
I. semestr (teoretický blok)

1. Návrh disertační práce
   (PaedDr. Václav Netolický)

2. Publikace odborného článku I.
    

3. Projektový Management
    (Ing. Jana Češpivová)

4. Publikace odborného článku II.
  

II. semestr (praktický blok)

1. Strategický marketing
      (Ing. David Šimák)

2. Tvorba PR strategie a její vyhodnocení
                 (Vít Baloušek)

3. Povinně volitelný předmět

4. Publikace odborného článku III.

Executive DBA Marketing a PR
Celá oblast public relations, marketingu a komunikace získává dnes stále více na významu nejen v soukromém ale i ve veře-
jném sektoru, žijeme v době informační a komunikační společnosti a jejich význam se tak zvětšuje v oblasti ekonomické, politické 
i v oblasti non-profit organizací. Program Executive DBA Marketing a PR poskytuje doktorandům teoretickou a praktickou 
přípravu absolvováním předmětů. Své poznatky z odborných předmětů využijí doktorandi při psaní disertační práce.

www.ustavprava.cz

III. semestr (praktický blok)

1. Tradiční vs moderní Public Relations
          (Karel Křivan)

 
2. Aplikace PR v praxi

                 (Vít Baloušek)

3. Povinně volitelný předmět

4. Publikace odborného článku IV.

Standardní délka programu DBA je 3 semestry a závisí na splnění všech studijních povinností. Studium v programu Executive 
DBA probíhá v českém jazyce. Program je poskytován formou e-learningu v českém jazyce, písemné práce je možná vyhotovo-
vat ve slovenském jazyce.  V průběhu prvního semestru se odevzdávají celkem dvě seminární práce. Jedna seminární práce je 
výčet modulů Metodologií, které student absolvuje v prvním semestru a modul je zcela zakončen ústní postupovou zkouškou. 
Seminární práce z modulu Projektového managementu se již ústně neobhajuje, stejně jako další seminární práce z druhého 
a třetího semestru. Během studia je doktorand povinen se zúčastnit alespoň 6 odborných tutoriálů. Studium se ukončuje 
sepsáním disertační práce, její obhajobou a závěrečnou zkouškou. Nedílnou součástí postgraduálního vzdělávacího programu 
DBA  je díky jeho nadstavbové a vědecké povaze publikační činnost. Doktorand je v průběhu studia povinen publikovat min-
imálně 4 odborné texty (články) v tištěných nebo elektronických odborných médiích.


