
 

 

Důvodová zpráva ke směrnici ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních 
programech a jeho organizace 

 
Aktualizace směrnice ESF MU č. 2/2020 Studium v doktorských studijních programech a jeho 
organizace 
 
Předkládaná směrnice upravuje pravidla pro studium v doktorských studijních programech a jeho 
organizaci na Ekonomicko-správní fakultě MU.  
 

Provedené úpravy reflektují především požadavky vyplývající z metodického listu Odboru výzkumu 
RMU č. 1/2021 Zásady a doporučení pro efektivní a kvalitní doktorské studium na Masarykově 
univerzitě.  
 
V předkládané směrnici se mění: 
Článek 6 odst. 2 písm. c) – upravena definice povinné zahraniční stáže, vyjasnění požadavků na 
zahraniční stáž délka stáže je alespoň 1 měsíc. U prezenčních studentů nelze uznat více kratších stáží 
v souhrnné délce jednoho měsíce. Stáž probíhá na akademické či výzkumné instituci v zahraniční vyjma 
Slovenska. Se stáží na neakademické instituci musí souhlasit oborová rada v závislosti na výzkumném 
zaměření studenta. Studenti kombinované formy studia mohou povinnost zahraniční stáže splnit i 
formou účasti na mezinárodním tvůrčím projektu (GA ČR, TA ČR, Horizon, apod.) s výsledky 
publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí. 
 
Článek 6 odst. 3 písm. c) – upravena definice povinných publikací vypracovaných studentem v průběhu 
studia, kdy student musí v průběhu studia připravit nejméně 3 publikace, z nichž minimálně 1 musí být 
v případě předložení disertační práce publikována nebo přijata do tisku indexovaném ve WoS nebo 
Scopus, zbylé publikace mohou být uveřejněny formou working paperu nebo jako součást disertační 
práce. 
 
Článek 6 odst. 4, písm. a) – v souladu s výše uvedeným metodickým listem RMU stanovena povinnost 
pro všechny studenty jednou ročně prezentovat aktuální stav svého výzkumu před školitelem a 
oborovou radou. 
 
Článek 6 odst. 4, písm. b) – upravena povinnost přítomnosti prezenčních studentů na školicím pracovišti 
a jejich zapojení do výuky v bakalářských a magisterských programech. 
 
Článek 11 – stanovena a blíže definována nová forma disertační práce jako soubor esejů/článků. 
Soubor tvoří alespoň 3 články. Jedná se o soubor publikovaných nebo nepublikovaných samostatných 
esejů, které se zabývají společným výzkumným problémem nebo patří do společné oblasti výzkumu. 
Každá esej zkoumá samostatnou výzkumnou otázku nebo obsahuje samostatná zjištění. Student by 
měl být hlavním autorem disertační práce. Tzn. musí mít podstatný autorský podíl na jakékoli společně 
vytvořené práci a uvést tento podíl 
 
Článek 12 – nově nejsou nutné posudky externích hodnotitelů. Ty nahrazuje posudek interního 
zpravodaje (člena katedry). 
 
Článek 13 – zrušena povinnost odevzdávat autoreferát disertační práce. Dále zrušena povinnost 
odevzdávat výtisky disertační práce, přehledu uveřejněných prací, abstraktu DP a životopisu studenta. 
S odloženou účinností stanoven požadavek, aby alespoň jeden z oponentů disertační práce působil 
na zahraniční instituci (s výjimkou Slovenska). 
 
Článek 14 – nově upraven počet doktorandů na školitele tak, že školitel s vědeckou hodností docent 
nebo profesor může vést souběžně maximálně 5 studentů, pokud současně splňuje kritéria interního 
hodnocení školitelů uvedená v příloze č. 4 směrnice. V případě jejich neplnění vede souběžně 
maximálně 1 studenta. Školitel s vědeckou hodností Ph.D., CSc., DrSc. nebo Dr., příp. titulem 
ekvivalentním, který byl pro tuto činnost schválen vědeckou radou fakulty, vede zpravidla 1 studenta.  
 

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Metodika/odbor_vyzkumu/metodicky_list_c_1_2021_zasady_a_doporuceni_pro_efektivni_a_kvalitni_doktorske_s/ML_1-21_Zasady_a_doporuceni_pro_efektivni_a_kvalitni_doktorske_studium.pdf
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_dokumenty/Metodika/odbor_vyzkumu/metodicky_list_c_1_2021_zasady_a_doporuceni_pro_efektivni_a_kvalitni_doktorske_s/ML_1-21_Zasady_a_doporuceni_pro_efektivni_a_kvalitni_doktorske_studium.pdf


 

Školitel (čl. 14 odst. 2) a oborová rada (čl. 16 odst. 5) nově hodnotí studenta na základě diskuse se 
studentem. Školitel má dále povinnost účastnit se setkání doktorských studentů organizovaných 
oborovou radou/příslušným oddělením. 
 
Předkládaná směrnice upravuje Směrnici ESF č. 2/2020 ve znění účinném ze dne 29. 1. 2020. 
 
Předkládá:  
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D., proděkan pro výzkum  


