Zápis ze společného zasedání oborových rad doktorského studia FMV
konaného dne 6. 12. 2017

Přítomni:
doc. Drozen, doc. Eichler, doc. Helísek, doc. Indrová, doc. Jiránková,
prof. Lehmannová, doc. Švarc, doc. Taušer, prof. Zadražilová, Procházková
Omluveni:
Přikrylová
Hosté:

prof. Dědič, prof. Machková, prof. Veselý, prof. Cihelková, Ing. Jukl, prof. Pomahač, doc.
prof. Boháček, doc. Druláková, doc. Zemanová

Program:
1.

2.
3.

Projednání a schválení pravidelné hodnotící zprávy garantů doktorských studijních oborů
1. Mezinárodní politické vztahy – doc. Zemanová,
2. Obchodní a mezinárodní hospodářské právo – prof. Boháček
3. Mezinárodní ekonomické vztahy – prof. Zadražilová
Hodnocení plnění individuálních studijních plánů studentů doktorského studia
Různé

Předsedkyně oborové rady přivítala členy a hosty zasedání a seznámila členy oborové rady se zněním článku 10
Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení VŠE,
který upravuje úlohu a povinnosti Oborové rady.
Ad 1
Garanti doktorských studijních oborů prezentovali hodnocení za uplynulý akademický rok a návrhy opatření pro
zkvalitnění studia:
Mezinárodní politické vztahy:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

předložit oborové radě ke schválení novou koncepci státní doktorské zkoušky,
prohloubit průpravu doktorandů k publikační činnosti a rozvoji výzkumných kompetencí,
motivovat ke včasnému ukončení studia,
k aktivizaci i finanční stimulaci využívat IGS, případně IRS a externí granty,
změnit v rámci reakreditace strukturu povinných předmětů směrem k akcentu na teoretickou a
metodologickou průpravu,
dle (institucionálních) možností využít v doktorském studiu k hodnocení kreditový či bodový systém,
při reakreditaci zvážit možnost nahrazení Ekonomie III kurzem kvantitativních metod,
otevřít debatu o možnosti snížení počtu požadovaných publikací spolu se zvýšením jejich kvality,
prosazovat filozofii nominace školitelů na základě aktuálních výsledků ve výzkumu a publikační činnosti
v horizontu posledních 5 – 10 let,
zvážit možnost stimulačního nastavení stipendií v případě jejich navyšování.

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo:

•
•
•

rozšířit výuku práva EU,
do počtu doktorandů vedených jedním školitelem nezapočítávat doktorandy s přerušeným studiem na období
delší než 1 semestr,
omezit „uzavřenost“ jednotlivých doktorských programů na fakultě.

Mezinárodní ekonomické vztahy:

•
•

vytvořit minimální standard publikační činnosti pro školitele nových doktorandů, návrh minimálně 2
odborných článků v časopisech WoS nebo Scopus za posledních 5 let,
pořádat každoroční Den doktorandů fakulty, na kterém by doktorandi prezentovali své záměry a dosavadní
výsledky s cílem většího propojení studentů mezi obory a nalezení vhodných partnerů pro projekty a
publikace,

•
•
•
•

dbát na to, aby disertační práce vždy obsahovala samostatnou kapitolu věnovanou metodologii výzkumu,
upravit při reakreditacích skladbu povinných předmětů tak, aby byla vhodným způsobem pokryta i
mikroekonomická část okruhů ke státní doktorské zkoušce, posílit předměty věnované kvantitativním i
kvalitativním výzkumným metodám,
upravit způsob konání státní závěrečné zkoušky v doktorském studiu např. výběrem dvou širších otázek
z publikovaných okruhů, na které se student připraví,
zkontrolovat plnění povinnosti vložit do InSIS podrobné zadání doktorské práce.

Návrh usnesení:
Oborová rada projednala a schvaluje zprávy garantů doktorských studijních oborů:

•
•
•

Mezinárodní politické vztahy,
Obchodní a mezinárodní hospodářské právo,
Mezinárodní ekonomické vztahy

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

Oborová rada doporučuje školitelům využít možnosti uznat za disertační práci v souladu s článkem 24
Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze ze dne 18. července 2017 i soubor uveřejněných kvalitních vědeckých
článků se sjednocujícím komentářem.
Oborová rada projednala požadavky na takovýto soubor článků:
Jde o soubor uveřejněných kvalitních vědeckých článků zabývajících se výlučně tématem disertační práce, což
nade vší pochybnost prokazuje sjednocující komentář. Platí přitom, že:

•
•
•

Jde alespoň o 3 články, které byly publikovány v časopisech indexovaných v databázi Scopus či Web of
Science.
Zároveň musí být doktorand výlučným autorem 2 takových článků a u ostatních musí mít minimálně 50 %
autorského podílu.
Zároveň se všechny tyto články musejí vztahovat k oboru/programu, jehož je doktorand na FMV studentem a
současně i časopisy, ve kterých byly články publikované, musí být zařazené do stejných nebo příbuzných
oborů.

Usnesení:
Oborová rada doporučuje děkanovi upřesnit charakter a rozsah „sjednocujícího komentáře“ a
připravit metodický pokyn pro průběh obhajoby. Spoluautorství musí být doloženo čestným
prohlášením autorů o podílu. Oborová rada doporučuje proděkance pro vědu upřesnit způsob
zveřejňování takovéhoto díla v InSIS.
Oborová rada doporučuje proděkance pro vědu a doktorské studium zorganizovat jednou za rok
Den doktorandů všech oborů s cílem větší mezioborové propojenosti a případného získání partnerů pro
společné projekty.

Hlasování:
Pro: 8
Proti: 1

Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 2
Oborová rada schvaluje roční hodnocení doktorandů – plnění jejich individuálního studijního plánu.

Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 3
Děkan
- doc. Taušer informoval členy Oborové rady, že oborové rady budou jmenované pro každý obor/program –
požádal garanty doktorských studijních oborů/programů o návrhy členů oborových rad – minimálně 7 členů,
minimálně 2 externí. Termín: do konce ledna 2018.

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
– doc. Druláková informovala o výstupu z projektu IRS F2/10/2017 k doktorskému studiu a předala členům
Oborové rady „Komplexní metodické pokyny pro zpracování průběžných i závěrečných výstupů v průběhu
doktorského studia na FMV VŠE“. Všechny výstupy jsou zpracovány v českém i anglickém jazyce a budou do
konce roku zveřejněny na Intranetu FMV.

V Praze dne 6. 12. 2017
předsedkyně Oborové rady
Mezinárodní ekonomické vztahy

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.

