Zápis
ze zasedání Oborové rady pro doktorský studijní program
"Mezinárodní ekonomické vztahy" FMV VŠE,
konané 18. června 2014

Přítomni:
prof. Jeníček, prof. Cihelková, doc. Eichler, doc. Indrová, prof. Lehmannová, doc. Taušer, prof.
Veselý, prof. Zadražilová, doc. Helísek, doc. Přikrylová
Nepřítomni:
Host:

prof. Dědič, doc. Drozen, prof. Machková, doc. Švarc, Ing. Jukl, doc. Pomahač, Ing. Zahradník
doc. Jiránková – proděkanka pro vědu a doktorské studium

Program:
1. Informace o vybraných trendech doktorského studia v letech 2009-2013
-----------------------------------------------------------------------------------------Oborová rada se v prvé části programu zabývala některými statistikami o průběhu doktorského studia:
- Přehledem publikační činnosti školitelů v letech 2009-2013 (k 30. 5. 2014) a přijala závěr, že školitelé, kteří
v posledních 5 letech nevykázali alespoň 5 publikací v RIV, nemohou být pověřováni nadále vedením nových
doktorandů.
- Dále byla diskutována průměrná délka studia včetně přerušení, ukončená obhajobou v letech 2009-2013 (k 31.
12. 2013) podle oborů, kateder, formy studia a ročníků studia. Ze statistických přehledů vyplývá, že některé
obory doktorského studia vykazují nepatrný podíl ukončeného studia až po 7 letech (10-20%), jiné obory podíl i
poloviční.
- Oborová rada závěrem konstatovala, že je nezbytné redukovat délku studia 6 až 7 letého a povolovat
prodloužení ve zcela mimořádných případech (např. studium v zahraničí). Nadstandardně dlouhé studium váže
kapacitu školitelů a rovněž kvalita těchto disertačních prací včetně výsledků obhajoby bývá komparativně horší.
- Dalším tématem, které poskytly statistické přehledy, bylo předčasné ukončení doktorských studií v letech 20092013 (k 31. 12. 2013) podle jednotlivých let, oborů, kateder a forem studia. V posledních 2 letech se počet
předčasně ukončených studií proti předchozím třem rokům zvýšil o polovinu, resp. třetinu, což vyplývá
z náročnějšího hodnocení průběžného studia a menšího povolování přerušení studia. Celkový počet předčasně
ukončeného studia za léta 2009-2013 činí 134, z toho 89 kombinované studium a prezenční (včetně dříve
prezenční) celkem 45. Podíl předčasně ukončeného studia kombinovaného ročně kolísá mezi ¼ - ⅓ celkového
počtu doktorandů kombinovaného studia, u prezenčního je relativně minimální.
- V následné diskusi se potvrdilo, že kombinované studium je nejen v této souvislosti pro obory studia, katedry:
fakultu málo přínosné. Není tedy objektivní zájem tuto formu podporovat, ale naopak spíše početně redukovat.
2. Informace o schvalování záměrů doktorských disertací v LS 2014/2015
--------------------------------------------------------------------------------------V druhé části programu se Oborová rada v jednání zabývala především současnými otázkami doktorského studia.
Garanti jednotlivých oborů – Mezinárodní obchod – Evropská studia – Mezinárodní politické vztahy – informovali o
výsledcích projednání záměrů disertačních prací 1. ročníku doktorandů v LS 2013/2014, dále o hodnocení výsledků
rozpracovaných textů doktorského studia 2. ročníku.
Z těchto informací vyplynulo, že některé představené záměry disertační práce nebyly přijaty a musely být
přepracovány a následně znovu posouzeny. Rovněž prezentace míry rozpracovanosti disertací 2. ročníků byla
v některých případech neuspokojivá.
Prezentace výsledků na konci 2. ročníku studia by neměly být pouze verbální, ale též doloženy pracovním textem
disertace minimálně v rozsahu 30 stran, v předstihu posouzené vždy příslušným školitelem.
3. Diskuse k navrženým tématům doktorského studia pro doktorandy s nástupem v ZS 2014/2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následně garanti oborů stručně charakterizovali tematický obsah oboru, představili tematické okruhy otázek, které
budou nabízeny nově přijímaným doktorandům (červen a září 2014) a rovněž byly posouzena témata disertací,
která jsou předmětem zájmu uchazečů (resp. které sami nabízejí) pro přijímací řízení doktorského studia
2014/2015).
Posouzení těchto aktivit potvrdilo v diskusi zodpovědný přístup garantů i kateder k odborné přípravě přijímání
nových doktorandů.
4. Různé
-----------V tomto bodu programu bylo konstatováno, že omluvený nepřítomný garant oboru „Obchodní a mezinárodní
hospodářské právo“ představí téma uvedené v tomto zápisu jakou druhou část programu na podzimním zasedání
Oborové rady.
Rovněž byl akceptován návrh na modifikaci členů Oborové rady, především těch členů, kteří dlouhodoběji vykazují
výraznou absenci.
Na dalším zasedání Oborové rady na podzim t. r. lze mimo jiné předpokládat projednání:
- výsledků přijímacích zkoušek doktorského studia (červen, září 2014);
- průběžné výsledky hodnocení doktorského studia všech ročníků a oborů k 30. 9. 2014;
- počet doktorandů na 1 školitele včetně dalšího zkvalitnění práce školitelů.

Praha, 23. června 2014
předseda Oborové rady MEV FMV

Prof. Ing. Vladimír Jeníček, DrSc.

