platí „Informace pro studenty doktorského 

studijního programu Finance a účetnictví na Fakultě financí a účetnictví“ vydaná pro příslušný akad. 

rok. 

4. Student zapsaný ke studiu před akad. rokem 2014/2015 si může písemným prohlášením 

adresovaným děkanovi fakulty zvolit, že vůči němu bude účinná tato vyhláška. 

5. Ustanovení § 3, odst. 4 platí pro studenty zapsané od akademického roku 2017/2018. 

6. Ustanovení § 6 platí od zahájení akademického roku 2017/2018 pro všechny studenty doktorského 

studia na FFÚ. 

 

§ 7 

Účinnost  

1. Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 2/2010 ze dne 15. září 2010 se zrušuje.  

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem dne 1. září 2014. 

 

 

V Praze 29. srpna 2014  

 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
děkan Fakulty financí a účetnictví 


