
Z á p i s  ze zasedání Oborové rady pro doktorský studijní program 

"Mezinárodní ekonomické vztahy" FMV VŠE, konané 26. října 2016 

Přítomni:         doc. Drozen, prof. Helísek, doc. Indrová, doc. Jiránková, prof. Lehmannová, doc. Švarc, doc. 
Taušer, doc. Veselý, prof. Zadražilová 

Nepřítomni:    prof. Cihelková, prof. Dědič, doc. Eichler, prof. Machková, doc. Pomahač, 
doc. Přikrylová 

Host:               doc. Druláková (proděkanka FMV pro vědu a doktorské studium) 

  

1. Úvod 

  

Jednání oborové rady zahájil děkan fakulty doc. Taušer, který oznámil, že dosavadní předseda oborové rady prof. 
Jeníček v souvislosti se svým odchodem do důchodu na členství v radě oficiálně rezignoval. Současně vstoupila 
v platnost novela Zákona o vysokých školách, která stanoví, že předsedou oborové rady je garant příslušného 
doktorského studijního programu. Z následné diskuse vyplynul závěr, že oborová rada doktorského studijního 
programu Mezinárodní ekonomické vztahy na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze 
doporučuje, aby v budoucnu vznikly samostatně doktorské studijní programy Mezinárodní ekonomické vztahy, 
Mezinárodní politické vztahy a Obchodní a mezinárodní hospodářské právo, pro něž bude zřízena společná 
oborové rada, jejímž předsedou bude garantka doktorského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy 
prof. Zadražilová. Tento závěr podpořili všichni garanti příslušných doktorských studijních oborů (na příště 
programů), jakož i ostatní členové oborové rady. Novým předsedou oborové rady pro doktorský studijní program 
Mezinárodní ekonomické vztahy tak byla jmenována prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. 

  

2. Změny v systému doktorského studia 

V druhém bodě jednání rady vystoupila proděkanka FMV pro vědu a doktorské studium 
doc. Druláková s prezentací základních změn v systému doktorského studia na VŠE, které vyplývají zejména 
z novely Zákona o vysokých školách a následných úprav vnitřních předpisů VŠE (zde zejména Studijní a 
zkouškový řád pro doktorské studijní programy uskutečňované na Vysoké škole ekonomické v Praze). Hlavními 
diskutovanými body bylo: 

• zkrácení maximálně doby přerušení studia na 12 měsíců, 
• úprava studijních povinností ve smyslu požadavku na „úspěšné“ vykonání malé obhajoby, 
• role oborové rady v procesu akreditace předmětů v doktorském studiu, 
• nové povinnosti studentů v doktorských studijních programech v oblasti internacionalizace, 
• aktualizace Opatření děkana k doktorským studijním programům. 

  

3. Schválení obhájených projektů disertačních prací 

Ve třetím bodě jednání rady vystoupila prof. Zadražilová s procedurální i obsahovou analýzou obhajob projektů 
disertačních prací studentů v prvních ročnících doktorského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy 
na jednotlivých školicích pracovištích Fakulty mezinárodních vztahů. Následně se vyjádřili i všichni ostatní garanti 
příslušných studijních oborů. V rámci rozsáhlé diskuse bylo konstatováno, že je potřeba sjednotit procedury 
obhajob na jednotlivých pracovištích a hledat vazbu témat na vymezené výzkumné okruhy jednotlivých pracovišť. 
Předkládané projekty disertačních prací je potřeba chápat jako záměry budoucí intenzivní výzkumné práce 
doktorandů. 

  

4. Různé 



V bodě různé byly diskutovány dalších možnosti rozvoje doktorského studia na FMV. Potřeba je zintenzivnit 
proces komunikace a vyhledávání potenciálních zájemců o doktorské studium, zlepšit práci školitelů, zapojit 
doktorandy více do výzkumných projektů a podporovat excelenci v doktorském studium. 

  

Zapsal: 

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. 

děkan 

FMV VŠE 

 


