Vyhláška č. 5DV/2022 děkanky FEK ZČU
Přijímání ke studiu do doktorských studijních programů
na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023 – 2. kolo
podle §48 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

čl. 1 – Studijní programy
Fakulta ekonomická ZČU (dále jen FEK) organizuje výuku doktorského studia pouze v Plzni.
V akademickém roce 2022/2023 přijímá ke studiu do těchto studijních programů:
EKONOMIKA A MANAGEMENT v prezenční formě studia, vyučovaném v českém jazyce,
standardní doba studia 4 roky.
čl. 2 – Podmínky přijetí ke studiu
1. Podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu (dále jen „DSP“) je
absolvování magisterského studijního programu (§ 48 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.
v platném změní). Kopii vysokoškolského diplomu nebo potvrzení fakulty o absolvování
magisterského studijního programu s uvedením termínu plánované promoce musí
uchazeč odevzdat nejpozději ke dni ověření splnění podmínek pro přijetí. V případě, že
uchazeč nedisponuje příslušným dokladem ke dni ověření splnění podmínek pro přijetí, je
povinen doručit jeho kopii v listinné podobě osobně na studijní oddělení fakulty nejpozději
do 12.9.2022.
2. Uchazeč, který absolvoval studijní program na vysoké škole v zahraničí (s výjimkou
Slovenské republiky), doloží znalost českého jazyka jedním z následujících způsobů:
a) kopií dokladu o absolvování mezinárodní certifikované zkoušky z českého jazyka pro
cizince „CCE“ (Czech Language Certificate Exam) dokládající znalost českého jazyka
minimálně v úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace o certifikované zkoušce CCE z českého jazyka pro cizince jsou dostupné zde:
http://ujop.cuni.cz/en/exam/czech-language-certificate-exam;
b) kopií dokladu o absolvování zkoušky z českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové
přípravy Západočeské univerzity v Plzni, dokládající znalost českého jazyka
minimálně v úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Informace o zkoušce z českého jazyka pro cizince na Ústavu jazykové přípravy (ÚJP)
Západočeské
univerzity
v Plzni
jsou
dostupné
zde:
https://ujp.zcu.cz/uchazec/Zkouska_z_cestiny.html;
c) kopií maturitního vysvědčení dokládající absolvování maturitní zkoušky z českého
jazyka.
V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným dokladem ke dni ověření splnění podmínek
pro přijetí, je povinen doručit jeho kopii v listinné podobě osobně na studijní oddělení
fakulty nejpozději do 12.9.2022.
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3. Uchazeč, který absolvoval studijní program v zahraničí, musí nejpozději ke dni ověření
splnění podmínek pro přijetí doručit na studijní oddělení FEK úředně ověřenou kopii
dokladu o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikaci), pokud
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Uchazeč může také
využít postupu dle čl. 2a.
V případě, že uchazeč nedisponuje příslušným dokladem ke dni ověření splnění podmínek
pro přijetí, je povinen doručit jeho kopii v listinné podobě osobně na studijní oddělení
fakulty nejpozději do 12.9.2022.
čl. 2a – Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení
na FEK ZČU
1. Pro účely posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání uchazeč předkládá do 31. 7.
2022 tyto dokumenty:
a) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, jenž získal
absolvováním studia ve vysokoškolském studijním programu na zahraniční vysoké
škole. Tento doklad bude předložen v originále a zároveň v úředním překladu do
českého nebo anglického jazyka.
b) Potvrzení příslušného zahraničního orgánu, z něhož je zřejmé, že uchazeč je v
uvedeném cizím státě oprávněn se ucházet o přijetí ke studiu v daném typu studijního
programu. Pro účely tohoto potvrzení je vhodné použít formulář uvedený jako příloha
č. 2 této vyhlášky, který je vícejazyčný a není třeba jej úředně překládat do českého
jazyka.
2. Fakulta může dále požadovat doplňující informace o obsahu, rozsahu a délce trvání
zahraničního vysokoškolského studia.
3. Fakulta následně posoudí zahraniční vysokoškolské vzdělání uchazeče.
4. Pokud existuje důvodná pochybnost o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího
zahraničního vzdělání uchazeče doloženého zahraničním dokladem, vyzve fakulta uchazeče
k prokázání zahraničního vysokoškolského vzdělání dokladem o obecném uznání
rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání
v České republice, získaným podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a určí mu k
tomu přiměřenou lhůtu.
čl. 3 - Podávání přihlášek
1. Přihláška do zvoleného studijního programu se podává v elektronické formě s vyznačením
formy studia – prezenční. Elektronickou přihlášku je možno vyplnit na internetové adrese
http://eprihlaska.zcu.cz. Přihlášku v elektronické formě je třeba doplnit písemnými podklady
podle odstavce 3. Tyto podklady lze doručit doporučeným dopisem, předat osobně na
studijní oddělení, případně nahrát do systému při podávání elektronické přihlášky.
2. Přihlášku včetně podkladů podle odstavce 3 je třeba podat nejpozději do 31. července 2022.
3. Požadované přílohy k přihlášce jsou:
a) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a případné dosavadní praxi. Je-li uchazeč
studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné
doklady o absolvování studia v termínu dle článku 2 odst. 1;
b) strukturovaný odborný životopis;
2

c) seznam dosavadních výsledků odborné činnosti (publikovaných prací či jiných
odborných aktivit), název diplomové práce a případně posudky na tyto práce;
d) rámcové téma disertační práce z vypsaných témat (viz Příloha č. 1) nebo vlastní téma.
Uchazeči se doporučuje téma disertační práce předem projednat
s předpokládaným školitelem;
e) stručné zdůvodnění přihlášky ke studiu (motivy ke studiu v DSP);
5. Na základě řádně podané přihlášky je uchazeč pozván k přijímací zkoušce písemnou
pozvánkou s uvedením přesného termínu a místa konání zkoušky. Pozvánka k přijímací
zkoušce bude doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
čl. 3a – Administrativní poplatek za přijímací řízení
1. Nutnou podmínkou pro přijetí a registraci přihlášky je úhrada administrativního poplatku,
který činí 600,- Kč za každý studijní program. K úhradě této částky uchazeč použije
bezhotovostní převod z účtu, platbu kartou (platební brána systému eprihlaska.zcu.cz) nebo
platbu v hotovosti na přepážce Komerční banky. Poštovní poukázku nelze pro platbu použít.
2. Číslo účtu a další údaje pro zaplacení poplatku jsou uchazeči vygenerovány při podání
elektronické přihlášky.
Výše poplatku:
600,- Kč
Způsob platby:
platební kartou, formou bankovního převodu nebo vkladu na
bankovní účet ZČU
Banka:
KB Plzeň-město
Účet:
4811530257/0100
Variabilní symbol: 5175 0001 22
Specifický symbol: bude uchazeči přidělen po vyplnění elektronické přihlášky
3. Pokud nebude s podáním přihlášky uhrazen administrativní poplatek za přijímací řízení,
bude na tuto skutečnost uchazeč upozorněn prostřednictvím kontaktního e-mailu, který
uvede v přihlášce. V případě, že nebude administrativní poplatek za přijímací řízení uhrazen
do 31. 7. 2022, bude přijímací řízení zastaveno.
čl. 4 - Přijímací zkouška
1. Přijímací zkouška se skládá z:
• ověření znalostí a dovedností v oblasti Ekonomiky a managementu formou ústní
rozpravy nad zvoleným rámcovým tématem disertační práce,
• prověření jazykových znalostí studenta v cizím jazyce v rámci ústní rozpravy.
Ve své prezentaci se uchazeč zaměří především na:
• předmět svého zkoumání,
• metodiku pro zpracování disertační práce.
Uchazeč též může doplnit údaje o své publikační činnosti, popř. o jiných aktivitách
v příslušném oboru, a o motivaci ke studiu. Uchazeč z praxe stručně pohovoří o své
dosavadní profesní činnosti a odborných referencích.
2. Přijímací zkouška se bude konat v druhé polovině srpna 2022.
čl. 5 - Hodnocení zkoušky
Přijímací komise zhodnotí podklady, které uchazeč předložil jako součást přihlášky, a znalosti,
které uchazeč prokázal při přijímací zkoušce. Na základě tohoto hodnocení předloží děkanovi
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