Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů Ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity pro akademický rok 2021/2022
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (dále jen „ESF MU“) respektuje ustanovení §
48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, a stanovuje níže uvedené podmínky
pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech (dále jen „DSP“).
Přijímací řízení do DSP
Přijímací zkoušky do DSP ESF MU se konají dvakrát ročně:
• na konci jarního semestru 2021 (s nástupem do studia v podzimním semestru 2021),
• na konci podzimního semestru 2021 (s nástupem do studia v jarním semestru 2022).
Přijímací zkoušky jsou prezenční. Zahraniční uchazeč, který se z vážných důvodů (např.
z důvodu vízové povinnosti nebo velké vzdálenosti) nemůže dostavit k přijímací zkoušce
osobně, může požádat o vykonání přijímací zkoušky distanční formou.
S ohledem na aktuálně platná mimořádná opatření vlády České republiky a Masarykovy
univerzity mohou přijímací zkoušky proběhnout i distančně.
O přijetí/nepřijetí rozhoduje děkan fakulty na základě návrhu zkušební komise. Zkušební komise
doporučí/nedoporučí uchazeče k přijetí na základě posouzení dále specifikovaných dokumentů
a výsledků přijímací zkoušky.
1. Přihláška ke studiu a její náležitosti
Přihláška ke studiu v DSP se podává v elektronické formě1. K elektronické přihlášce přikládá
uchazeč následující materiály2:
•
•
•

strukturovaný životopis (případně s připojeným seznamem publikační činnosti),
doklady o dosaženém vzdělání,
projekt disertační práce (na téma schválené školitelem a oborovou radou a se
souhlasem školitele; k obsahu pro jednotlivé programy vizte blíže v částech 2.3 – 2.8).

V případě, že se zahraniční uchazeč z vážných důvodů nemůže k přijímací zkoušce dostavit
osobně, přikládá dále k přihlášce: žádost o vykonání přijímací zkoušky distanční formou (s
konkrétním zdůvodněním).
1.1

Specifikace dokladů o dosaženém vzdělání

V případě, že je uchazeč absolventem Masarykovy univerzity, předkládá:
• prostou kopii magisterského diplomu.
1

na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/
Všechny písemné materiály může uchazeč vložit do elektronické přihlášky nebo odevzdat osobně na Oddělení pro
vědu, výzkum a doktorské studium ESF, na podatelně ESF nebo zaslat poštou na adresu:
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium
Lipová 41a, 602 00 Brno
2
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V případě, že je uchazeč absolventem jiné vysoké školy v České republice nebo na Slovensku,
předkládá:
• úředně ověřenou kopii magisterského diplomu.
V případě, že je uchazeč držitelem vysokoškolského diplomu vydaného v Maďarsku, Německu,
Polsku nebo Slovinsku, předkládá:
• úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo výpisu
známek. Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do českého nebo
anglického jazyka.
V případě, že je uchazeč držitelem vysokoškolského diplomu z ostatních zemí, předkládá:
• úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a doklad o ověření předchozího vzdělání
v zahraničí, které se ověřuje buď nostrifikací, nebo v režimu § 48 odst. 3 resp. odst. 5
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění 3. Ověření musí být
provedeno do data zápisu do studia stanoveného fakultou.
Nemá-li uchazeč v době podání přihlášky výše specifikované doklady k dispozici, může je dodat
dodatečně, nejpozději však v den zápisu do studia.
2. Přijímací zkouška do DSP
Přijímací zkouška do doktorských studijních programů realizovaných na ESF MU se skládá z:
•

•
•

zkoušky z anglického jazyka, jejímž cílem je prověřit schopnost a úroveň vyjadřování
v anglickém jazyce, včetně znalosti základní ekonomické terminologie; v případě,
že uchazeč podá žádost o uznání zkoušky a splní podmínky specifikované v části 2.1,
je možné uchazeči přijímací zkoušku z anglického jazyka uznat,
odborné zkoušky, jejímž cílem je prověřit odborné znalosti uchazeče (dle požadavků
stanovených pro jednotlivé programy),
odborné rozpravy, jejímž cílem je prověřit předpoklady pro tvůrčí vědeckou práci
a motivaci uchazeče ke studiu v DSP (na základě dodaných podkladů stanovených pro
jednotlivé programy4).

Zkušební komise, kterou pro jednotlivé DSP jmenuje na základě návrhu oborové rady děkan
fakulty, je nejméně tříčlenná.
Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu:
•
•
•
2.1

odborná zkouška 20 %,
odborná rozprava 70 %,
zkouška z anglického jazyka 10 %.
Zkouška z anglického jazyka

Zkouška z anglického jazyka se koná písemnou formou v rozsahu 45 minut. Úkolem studenta je
vypracovat úvahu na zadané téma v rozsahu 300-350 slov. Text může být ohodnocen 0-10
body, minimální hranice pro složení přijímací zkoušky z angličtiny je 5 bodů. Vypracovaný text
hodnotí pověření pracovníci Centra jazykového vzdělávání ESF MU.
2.1.1 Podmínky pro uznání přijímací zkoušky z anglického jazyka
O uznání přijímací zkoušky z anglického jazyka může požádat uchazeč, který splňuje níže
uvedené podmínky.

3

detailní informace jsou dostupné zde: https://www.econ.muni.cz/en/admissions/phd-studies/recognition-ofeducation
4 Materiály se předkládají v jazyce, ve kterém je program, k jehož studiu se uchazeč hlásí, akreditován.

2.1.1.1 Podmínky pro uznání přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů, kteří jsou
absolventy ESF MU:
• Je-li uchazeč absolventem bakalářského nebo pětiletého magisterského studia na ESF
MU akreditovaného v českém jazyce, je mu přijímací zkouška z angličtiny uznána na
základě úspěšného absolvování kurzu BPJ_JI4A (uchazeč nemusí předkládat doklad).
• Je-li uchazeč absolventem navazujícího magisterského studia na ESF MU
akreditovaného v českém jazyce a není absolventem bakalářského studia ESF MU, je
mu přijímací zkouška z angličtiny uznána na základě
a) předložení úředně ověřené kopie některého z uznávaných mezinárodních
certifikátů, které dokládají složení zkoušky z angličtiny minimálně na úrovni C1,
nebo
b) předložení úředně ověřené kopie dodatku k diplomu či potvrzení vystaveného
studijním oddělením příslušné VŠ či její součásti o absolvování zkoušky z
anglického jazyka minimálně na úrovni stupně C1 v rámci uchazečova
bakalářského studia (k uvedeným dokumentům je nutno doložit sylabus předmětu,
předepsanou studijní literaturu daného předmětu a formu a náplň zkoušky
potvrzené studijním oddělením příslušné VŠ či její součásti).
• Je-li uchazeč absolventem navazujícího magisterského studia na ESF MU
akreditovaného v anglickém jazyce, je mu přijímací zkouška z angličtiny uznána na
základě kopie magisterského diplomu (uchazeč nemusí předkládat doklad).
2.1.1.2 Podmínky pro uznání přijímací zkoušky z anglického jazyka u uchazečů, kteří nejsou
absolventy ESF MU:
• Je-li uchazeč absolventem magisterského studia akreditovaného v anglickém jazyce,
předkládá úředně ověřenou kopii magisterského diplomu vydanou příslušnou vysokou
školou. Je-li součástí diplomu informace potvrzující že studium probíhalo v anglickém
jazyce, uchazeč nepředkládá další doklad. Není-li tato informace potvrzena na diplomu,
doloží uchazeč potvrzení o jazyce výuky vystavené univerzitou, která diplom vydala.
• Je-li uchazeč absolventem magisterského studia v jiném než anglickém jazyce, za
účelem uznání přijímací zkoušky do DSP z anglického jazyka předkládá:
a) úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním
oddělením příslušné VŠ či její součásti o absolvování zkoušky z anglického
jazyka minimálně na úrovni stupně C1 (zkušený uživatel); k uvedeným
dokumentům je nutno doložit sylabus předmětu, předepsanou studijní literaturu
daného předmětu a formu a náplň zkoušky potvrzené studijním oddělením
příslušné VŠ či její součásti,
nebo
b) úředně ověřenou kopii některého z uznávaných mezinárodních certifikátů, které
dokládají složení zkoušky z angličtiny minimálně na úrovni C1.
2.2 Prověření jazykové kompetence u zahraničních uchazečů (s výjimkou uchazečů ze
Slovenska), kteří podali přihlášku do studijního programu akreditovaného v českém
jazyce
Zahraniční uchazeč (s výjimkou uchazečů ze Slovenska), který podá přihlášku do doktorských
studijních programů akreditovaných v češtině, musí v rámci přijímací zkoušky prokázat
kompetenci v českém jazyce. Kompetence se prověřuje v rámci odborné rozpravy.
2.3

Přijímací zkouška do DSP v programu Ekonomie a Economics

Přijímací zkouška se koná písemnou a ústní formou.

•

Odborná zkouška probíhá písemnou formou a trvá 60 minut. Ověřují se znalosti
mikroekonomie a makroekonomie v rozsahu odpovídajícím státní závěrečné zkoušce
(dále jen „SZZ“)
- max. 20 bodů, min. pro přijetí 50 %.

•

Rozprava probíhá na základě projektu disertační práce zpracovaného uchazečem.
Podklad v rozsahu 8-12 stran musí obsahovat:
- informaci o tématu diplomové práce a dosažených závěrech,
- motivaci uchazeče ke zvolenému tématu disertační práce,
- představu o zamýšleném přínosu disertační práce,
- plánovanou metodu zpracování disertační práce,
- max. 70 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
2.4

Přijímací zkouška do DSP v programu Hospodářská politika a Economic Policy

Přijímací zkouška se koná písemnou a ústní formou.

•

Odborná zkouška probíhá písemnou formou a trvá 60 minut. Ověřují se znalosti
z obecné ekonomické teorie (s důrazem na makroekonomii) a dále z hospodářské
politiky v rozsahu odpovídajícím SZZ
- odborný test: max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %
- odborná esej: max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Rozprava probíhá před zkušební komisí na základě projektu disertační práce
zpracovaného uchazečem. Podklad v rozsahu 8-12 stran musí obsahovat:
- motivaci uchazeče ke zvolenému tématu disertační práce,
- stav vědeckého poznání v dané problematice,
- základní představu o předpokládaných cílech práce a zamýšleném přínosu
disertační práce,
- plánovanou metodu řešení výzkumu,
- max. 70 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
2.5

Přijímací zkouška do DSP v programu Veřejná ekonomie a Public Economics

Přijímací zkouška se koná ústní formou.
• V rámci odborné zkoušky se ověřují znalosti z ekonomie, veřejné ekonomie a veřejných
financí.
• Rozprava se vztahuje k projektu disertační práce o rozsahu 8-12 stran zpracovanému
uchazečem, ve kterém uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti
v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi projektu disertační práce
jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační
práce a naznačení zamýšlených metod řešení
- odborná zkouška a rozprava: max. 90 bodů, min. pro přijetí 60%.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50%.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
2.6

Přijímací zkouška do DSP v programu Podniková ekonomika a management a
Business Economy and Management

Přijímací zkouška se koná písemnou a ústní formou.
• Odborná zkouška probíhá formou elektronického testu v délce 60 minut nejpozději v den
konání přijímací zkoušky. Test ověřuje znalosti z oblasti podnikové ekonomiky a
managementu
- max. 20 bodů, min. pro přijetí 50 %.

• Rozprava se vztahuje k projektu disertační práce v rozsahu 8-12 stran zpracovanému
uchazečem, ve kterém uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti
v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi projektu disertační práce
jsou základní shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační
práce a naznačení zamýšlených metod řešení
- max. 70 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
2.7

Přijímací zkouška do DSP v programu Finance a Finance (aj) a Finanzwesen

Přijímací zkouška se koná ústní formou.
• V rámci odborné zkoušky se ověřují znalosti z financí v rozsahu odpovídajícím SZZ.
• Rozprava se vztahuje k projektu disertační práce o rozsahu 8-12 stran zpracovanému
uchazečem, ve kterém prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti v oblasti, ke
které se toto téma váže. Obligatorními součástmi projektu disertační práce jsou základní
shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce
a naznačení zamýšlených metod řešení
- odborná zkouška a rozprava: max. 90 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
2.8

Přijímací zkouška do DSP v programu Regionální ekonomie a Regional Economics

Přijímací zkouška se koná ústní formou.
• V rámci odborné zkoušky se ověřují znalosti z regionální ekonomie a regionálního
rozvoje
- max. 20 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Rozprava se vztahuje k projektu disertační práce o rozsahu 8-12 stran zpracovanému
uchazečem, ve kterém uchazeč prokazuje zájem o téma disertační práce a znalosti
v oblasti, ke které se toto téma váže. Obligatorními součástmi této práce jsou základní
shrnutí současného stavu poznání, specifikace cílů budoucí disertační práce a
naznačení zamýšlených metod řešení
- max. 70 bodů, min. pro přijetí 50 %.
• Zkouška z angličtiny
- max. 10 bodů, min. pro přijetí 50 %.
Hodnocení celkem: max. počet bodů 100, min. pro přijetí 60 %.
3. Počet studentů přijímaných ke studiu
Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech doktorského studia:
Ekonomie

10

Economics

5

Hospodářská politika

10

Economic Policy

5

Veřejná ekonomie

10

Public Economics

5

Podniková ekonomika a management

10

Business Economy and Management

5

Finance

10

Finance (aj)

5

Finanzwesen

5

Regionální ekonomie

10

Regional Economics

5

Splní-li podmínky pro přijetí větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle
výsledků přijímací zkoušky.

V Brně dne 26. 1. 2021

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
děkan

