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Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 

Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Ekonomika a management 

Název studijního oboru Ekonomicko-manažerská studia 

Garant studijního oboru Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

DSP Ekonomicko-manažerská studia je zaměřen na podstatné prohloubení a rozšíření znalostí 

absolventů magisterského studia z oblasti managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a 

dalších úzce souvisejících oborů. Studenti se učí vědecky pracovat; získávat, zpracovávat, 

analyzovat a hodnotit dostupná data, informace a znalosti a vytvářet z nich znalosti nové. Během 

studia se studenti zapojují do řešení výzkumných projektů, účastní se vědeckých konferencí, 

zahraničních stáží a výsledky své práce publikují v kvalitních publikacích. 

Studenti DSP jsou připravováni zejména na působení v oblastech vědy, výzkumu a 

vysokoškolského vzdělávání, případně v dalších profesích vyžadujících komplexní, tvůrčí a 

systémové myšlení s využíváním nejnovějších poznatků z oblasti ekonomiky a managementu. 

S ohledem na umístění školicího pracoviště (Katedry aplikované ekonomie) na FF UP získává 

student na ekonomicko-manažerská témata široký mezioborový náhled. Studium a výzkum 

aktuálních ekonomických a manažerských témat zohledňuje poslední společenský, ekonomický 

a technologický vývoj na straně jedné, na straně druhé probíhá na pozadí filozofických, 

historických, psychologických, sociologických, sociologických a dalších souvislostí. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Cílem DSP Ekonomicko-manažerská studia je připravit samostatného tvůrčího odborníka ve 

vybrané ekonomicko-manažerské oblasti, schopného samostatné vědecko-výzkumné práce, 

prezentace jejích výsledků a se schopností transferu získaných výsledků do dalších teoretických 

či praktických oblastí. 

Absolvent je schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na hlubokém výzkumu 

řešené problematiky a pochopení její pozice a významu v širokém aktuálním odborném i 

společenském kontextu. Dokáže zpracovat a řešit výzkumný projekt včetně vyhledávání a 

navazování odborných kontaktů. Výsledky své práce dokáže zprostředkovávat odborné 

veřejnosti, a to jak formou vědeckých publikací, tak cestou odborných přednášek a prezentací. 

Absolvent DSP 

 Zná aktuální metody vědecké práce v řešené oblasti 

 Je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit složitá odborná témata z oblasti 

ekonomiky a managementu, a to s důrazem na oborové, společenské a historické 

souvislosti 

 Je schopen prezentovat výsledky výzkumu a vědecky argumentovat 

 Je schopen převádět vědecko-výzkumné výsledky do hospodářské praxe 

 Všechny kompetence dokáže uplatňovat v mezinárodním kontextu, a to s vysokou 

kulturní senzitivitou 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti 

akreditace) 

---- 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

5 – 8 pro každou z forem studia 

 

  



 

 

Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací  

Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Ekonomika a management 

Název studijního oboru Ekonomicko-manažerská studia 

Vstupní požadavky  

Ke studiu DSP Ekonomicko-manažerská studia může být přijat pouze absolvent s úplným 

vysokoškolským vzděláním na úrovni Ing. či Mgr. v oborech úzce souvisejících s ekonomikou 

a managementem. Předpokladem je znalost angličtiny, případně dalšího cizího jazyka 

souvisejícího s oblastí výzkumu. 

Jako součást přihlášky ke studiu musí student předložit kvalitně zpracovaný návrh projektu 

disertační práce a odborný životopis včetně seznamu svých dosavadních publikačních výstupů.  

Přijímací řízení má podobu ústního pohovoru, během kterého je na základě diskuze nad 

předloženým projektem stanoveno téma disertační práce a doporučen školitel. Část pohovoru 

je vedena v angličtině (popř. v jiném cizím jazyce, vyplývá-li tak z předloženého projektu 

práce). Členové OR mají právo odmítnout návrh tématu disertační práce, jestliže neodpovídá 

oborovému zaměření nebo nemá předpoklady pro vědecké zpracování. Během studia je možné 

změnit téma disertační práce nebo školitele jen se souhlasem předsedy OR, přičemž souhlas 

předsedy OR podléhá následnému schválení na řádném zasedání OR. 

Studijní předměty  

Doktorské studium je na celé FF UP koncipováno do pěti modulů, přičemž školicí pracoviště 

zajišťuje výuku povinných oborových předmětů a volitelných předmětů oboru. Pod garanci 

školícího pracoviště dále spadá modul publikační aktivita, zahraniční zkušenosti, pedagogický 

modul a disertační modul. Ostatní moduly, resp. jejich součásti jsou zajištěny v rámci 

společných bloků předmětů FF UP. 

Podrobná struktura modulů, jejich součástí a rozložení kreditů je uvedeno v příloze Bc – 

studijní plán. Doporučený průběh studia je uveden v příloze č. 2. Studijní plán každého studenta 

může být upraven v závislosti na tématu jeho disertační práce. 

Další povinnosti  

(1) Doktorské studium probíhá na základě individuálního studijního plánu podle časového 

harmonogramu, který student musí předložit organizačnímu tajemníkovi oborové rady v 

průběhu prvního semestru po přijetí do studia. Forma studia je prezenční nebo kombinovaná. 

Formu studia lze se souhlasem děkana na návrh oborové rady změnit. 

(2) Neplnění individuálního plánu bude považováno za neplnění podmínek studia. Jako 

podpůrné hodnocení je zavedeno roční písemné hodnocení studenta školitelem v souladu 

s nastaveným individuálním studijním plánem, které bude zakládáno do spisu studenta. 

(3) Členové OR se schází nejméně 1x ročně a na svém zasedání provádí kontrolu plnění 

individuálního studijního plánu každého studenta. Student je o výsledku hodnocení 

informován. 

(4) Doktorand se s odbornými otázkami obrací na stanoveného školitele, dotazy organizačního 

charakteru směřuje na tajemníka OR. Závažné záležitosti týkající se charakteru studia (změna 

tématu, přerušení, ukončení doktorského studia a jiné oficiální žádosti) směřuje k předsedovi 

OR. 

(5) Studenti jsou zařazeni na Katedru aplikované ekonomie FF. Vedle studia je student pověřen 

dalšími vědeckými, publikačními a pedagogickými úkoly dle studijního plánu, a to ve 

spolupráci školitele, tajemníka OR a vedoucího katedry. Získává výukové, publikační a 

zahraniční zkušenosti v souladu se studijním plánem (srov. příloha Bc). 

(6) Délka studia v prezenční formě studia je čtyři roky. První dva roky jsou věnovány zejména 

odborné metodologické přípravě a prohloubení znalosti v oboru. Třetí a čtvrtý rok je věnován 



 

 

zejména přípravě disertační práce a je uzavřen její obhajobou a složením státní doktorské 

zkoušky. Zpravidla na závěr druhého roku studia student obhajuje projekt disertační práce před 

komisí jmenovanou oborovou radou. 
(7) Studium se skládá z vykonání stanovených povinných a povinně volitelných atestací, z 

napsání disertační práce, její obhajoby a z absolvování státní doktorské zkoušky. 

Požadavky na státní 

doktorskou zkoušku 

 

Student koná státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce. 

Státní doktorskou zkouškou prokazuje student doktorského studia své odborné a teoretické 

znalosti v ekonomicko-manažerské oblasti, včetně znalostí základních metod vědecké práce, 

způsobilost osvojovat si nové poznatky vědy, hodnotit je a tvůrčím způsobem využívat. 

Požadavky na znalosti vycházejí z individuálního studijního plánu studenta doktorského studia 

a vždy zahrnují obsah povinných oborových předmětů (Řízení lidského kapitálu v prostředí 

nových forem práce, Sociologie práce, History marketing v podnikání, Veřejné finance v 

Evropské unii). Státní doktorská zkouška má formu ústního pohovoru na téma zadané komisí 

dle specializace studenta. 

Disertační práce dokládá schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat. Práce musí 

splňovat všechny odborné požadavky na tento typ vědecké práce a musí mít minimálně 120 

normostran vlastního odborného textu. Disertační práce musí být psána v českém jazyce, 

případné výjimky musí být projednány a schváleny na zasedání OR. Na disertační práci jsou 

vytvořeny dva posudky odborníků s kvalifikací docent nebo profesor. Jestliže práce 

požadavkům na základě posudků oponentů nevyhovuje, předseda OR ji doktorandovi vrátí k 

přepracování nebo práci zamítne a určí nové téma. Jestliže doktorand předkládá přepracovanou 

disertační práci nebo novou disertační práci, může tak učinit nejdříve po jednom roce od data 

zamítnutí práce původní. Disertační práci lze předložit u téže komise pouze dvakrát. Průběh 

státní závěrečné doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním 

řádem UP. 

Návrh témat prací  

Age management ve světě a v ČR 

Příležitosti a rizika sestavování interkulturních týmů v nadnárodních firmách 

Dopad rozvoje crowdsourcingu na stav sociálního kapitálu v organizacích 

Metody řízení Global Virtual Teams 

Management znalostních pracovníků ve virtuální ekonomice 

Koncept history marketingu jako součást marketingového mixu (na příkladu konkrétní firmy) 

Procesy informační bezpečnosti v cloud economy 

Moderní cloudové internetové technologie jako podnikatelský model 

Proměny profesního vzdělávání. 

Organizační klima jako faktor podnikání 

Udržitelnost veřejných financí v EU 

Synergie a kolize cílů a nástrojů fiskální a měnové politiky 
 

 

  



 

 

STUDIJNÍ PLÁN 

 

ROZLOŽENÍ KREDITŮ (dle povinné modulové struktury na FF UP) 

 

Název modulu Minimální počet kreditů 

Prezenční DSP 
Minimální počet kreditů 

Kombinovaný DSP 

1. Vědeckovýzkumný modul   

        a) Oborové a metodické předměty 65 65 

        b) Publikační aktivita 30 30 

        c) Zahraniční zkušenosti  5  5 

2. Modul oborové specializace   

        a) Volitelné předměty studovaného oboru 10 10 

        b) Interdisciplinární předměty 10  0 

3. Modul soft skills  5  5 

4. Pedagogický modul 20  5 

5. Disertační modul 70 70 

Dílčí součet stanovených minim* 215 190 

Celkem nutno získat kreditů* 240 240 

*Rozdíl mezi součtem kreditů dle stanovených minim (215 pro prezenční a 190 pro kombinované studium) a 

celkovým nutným počtem kreditů (240) student získá v modulech dle vlastní volby 

 

1. VĚDECKOVÝZKUMNÝ MODUL 

1a) OBOROVÉ A METODICKÉ PŘEDMĚTY 
 

POVINNÉ OBOROVÉ PŘEDMĚTY  

(40 kreditů pro prezenční i kombinovanou formu) 

 kredity zakončení vyučující 

Řízení lidského kapitálu v prostředí nových forem práce  10 Zk Doc. J. Kubátová 

Sociologie práce 10 Zk Doc. M. Dopita 

History marketing v podnikání 10 Zk Prof. J. Geršlová  

Veřejné finance v Evropské unii 10 Zk Doc. R. Pospíšil 

FILOZOFIE – povinné předměty pro DSP na FF 

(10 kreditů pro prezenční i kombinovanou formu) 

Filozofie pro doktorandy 1 5 zp Prof. I. Blecha 

Filozofie pro doktorandy 2 5 Zk Prof. I. Blecha 

METODOLOGICKÉ PŘEDMĚTY 

Společný blok předmětů FF UP 

(povinně volitelné, min. 5 kreditů pro prezenční i kombinovanou formu) 

Elektronické informační zdroje 5 zp doc. J. Špička 

Evidence publikační činnosti OBD  5 zp M. Dolejš, Ph.D. 

Kvantitativní metody v sociálních vědách 5 zp M. Šůstková, Ph.D. 

Kvalitativní metodologie 5 zp doc. D. Sýkorová 

Kvalitativní výzkum v programu ATLAS.ti 5 zp M. Charvát, Ph.D. 

Metodologické aspekty naratologie 5 zp prof. T. Kubíček 

Metodologie společenských věd 5 zp P. Vodešil, Ph.D. 

Návrh výzkumu a kvantitativní metody 5 zp M. Šůstková, Ph.D. 

Kvantitativní metody ve výzkumných záměrech 2 2 zp M. Šůstková, Ph.D. 

Metodologie výzkumu a psaní odborné literatury 5 zp prof. M. Arbeit 

Publikační dovednosti pro psychology 5 zp A. Neusar, Ph.D. 

CIZÍ JAZYKY 

Společný blok předmětů FF UP 

(povinně volitelné, min. 10 kreditů pro prezenční i kombinovanou formu) 

Cizí jazyk DSP – Angličtina  10 Zk PhDr. J. Pazderová 

Cizí jazyk DSP – Italština 10 Zk Doc. J. Špička 



 

 

Cizí jazyk DSP – Ruština 10 Zk Doc. Vychodilová 

Cizí jazyk DSP – Němčina 10 Zk J. Nový, Ph.D. 

Cizí jazyk DSP – Španělština 10 Zk doc. L. Zajícová 

Cizí jazyk DSP – Francouzština 10 Zk J. Beková, Ph.D. 

Čeština pro cizince 10 Zk doc. B. Bednaříková 

    

Minimum za modul 1a) prezenční forma: 65   

Minimum za modul 1 a) kombinovaná forma: 65   

 
 

1b) PUBLIKAČNÍ AKTIVITA 
Publikace Jimp, ERIH Int 1, Scopus 30 z školitel 

Publikace Jneimp, ERIH Int 2 25 z školitel 

Publikace Jrec, ERIH NAT 20 z školitel 

Domácí konference 1 5 z školitel 

Domácí konference 2 5 z školitel 

Mezinárodní konference 1 10 z školitel 

Mezinárodní konference 2 10 z školitel 

    

Minimum za modul 1b) prezenční forma: 30   

Minimum za modul 1b) kombinovaná forma: 30   

 

 

1c) ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI 
Zahraniční stáž do 7 dní   5 z školitel 

Zahraniční stáž do 30 dní   10 z školitel 

Zahraniční stáž nad 30 dní 20 z školitel 

    

Minimum za modul 1c) prezenční forma: 5   

Minimum za modul 1c) kombinovaná forma: 5   

   

   

2. MODUL OBOROVÉ SPECIALIZACE 

2a) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY OBORU 
Management ve znalostní společnosti 5 Zk Doc. L. Mládková 

Pokročilé způsoby řízení bezpečnosti podnikových 

informačních systémů 

5 Zk Doc. R. Jašek 

Lidský faktor v managementu 5 Zk K. Seitlová, Ph.D. 

Metody zpracování a analýzy dat ve společenskovědním 

výzkumu 

5 Zk J. Stoklasa, Ph.D. 

    

Minimum za modul 2a) prezenční forma: 10   

Minimum za modul 2a) kombinovaná forma: 10   

 

 

2b) INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘEDMĚTY – společný blok předmětů FF UP 
Předměty obsažené v tomto modulu realizují jednotlivé obory pro všechny studenty DSP na FF UP. Jejich účelem 

je umožnit studentovi využít bohatého intelektuálního zázemí fakulty, setkávat se se studenty a vyučujícími jiných 
oborů a interdisciplinárně si rozšířit svoje poznatky. Nabídka volitelných předmětů nabízených na fakultní úrovni v 

kategorii cizích jazyků, filozofie, interdisciplinárních předmětů a tréninku soft-skills je včleněna do studijního plánu 

jednotlivých oborů. Studijní plány jsou k dispozici na této adrese: http://dspff.upol.cz/pro-studenty/studijni-plany/ 

Filozofie vědy 10 zp Zámečník Haudwinger, Ph.D. 

Člověk a kyberprostor 6 K J. Šmahaj, Ph.D.  

Diskursivní analýza 5 zp doc. J. Krappmann 



 

 

Židovské myšlení 5 zp prof. I. Fialová 

Profesoři FF UP o vědě a umění 5 zp prof. I. Fialová 

Epistemologie 6 Zk doc. M. Petrů 

Monday Forum Lectures on British and American 

Culture 

5 Zp prof. M. Peprník 

Biolingvistika a psycholingvistika 10 K doc. B. Bednaříková 

Inkluzivní vzdělávání 5 Zp doc. P. Cakirpaloglu 

Moderní mluvnice češtiny 10 Zp prof. O. Uličný 

Metodologie odborné práce 5 Zp doc. Z. Vychodilová 

Pramenné studium 10 zp prof. Z. Pechal 

Studium pramenů 5 zp doc. Z. Vychodilová 

Úvod do logické argumentace 2 K prof. J. Štěpán 

Vývoj a aktuální výzvy evropské integrace 5 zp prof. Miller 

Filozofie ve vztahu ke zkoumání řečové činnosti 10 Zk prof. J. Štěpán 

Současné trendy v naratologickém výzkumu 5  zp prof. T. Kubíček 

Teorie a metodika překladu 10 Zk prof. Z. Pechal 

Projektový management 5 Zk K. Seitlová, Ph.D. 

Konstrukce dotazníků 5 Zk M. Charvát, Ph.D. 

    

Minimum za modul 2b) prezenční forma: 10   

Minimum za modul 2b) kombinovaná forma: 0   
 

 

3. MODUL SOFT SKILLS – společný blok předmětů FF UP 
Modul obsahuje předměty, které studentům pomáhají zvýšit různé druhy dovedností a kompetencí, např. prezentace 
výsledků výzkumu před publikem, příprava odborných textů, korektní a stylisticky přiměřené vyjadřování v češtině, 

používání odborného cizího jazyka, organizace práce a času, spolupráce v týmu, vedení výuky, zvládání stresu 

a konfliktů, příprava a řízení projektů apod. Nabídka předmětů se bude průběžně obměňovat. 

Intenzivní kurz akademické angličtiny 10 Zk M. Öbrink, M.A. 

Individuální kurz angličtiny 5 Zp Doc. A. Kalous, Mgr. D. Hellová, 

PhDr. O. Molnár 

Projektový management v angličtině 5 Zp Doc. A. Kalous,  

Mgr. D. Hellová, PhDr. O. Molnár 

Prezentační schopnosti v angličtině 5 Zp Doc. A. Kalous, Mgr. D. Hellová 

Technika bibliografické a ediční práce 5 Zp Prof. M. Arbeit 

Prezentace odborného textu (v AJ, B2) 5 Zp L. Práger, Ph.D. 

Projektové řízení 5 K Prof. D. Lužný 

Příprava ke zkoušce z angličtiny pro DSP  5  Zp  M. Öbrink. M.A 

Psaní akademického textu (v AJ, B2)  5  Zp  L. Práger, Ph.D. 

Psaní akademických textů  5  Zp  Doc. A. Kalous,  

Mgr. D. Hellová, PhDr. O. Molnár 

Jak učit na vysoké škole?  5  Zp  Doc. A. Kalous, Mgr. D. Hellová 

Rétorika v angličtině  5  Zk  Mgr. D. Hellová, PhDr. O. Molnár 

Moderní rétorika  5  Zp  Doc. J. Špička J., Mgr. V. Kubová 

    

Minimum za modul 3) prezenční forma: 5   

Minimum za modul 3) kombinovaná forma: 5   
 

 

4. PEDAGOGICKÝ MODUL 

Výuka předmětu 5 zp školitel 

Vedení bakalářské práce 1 3 zp školitel 

Vedení bakalářské práce 2 3 zp školitel 

Vedení bakalářské práce 3 3 zp školitel 



 

 

Vedení bakalářské práce 4 3 zp školitel 

Oponentura bakalářské práce 1 2 zp školitel 

Oponentura bakalářské práce 2 2 zp školitel 

Oponentura bakalářské práce 3 2 zp školitel 

Oponentura bakalářské práce 4 2 zp školitel 

    

Minimum za modul 4) prezenční forma: 20   

Minimum za modul 4) kombinovaná forma: 5   

 

 

5. DISERTAČNÍ MODUL 

Disertační seminář 1   2 zp školitel 

Disertační seminář 2   2 zp školitel 

Disertační seminář 3   3 zp školitel 

Disertační seminář 4   3 zp školitel 

Odevzdání disertační práce 60 zp školitel 

    

Minimum za modul 5) prezenční forma: 70   

Minimum za modul 5) kombinovaná forma: 70   

 

  



 

 

 

Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – přehled 

Vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci 

Součást vysoké školy Filozofická fakulta 

Název studijního programu Ekonomika a management 

Název studijního oboru Ekonomicko – manažerská studia 

Složení oborové rady  

Interní členové: 

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. 

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 

Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. 

 

Externí členové: 

Prof. Ing. Drahomíra Pavelková, Ph.D.  

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc. 

Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. 

Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 

 

Přehled přednášejících  

 

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. 

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. 

Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 

Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 

Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. 

Mgr. Klára Seitlová, Ph.D. 

Mgr. et Mgr. Jan Stoklasa, Ph.D. 

 

 

 

Školitelé  

Prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. 

Doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. 

Doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. 

Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. 

Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Doporučený průběh studia 

 

MODUL DOPORUČENÝ ROČNÍK STUDIA 

Studium povinných oborových předmětů 

– součást modulu 1a) 

1. a 2. ročník studia v pořadí dle tématu 

disertační práce 

Studium volitelných předmětů oboru – 

modul 2a) 

1. a 2. ročník studia v pořadí dle tématu 

disertační práce 

Studium filozofie a dalších oborových a 

metodických předmětů ze společných 

bloků předmětů FF UP z modulu 1a) 

1. a 2. ročník studia 

Studium interdisciplinárních předmětů – 

modul 2b) 

1. až 2. ročník studia 

Publikační aktivita – modul 1b) 2. až 3. ročník studia 

Zahraniční zkušenosti – modul 1c) 2. až 3. ročník studia 

Soft skills – modul 3 1. až 3. ročník studia 

Pedagogický modul 2. až 4. ročník studia 

Disertační modul 

 

Semináře 1. a 2. ročník studia 

Dokončení a odevzdání disertační práce 

4. ročník studia 

 


