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Dobrý deň, 

 

sme študentky magisterskej sociológie, rozhodli sme sa kandidovať do študentskej komory 

Akademického senátu so záujmom udržať FSS ako progresívnu fakultu, ktorá si ctí svojich 

zamestnancov, zamestnankyne a študentov, študentky. K tomuto cieľu je potrebné 

pristupovať zodpovedne, skrz opatrenia, ktoré nie sú len v prospech veľkých katedier s 

najväčším počtom študentov, ale naopak myslia i na menšie celky, s potenciálom rastu, ktoré 

sú plnohodnotnou súčasťou akademickej obce. Náš program je reakciou na súčasnú 

diskusiu ohľadom budúcnosti školstva a výskumu v ČR. Tú reflektujeme na základe našich 

skúseností aj zo štúdií na zahraničných inštitúciách. Kandidovať sme sa rozhodli, pretože 

nám nie je nám jedno, čo sa na našej fakulte deje.  

 

Rady by sme Vám predstavili volebný program, ktorý sa skladá z dvoch hlavných bodov: 

1.       skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia 

2.       Zmena študijnej štruktúry bakalárskeho štúdia 

 

V prvom bode reagujeme na súčasnú otázku výšky doktorandského štipendia, ktorá je v ČR 

žalostne nízka, výška štipendia je pod hranicou chudoby. Chceme dosiahnuť, aby 

doktorandskí študenti a študentky boli braní ako budúci akademici a akademičky, ako 

plnohodnotná súčasť katedry, s možnosťou sa sústrediť na svoju výskumnú činnosť, za ktorú 

sú aj náležite ohodnotení. Súčasný stav vníma doktorandské študenstvo ako robotníctvo, čo 

nie je štandardom európskych univerzít a výskumných ústavov. Na tento stav je Ministerstvo 

školstva nútené reagovať, a tak prisľúbilo finančný balík pre VŠ. Kompetencie 

prerozdeľovania sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú diať v réžií senátov fakúlt.  Preto, 

chceme byť pri tom a zabezpečiť pre doktorandov čo najlepšie podmienky. 

  

Druhý bod volebného programu odkazuje na ďalšiu aktuálnu tému, a to zmeny štruktúry 

študijných programov na bakalárskom stupni. Po roku 2018 má dvojoborové štúdium 

zaniknúť, avšak študentom a študentkám má byť umožnené štúdium hlavného a vedľajšieho 

študijného programu. V tomto prípade usilujeme o čo najväčšiu priepustnosť voľby študijných 

programov. Umožnenie čo najrozličnejších kombinácií programov má viesť k zachovaniu, 

poprípade rozšíreniu, počtu študijných programov. Takéto opatrenie udržuje i tie najmenšie 

študijné obory, dáva slobody študujúcim, a ďalej napomáha i interdiscplinarite vo vede, ktorá 

sa stáva štandardným prístupom v sociálnych vedách. Zastávame názor, že takto 

koncipované bakalárske štúdium napomôže k vytvoreniu prostredia podporujúceho kritické 

myslenie u študentov ako aj medzi katedrovej spolupráci pri koncipovaní výskumnej činnosti.  
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