
 

 

Vyhlášení přijímacího řízení do doktorského studia 

pro jarní semestr 2022  

 

  

 

 

Děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje 
 

přijímací řízení do doktorského studia 
zahajovaného v akademickém roce 2021/2022 s nástupem v jarním semestru 2022 

v následujících studijních programech: 

Ekonomie 
Economics 

Finance 
Finance (aj) 

Finanzwesen 
Hospodářská politika 

Economic Policy 
Podniková ekonomika a management 
Business Economy and Management 

Regionální ekonomie 
Regional Economics 

Veřejná ekonomie 
Public Economics 

 

Lhůta pro podání přihlášek: 1. 8. – 30. 11. 2021 

 

Způsob podání přihlášky: 

• e-přihláška podaná prostřednictvím IS MU, 

• doplňující materiály specifikované v Podmínkách pro přijetí ke studiu do doktorských 
studijních programů ESF MU pro akademický rok 2021/2022, 

• poplatek 600 Kč (úhrada přes Obchodní centrum IS MU). 

Termín konání přijímací zkoušky:  24. 1. 2022 

Přijímací zkouška do doktorských studijních programů realizovaných na ESF se skládá z: 

• 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 programy), 

• zkoušky z anglického jazyka, jejímž cílem je prověřit schopnost a úroveň vyjadřování 
v anglickém jazyce, včetně znalosti základní ekonomické terminologie; v případě, 
že uchazeč doloží potvrzení o absolvování zkoušky z angličtiny, je možné uchazeči 
zkoušku na základě dodaného potvrzení uznat. 

 

Zkušební komise, kterou pro jednotlivé doktorské studijní programy jmenuje na základě návrhu 
předsedy oborové rady děkan fakulty, je nejméně tříčlenná. 

  

https://is.muni.cz/do/econ/uredni_deska/5124007/2021_2022/Podminky_pro_prijimaci_rizeni_do_DSP_2021_2022.pdf
https://is.muni.cz/do/econ/uredni_deska/5124007/2021_2022/Podminky_pro_prijimaci_rizeni_do_DSP_2021_2022.pdf


doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., děkan Ekonomicko-správní fakulty 

 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 507/41a, 602 00 Brno, Česká republika  

 T: +420 549 49 1701, E: dekan@econ.muni.cz, www.econ.muni.cz 

 

 

Jednotlivé součásti přijímací zkoušky mají následující váhu: 

• odborná zkouška 20 %, 

• odborná rozprava 70 %, 

• zkouška z angličtiny 10 %. 
 

Podrobné informace o požadavcích stanovených pro jednotlivé studijní programy, o obsahu a 
formě přijímacích zkoušek a podmínkách pro možnost uznání zkoušky z angličtiny jsou 
uveřejněny na https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-
prihlasit/prijimaci-zkousky 

 

Seznam vypsaných a schválených výzkumných zaměření disertačních prací je zveřejněn na 
https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/temata-vyzkumu 

 

Výzkumné zaměření disertační práce a jméno školitele jsou povinné údaje, které je nutno do 
přihlášky uvést. Uchazeč je povinen se předem domluvit se školitelem na spolupráci na daném 
tématu a mít jeho souhlas. 

 

Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v jednotlivých programech doktorského 
studia:   

Ekonomie 10 

Economics 5 

Finance  10 

Finance (aj) 5 

Finanzwesen 5 

Hospodářská politika 10 

Economic Policy 5 

Podniková ekonomika a management 10 

Business Economy and Management 5 

Regionální ekonomie 10 

Regional Economics 5 

Veřejná ekonomie 10 

Public Economics 5 

 

 

V Brně dne 1. 6. 2021 

https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit/prijimaci-zkousky
https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/jak-se-prihlasit/prijimaci-zkousky
https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/temata-vyzkumu

