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Úvod 

 

Základní podmínkou přijímacího řízení do doktorského studijního programu VŠFS je 

(dle § 48 odst. 5 písm. a) až c) zákona č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č.111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) ukončené magisterské nebo navazující 

magisterské vzdělání, které uchazeč o doktorské studium prokazuje vysokoškolským 

diplomem a dodatkem k diplomu, popř. diplomem a závěrečným vysvědčením. V případě 

absolvování zahraniční vysoké školy se prokazuje uchazeč o doktorské studium nostrifikací 

svého zahraničního vzdělání a kvalifikace. Dalšími podmínkami v rámci předepsaného 

přijímacího řízení do doktorského studijního programu je podání řádné přihlášky a úspěšné 

vykonání přijímací zkoušky.  

 

Přijímací řízení do doktorského studijního programu se řídí zákonem č. 137/2016 Sb. a 

vnitřními předpisy VŠFS. Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro 

akademický rok 2020/2021 byly schváleny rektorkou a správní radou Vysoké školy finanční a 

správní, a.s. 

 

1 Nabídka doktorského studijního oboru pro akademický rok 2020/2021 

 

Doktorské studium bylo pro akademický rok 2020/2021 nabízeno v doktorském studijním 

programu Finance, na Fakultě ekonomických studií VŠFS, a to v českém nebo anglickém 

jazyce. Uchazeči měli na výběr možnost studovat v kombinované nebo prezenční formě 

studia. Výuka studentů doktorského studijního programu obvykle probíhá v budovách VŠFS 

v Praze (letního semestru 2020 jsou formy výuky modifikovány v závislosti na opatřeních 

nouzového stavu).   

 

2 Způsob přihlášení se k přijímacímu řízení na VŠFS 

 

Uchazeč o studium v doktorském studijním programu podává přihlášku ke studiu v papírové 

i elektronické formě na formuláři zveřejněném na https://www.vsfs.cz/?id=1372-prijimaci-rizeni. 

Součástí přihlášky jsou přílohy: 

- podepsaný odborný životopis (včetně přehledu dalšího vzdělávání, zahraničních stáží 

a studijních pobytů),  

- doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářsky ověřenou kopii diplomu a 

dodatku k diplomu nebo notářsky ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení; 

uchazeč o studium, který absolvoval své studium v zahraničí, přikládá nostrifikaci 

svého zahraničního diplomu a dodatku k diplomu - pokud mezinárodní smlouva 

nestanoví jinak). Absolventi VŠFS ověřené doklady mít nemusí. Uchazeči, kteří do 

uzávěrky přihlášek nebudou mít tyto doklady ještě vydány, je zašlou bezprostředně po 

jejich získání, nejpozději však tři dny před zápisem ke studiu,  

- téma obhájené diplomové práce a její stručné teze (v rozsahu 2 stran),  

- seznam vlastních publikovaných odborných prací, případně prohlášení, že uchazeč 

doposud nepublikoval, 

https://www.vsfs.cz/?id=1372-prijimaci-rizeni
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- odborné pojednání k dílčímu problému na zvolené vypsané téma disertační práce 

(včetně použité literatury v rozsahu cca 5 stran),  

- návrh struktury zamýšlené disertační práce (včetně seznamu domácí a zahraniční 

literatury, pojednávající o této problematice; celkově 1-2 strany),  

- doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení. Poplatek za 

přijímací řízení byl stanoven na částku 1000,- Kč a uchazeči si mohou vybrat způsob 

jeho uhrazení - složenkou, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně VŠFS. 

3 Přijímací řízení 

Termíny přijímacího řízení 

Uzávěrka termínu pro podání přihlášek byla stanovena v souladu s pravidly danými 

Rozhodnutím rektorky č. 242/2018, o Přijímací řízení pro bakalářské, navazující magisterské 

a doktorské studium pro akademický rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek byla stanovena 30. 

6. 2020, na návrh prorektora pro výzkum a vývoj byla rektorkou prodloužena do 15. 9. 2020. 

Následně proběhlo vyhodnocení přijatých přihlášek uchazečů a uchazeči byli pozváni na 

přijímací zkoušku, která proběhla 24. 9. 2020.  

Přijímací zkouška 

 

Přijímací komisionální zkouška do doktorského studia se skládala ze dvou částí - z části 

odborné a z části jazykové. Odborná část přijímací komisionální zkoušky do doktorského 

studia probíhala formou rozpravy nad odborným pojednáním zaměřeným na téma disertační 

práce, které je povinnou součástí přihlášky uchazeče o studium v doktorském studijním 

programu. Jazyková zkouška probíhala z anglického jazyka a spočívala v četbě odborného 

obecně ekonomického textu (15 -20 řádek), sumarizaci obsahu, překladu do českého jazyka a 

dále v rozpravě na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů. Jazykové 

komunikační dovednosti se předpokládaly alespoň na úrovni B2 Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky a se znalostí obecné ekonomické terminologie. 

 

K přijímací zkoušce do doktorského studijního programu Finance v českém jazyce od akad. 

roku 2020/2021 se písemně přihlásilo 8 uchazečů, kteří byli pozváni k přijímací zkoušce. 

Přijímacího řízení se zúčastnilo 8 uchazečů, z nichž prospělo v obou částech přijímací 

zkoušky všech 8. Těchto 8 uchazečů bylo zkušební komisí doporučeno rektorce VŠFS pro 

přijetí k doktorskému studiu. Na základě doporučení zkušební komise obdrželi uchazeči 

kladné rozhodnutí rektorky o výsledku přijímací zkoušky. Všichni přijatí uchazeči byli přijati, 

v souladu s jejich návrhem, do kombinované formy studia. 

 

Do 30 dnů od doručení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení měli uchazeči možnost 

nahlédnout do příslušných materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu, a 

to na základě žádosti adresované prorektorovi pro výzkum a vývoj.  Této možnosti nikdo 

s přijatých doktorandů nevyužil.  

 

Přijatí uchazeči o studium byli následně osloveni s pokyny potřebnými pro zápis do studia a 

zahájení studia.  
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Tabulka č. 1: Statistika přihlášených a přijatých uchazečů pro AR 2019/2020 

 

 Počet 

Podané přihlášky ke studiu a přihlášení uchazeči 8 

Uchazeči, kteří se dostavili k přijímací zkoušce 8 

Uchazeči, kteří splnili podmínky přijetí 8 

Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

Přijatí uchazeči bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

až na základě přezkoumání původního rozhodnutí 

8 

Přijatí uchazeči 8 

Uchazeči zapsaní ke studiu 8 

 

 

Závěr 

 

V rámci přijímacího řízení do doktorského studijního programu od akademického roku 

2020/2021 bylo nově přijato 8 studentů. Ke studiu se zapsalo 8 studentů. Byly zachovány 

náročné podmínky přijímacího řízení a byl dodržen limit přijatých studentů, stanovený 

akreditací studijního programu (maximálně 10 nově přijatých studentů doktorského studia).  

 

V příštím akademickém roce plánuje univerzita znovu otevření doktorského studijního 

programu Finance v českém a anglickém jazyce.  Předpokládá se, že organizace a průběh 

přijímacího řízení budou v akad. roce 2021/2022 zachovány v obdobném časovém rozložení 

jako ve stávajícím akad. roce 2020/2021. 

 

 

 

 

V Praze dne 9. 11. 2020 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Šenkýřová 

 

 

 

 

Schválil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 

                prorektor pro výzkum a vývoj 

 

 


