
 

Fakulta financí a účetnictví 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Vyhláška 

děkana Fakulty financí a účetnictví 

č. 2/2010 

upravující některé podmínky studia v doktorských studijních programech 
na Fakultě financí a účetnictví  

 

§ 1  
Rozsah platnosti 

Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE pro doktorské studium (dále jen 
„SZŘ“) upravuje některé podmínky studia v doktorských studijních programech akreditovaných na 
Fakultě financí a účetnictví. 

§ 2  
Publikační povinnosti studentů 

1. Povinností studenta je pravidelná publikační aktivita v odborných časopisech (sbornících), 
v nichž příspěvky podléhají recenznímu řízení. Minimální publikační činnost studenta je 
následující:  
a) jeden článek v recenzovaném časopise1 před vykonáním státní doktorské zkoušky, 
b) celkem dva články v recenzovaném časopise od zahájení doktorského studia do data podání 

přihlášky k obhajobě disertace. 

2. Výsledky výzkumné činnosti má povinnost student prezentovat na tuzemských a zahraničních 
konferencích, přičemž k datu podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce je povinností 
studenta mít alespoň jedno aktivní vystoupení na odborné konferenci, tematicky odpovídající 
zadané disertaci.  

3. Student je povinen pravidelně zaznamenávat publikační činnost, která je výsledkem výzkumné 
činnosti v rámci doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze, pouze 
v databázi publikační činnosti informačního systému VŠE v Praze. 

§ 3  
Další povinnosti studentů 

1. Student v prezenční formě doktorského studia je povinen pracovat v rámci příslušné katedry 
v rozsahu, který v souladu s individuálním studijním plánem a po dohodě se školitelem určuje 
příslušný vedoucí katedry.  

                                                 
1 Recenzovaným časopisem se rozumí časopis uvedený v Seznamu recenzovaných periodik nebo v databázích SCOPUS 
nebo ERIH. 
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2. Povinností studenta je účast na řešení výzkumných projektů, podporovaného z prostředků 
Interní grantové agentury VŠE v Praze nebo obdobných institucí. 

3. Povinností studenta je minimálně jednou za semestr informovat v osobním setkání školitele o 
průběhu studia a o výsledcích publikační a výzkumné činnosti, realizovaných v rámci 
doktorského studia. 

§ 4  
Náležitosti disertace 

1. Disertace má charakter výzkumné práce, přinášející nové a dosud nepublikované poznatky ve 
studovaném oboru. Mezi základní charakteristiky disertace patří zejména vědecký přístup ke 
zpracování tématu, používání moderních výzkumných metod a veřejná prezentace původních 
výzkumných výsledků.  

2. Zaměření disertace, její přibližná struktura, základní cíle práce, předpokládané výzkumné 
metody a soudobý stav vědeckého poznání ve zkoumané problematice včetně přehledu 
domácích a zahraničních publikací předkládá student ve spolupráci se svým školitelem 
k projednání na příslušnou katedru. V průběhu zpracování disertace má student povinnost 
pravidelně konzultovat zpracování zadaného tématu práce se svým školitelem. V průběhu 
zpracování disertace seznamuje pravidelně student a školitel s postupem řešení zadaného tématu 
příslušnou katedru v souladu s jejími vnitřními pravidly.  

§ 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 čl. 1 a 2. 

§ 6  
Přechodná ustanovení 

Závazně stanovené minimální publikační povinnosti stanovené v § 2 odst. 1a § 3 odst. 2 se vztahují 
na studenty zapsané ke studiu od akademického roku 2010/2011. 

§ 7  
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2010.  

 

V Praze 15. září 2010 

 

 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

děkan Fakulty financí a účetnictví 
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