
 

 
 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) 

 Doktorské studium oboru management je realizováno na Fakultě managementu VŠE 

ve spolupráci s ostatními fakultami VŠE a Ústavem teorie informace AV ČR, v.v.i..  

 Doktorské studium je určeno pro inženýry a magistry, absolventy vysokých škol a fakult 

(zejména) ekonomického a manažerského zaměření, kteří dále usilují o prohloubení již 

získaných teoretických poznatků. Absolutorium vědecké výchovy jim dodá teoretické 

poznatky vedoucí ke zkvalitnění jejich manažerské práce, nebo jim umožní pokračovat 

ve vědecké činnosti. 

 Absolvent doktorského studia bude schopen dále rozvíjet stávající vědecké poznatky v 

oblastech ekonomiky a managementu, nalézat možná interdisciplinární propojení s 

jinými vědeckými oblastmi, vyučovat ekonomické a manažerské předměty na 

vysokoškolské úrovni, tvořivě aplikovat nové poznatky do praxe a obohacovat 

vystudovaný obor o nové vědecké poznatky.  

 Možná uplatnění absolventů budou např.: 

o na vysokoškolských katedrách a vědeckovýzkumných institucích, zaměřených 

na management a příbuzné problematiky (marketing, manažerská ekonomika, 

zdravotnický management, manažerská informatika, management znalostí 

apod.), 

o na ministerstvech a v dalších řídících orgánech státní správy, ve vrcholových 

řídících funkcích soukromých i státních organizací. 
 

 

Vstupní požadavky 

K doktorskému studiu na Fakultě managementu mohou být přijati absolventi ukončeného 

inženýrského resp. magisterského ekonomicko-manažerského studia na vysoké škole. Forma 

přijímacího řízení je stejná jako u ostatních oborů doktorského studia na VŠE. Uchazeči jsou 

přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož podmínky stanoví děkan FM vždy pro daný 

školní rok. Obsah a rozsah jednotlivých částí zkoušky je uchazečům předem oznámen. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů vychází z kapacitních možností fakulty a školitelů (tj. 

ze zásady, že jeden školitel může vést současně maximálně pět doktorandů). 

 

 

Studijní program 

 

Předměty povinné: 

Výzkumné metody v managementu Zkouška 

Ekonomie (Hospodářská politika) Zkouška 

Teorie managementu  Zkouška 

 

Předměty povinně volitelné:  

Doktorand si na základě doporučení školitele a dle zaměření své práce volí jeden z uvedených 

dvou předmětů: 

Manažerské rozhodování Zkouška 

Informační management Zkouška 

  

Po dohodě se školitelem volí doktorand další maximálně 3 předměty potřebné pro zpracování 

disertační práce.  

Předměty volně volitelné: 



 

Vybrané problémy a aplikace operačního managementu Zkouška 

Teorie systémů Zkouška 

Právo a management Zkouška 

Metody kvantitativního výzkumu v managementu Zkouška 

Další volně volitelné předměty lze vybírat z nabídky volně volitelných předmětů akreditovaných 

pro doktorské studium na ostatních fakultách VŠE. 

 

 

Další povinnosti  

Interní studenti jsou zapojeni do činností na příslušné katedře. Jejich povinností je podílet se na 

výuce v rozsahu 4–6 hodin týdně. 

Před vykonáním státní doktorské zkoušky musí každý student alespoň jednou úspěšně 

prezentovat odborný příspěvek na interní „doktorské konferenci“ FM. Vystoupení musí být 

předneseno v angličtině a je hodnoceno jak po odborné (školitelem, garantem oboru), tak i po 

jazykové stránce.  

Studijní a zkušební řád doktorského studia VŠE nekvantifikuje požadavky na publikační 

činnost studentů, nicméně počet a kvalita publikací uchazeče hraje při posuzování uchazeče 

důležitou roli. 

Přestože nepředpokládáme, že by se absolvování zahraniční stáže stalo povinností (zvláště pro 

studenty kombinované formy studia), snažíme se, alespoň některým studentům (především těm, 

se kterými počítáme, že mohou po skončení studia zůstat na FM ve funkci akademického 

pracovníka) zahraniční stáž zajistit. 

 

 

Požadavky na státní doktorskou zkoušku 

Požadavky na úspěšné ukončení studia vycházejí ze studijního a zkušebního řádu doktorského 

studia VŠE. Studenti doktorského studia skládají dílčí průběžné zkoušky ze všech předmětů, 

které mají zapsány ve svých individuálních studijních plánech.  

Na závěr studia posluchač skládá komisionální státní doktorskou zkoušku, která zahrnuje 

vybrané problémové okruhy z oborově povinných předmětů. Při zkoušce uchazeč prokazuje 

schopnost syntetického uvažování při aplikaci získaných poznatků na řešení konkrétních 

zadaných problémů. Každému studentovi je spolu se základními tematickými okruhy 

povinného základu navržen blok otázek prověřujících hlubší poznatky v oblasti zaměření 

doktorské práce, z nichž je pak u státnice zkoušen. 

Ke státní doktorské zkoušce zpracovává doktorand esej v rozsahu cca. 30 stran na téma 

doktorské práce. Obsahová náplň zkoušky potom spočívá v rozpravě ke komisí zadaným 

otázkám a dále k teoreticko-metodologickým problémům, které souvisí s tématem písemné 

práce. 

Po ukončení studia, tj. úspěšném složení státní doktorské zkoušky a obhajobě závěrečné práce 

obdrží absolvent diplom s označením „Ph.D.“ ve studijním oboru Management. 


