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Přijímací řízení na doktorské studium studijního programu 

Podnikání a management 

pro akademický rok 2023/2024 

Podmínky přijetí 

Základní podmínkou přijetí k doktorskému studiu je podle § 48 odst. 3 Zákona čj. 111/1998 Sb. o 

vysokých školách a ve znění pozdějších předpisů je řádné ukončení studia v magisterském studijním 

programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. 

Přijímací zkouška se provádí před zkušební komisí, kterou jmenuje rektor. 

Uchazeč o doktorské studium se přihlašuje na jedno z vypsaných témat, které je možné na základě 

předloženého záměru disertační práce uchazečem během přijímacího řízení a po dohodě se školitelem 

upřesnit. 

Seznam témat disertačních prací: ZDE 

Termín konání přijímacích pohovorů: bude uchazečům upřesněn. 

 

Přihláška 

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím e-přihlášky na stránkách peuni.cz. 

https://is.peuni.cz/prihlaska/ 

Uchazeč si volí formu studia (prezenční, kombinovaná), studijní program a místo studia (Praha, Ostrava) 

a téma dizertační práce. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit. 

Zároveň je nutné zaplatit poplatek za přijímací řízení (viz dále). 

 

Do kdy je nutné podat přihlášku? 

Termín přihlášek do doktorského studijního programu Podnikání a management: 30.6.2023. 

 

Jak vyplnit přihlášku? 

Přihláška ke studiu se podává elektronicky prostřednictvím školního informačního systému UIS - 

https://is.peuni.cz/prihlaska/ 

Přihláška musí být: 

• kompletní 

• v přihlášce musí být doplněno vybrané téma disertační práce 

https://www.peuni.cz/dokumenty/Seznam-skolitelu-a-temat-disertacnich-praci-pro-akademicky-rok-2023_2024.pdf
https://is.peuni.cz/prihlaska/
https://is.peuni.cz/prihlaska/
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Povinné přílohy přihlášky: 

1. Doklad o dosaženém vzdělání:  

Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně 

ověřenou kopii magisterského nebo inženýrského diplomu. Netýká se absolventů PEUNI, VŠPP a VŠO. 

Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o 

ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2023 na Studijní oddělení. Předložením dokladu o ukončení studia 

nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu 

hned, jak to bude možné. Pro uchazeče, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu 

v době od 1. do 30. září 2023, v podzimním termínu, jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o 

uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2023 rozhodnuto, se stanoví období pro ověřování 

splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů, např. magisterského 

diplomu) do 30. října 2023. 

Uchazeč, který předchozí vysokoškolské vzdělání absolvoval/a na zahraniční vysoké škole, předloží za 

účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:  

• doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný 

podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace"); 

• zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle 

jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom 

a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska). 

Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu PEUNI, a.s.: 

• Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení PEUNI Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – 

Nové Město 

• Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení PEUNI Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 

00 Slezská Ostrava 

 

2. Strukturovaný životopis 

 

3. Rámcový projekt disertační práce na téma, zvolené ze seznamu nabízených témat pro příslušný 

akademický rok 

 

4. Seznam dosud publikovaných odborných a vědeckých prací 

 

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč  

Číslo účtu: 2402104733/2010 

Variabilní symbol: 999 + datum narození uchazeče bez teček 

• Vzor pro uchazeče narozeného 15.12.1995: 99915121995 
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Bližší informace na info lince: 800 555 808 

Poplatek je splatný k poslednímu dni lhůty pro podání přihlášky ke studiu. 

Konkrétní termíny přijímacích zkoušek do jednotlivých programů budou sděleny v pozvánce k přijímací 

zkoušce.  

Nemá-li přihláška ke studiu (netýká se příloh) předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve 

vysoká škola uchazeče k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li 

nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. 

 

Přijímací řízení: 

Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího řízení před přijímací komisí. 

Uchazeč před přijímací komisí zdůvodňuje výběr tématu disertační práce a svou představu o 

metodickém postupu a očekávaných výsledcích vlastního výzkumu. Komise zároveň prověřuje 

vědomosti a znalosti tvořící teoretický základ zvoleného studijního programu, hodnotí cizojazyčnou 

kompetenci z anglického jazyka a přihlíží na kompetenci z dalších světových jazyků. 

Přijatý uchazeč se zápisem na doktorské studium stává studentem doktorského studijního programu 

(dále jen „doktorand“ nebo „student“) PEUNI, a.s. a vztahují se na něj ustanovení zákona o vysokých 

školách, jakož i ustanovení Studijního řádu a zkušebního řádu PEUNI a Statutu PEUNI. Přijatý uchazeč 

se stává studentem doktorského studia dnem zápisu, jehož termín určuje rektor. 

Doktorské studium zpravidla začíná začátkem prvního semestru příslušného akademického roku. 

 

 

 


