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Individuální plán doktorského studia

Jméno, příjmení, tituly 
Datum narození
Místo narození 
Studijní program 
Forma
Datum přijetí ke studiu
Datum předpokládaného ukončení Školitel
Pracoviště
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Prohlašuji, že jsem byla seznámena s následujícím studijním plánem, že jsem si vědoma jeho závaznosti i skutečnosti, že z jeho neplnění budou v souladu se studijním řádem vyvozovány závěry.


Datum:	Ing. Martina Korecká
												doktorand

Studijní plán předkládá doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.


Datum:	doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
												školitel


Stanovisko garanta oboru


Datum:	doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
												garant oboru


Studijní plán schválil děkan FM


Datum:	doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
												děkan FM VŠE
1. Individuální studijní plán – zkoušky (včetně jazyků)

ročník
Předmět
Skutečný termín
Examinátor
Ekonomie (Hospodářská politika) Management
Výzkumný design a metodologie
Kvantitativní výzkumné metody v managementu

prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc. prof. Ing. František Kovář, CSc. prof. Radim Jiroušek, DrSc. prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
ročník
Předmět
Skutečný termín
Examinátor
Státní doktorská zkouška

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
ročník
Předmět
Skutečný termín
Examinátor
Zahraniční studijní pobyt

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
ročník
Předmět
Skutečný termín
Examinátor
Obhajoba disertační práce

doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

2. Další studijní úkoly, stáže apod.

ročník TK Tomáš Kincl  Povinnosti je doporučeno rozepsat dle jednotlivých ročníků. 
Rešerše literatury v oblasti, ve které student zpracovává disertační práci
Pravidelná účast na doktorandském semináři
Účast na na Vědecké konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE

	ročník

Aktivní vystoupení na Vědecké konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FM VŠE 
Podání projektu Interní grantové soutěže
Pravidelná účast na doktorandském semináři
Vedení a oponování bakalářských prací, oponování diplomových prací. Participace na výuce v rozsahu daném
Standardem doktoranda

	ročník:

Pravidelná účast na doktorandském semináři
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
Podání článku do odborného recenzovaného časopisu (ERIH/Scopus/WoS)
Aktivní účast na vědecké konferenci (Scopus/WoS).
Vedení a oponování bakalářských prací, oponování diplomových prací. Participace na výuce v rozsahu daném
Standardem doktoranda

Průběžně: Podílení se na zajištění chodu předem plánovaných akcí organizovaných fakultou jako jsou např. přijímací zkoušky, letní školy, konference,…, podílení se na vedení předem určené dlouhodobé agendy (spadající zejména do kompetence některého z proděkanů FM VŠE nebo vedoucích kateder).

Další povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze a Standardu doktoranda (Opatření děkana Fakulty managementu č. 6/2017 TK Tomáš Kincl  ISP musí obsahovat tuto větu. ).
3. Název a stručná charakteristika disertační práce

Název práce: Uveďte pracovní název práce

Stručná charakteristika disertační práce má rozsah minimálně 200 slov a obsahuje následující části:

Kontext: (stručně!) vymezuje oblast, ve které bude doktorand práci zpracovávat. Rovněž lze zařadit (stručné!) zdůraznění společenské významnosti tématu, případně (nikoliv osobní či subjektivní) motivaci téma zpracovávat.

Cíle: obsahuje zaměření práce, obecné cíle práce, případně (je-li v době zpracování ISP známa) formulaci výzkumné otázky, předpokladu, či hypotézy. 

Metodika: stručně a alespoň v hrubých obrysech je naznačuje metodiku práce (alespoň v rámci hlavních výzkumných paradigmat a metod pro ně obvyklých). 

Očekávané výsledky/přínos práce: naznačuje očekávané výsledky či očekávaný přínos práce.

Stručná charakteristika disertační práce má rozsah minimálně 200 slov.

