
Zápis ze zasedání Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých 

pracovníků Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 26. 2. 2018 ● 16:00-18:30 ● Malá zasedací místnost, RMU 

Přítomni: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (předseda komise), Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D., Ing. 

Mgr. Daniel Kerekeš, doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, 

Mgr. Jiří Střípek, doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., RNDr. Vladimír Štill, Mgr. Michaela 

Tvrdoňová (předsedkyně SK AS MU), Mgr. et. Mgr. Jan Werner, Ing. Kristína Babíková 

(přítomna od 16:15), MUDr. Tibor Stračina (přítomen od 16:17), Mgr. Kamila Abbasi 

(přítomna od 16:35) 

Přítomni přes Skype: doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres 

Hosté: 

 (AS MU) doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., předseda AS MU 

Program: 

1) Úvod 

2) Projednání agendy a stanovení priorit komise 

3) Zkrácení názvu komise 

4) Elektronická komunikace členů mimo zasedání komise 

5) Termíny zasedání komise 

6) Různé 

 

1) Úvod 

Předseda komise P. Lízal zahájil jednání. Členové komise se poté navzájem představili.   

2) Projednání agendy a stanovení priorit komise 

Předseda komise navrhl, aby první prioritou jednání komise byla doktorandská stipendia. Dále 

informoval, že dle informací z rektorátu dojde k plošnému navýšení na 12 000 korun. V této 

věci vyzval k vytvoření materiálu, který shrne vyplácení stipendií a jiných odměn pro 

doktorandy na všech fakultách. Vyzval k diskusi o dalších prioritách komise. 

 

Doc. Foletti doplnil, že je třeba zjistit, jak moc se doktorští studenti během studia musí 

věnovat další práci na fakultě a po jaké době reálně dokončují doktorát. RNDr. Štill se zmínil, 

že je na FI běžné, že se dokončuje studium až po pátém roce.  

 

MUDr. Stračina se dotázal, zdali může tyto informace komise AS MU tyto informace 

požadovat. Dále popsal odlišnosti na LF. Předseda komise odpověděl, že o tyto informace 

zkusí požádat, krajním řešením by pak bylo zařazení bodu na jednání AS MU a pozvání 

příslušných funkcionářů. Mgr. Tvrdoňová dodala, že informace z PřF se již připravují.  

 

Doc. Foletti zmínil, že by se komise měla věnovat nejprve velkým otázkám a rozdílům a 

nevyžadovat podrobné statistiky na úrovni pracovišť. Předseda komise shrnul, že komise bude 



požadovat data, jak velké jsou příspěvky mimo stipendia, z jakých jsou zdrojů a jaká je 

úspěšnost doktorských studentů.  

 

Dle Ing. Kerekeše by se komise měla zabývat spíše kvalitativními aspekty studia, např. 

organizací studia. Ing. Babíková dodala, že se komise má zabývat kontextem a celkovou 

strategií doktorského studia.  

 

Doc. Foletti se dále vyjádřil, že je třeba se zabývat rolí školitele, někteří z nich se studenty 

špatně komunikují, zároveň mají nulovou odpovědnost a nejsou za vedení studenta 

ohodnoceni. Kriticky se vyjádřil i k rozhodování oborové rady namísto školitele. Ing. Kerekeš 

zmínil, že by se doktorské studium mělo na celouniverzitní úrovni standardizovat, aby byly 

odstraněny disproporce zvané „fakultní specifika“. V této záležitosti by se mohla aktivně 

podílet komise.  

 

Dále probíhala diskuse o tom, že na některých pracovištích musí studenti hodně učit a to je 

brzdí ve vlastním výzkumu. Navíc studenti často sami nemají možnost získat poznatky o tom, 

jak správně učit. Mgr. Werner se zmínil, že na některých katedrách nastává opačný problém, 

kdy doktorští studenti mají velmi málo příležitostí podílet se na výuce. Neexistuje povinný 

předmět Pomoc při výuce. Mgr. Tvrdoňová doporučila, aby se všichni studenti museli zapojit 

do pomoci ve výuce.  

Ing. Babíková srovnala časovou dotaci pro metodologii s jinými univerzitami v zahraničí, 

která je nízká. Dále se vyjádřila k problematice zahraničních stáží a množství práce, které 

student musí odvést pro svou katedru, což vede k tomu, že má méně času věnovat svému 

výzkumu. Na některých katedrách mají školitelé příliš mnoho studentům, a tak není možné 

zajistit, aby se jim dostatečně věnovali. Navrhuje vytvořit několik tematických okruhů a 

vytyčit strategické cíle. Mgr. Abbasi podpořila rozdělení práce do okruhů.  

Doc. Foletti zmínil, že v komisi musí být vyslechnut i názor školitelů. Komise by měla 

zároveň sesbírat podněty z dotazníků od akademiků i školitelů. Mgr. Abbasi vyjádřila svou 

kritiku vůči předmětové anketě, která je na PrF vázaná na školitele.  

Předseda komise sdělil, že komise vytvoří dotazník, který bude nejprve vyplňován mezi 

studenty v komisi. Členové komise budou moci otázky v dotazníku připomínkovat.  

Předseda komise navrhl, aby komise jednala elektronicky pomocí některé z on-line platforem 

(např. Slack). Doc. Foletti navrhl, aby dotazník spíše vytvořila menší skupina, která dotazník 

předloží na příštím zasedání. MUDr. Stračina navrhuje, aby nejprve byly sepsány návrhy 

členů v rámci členů komise, na základě toho bude vytvořen dotazník.  

Proběhla diskuze o reálných možnostech studentů využít zahraničních mobilit. Ing. Kerekeš a 

Ing. Babíková navrhují další okruh o komunikaci se studenty. MUDr. Stračina se vyjádřil 

k roli oborových rad.  

Doc. Foletti se vyjádřil k potřebě úvazků pro doktorandy, a co doktorandi dělají nad rámec 

studia. Mgr. Štřípek navrhl doplnění dalšího okruhu, který by měl řešit, jak získávají 

doktorandi zkušenosti k výuce. Mgr. Benák jej navrhuje spojit s prvním bodem.  

Předseda komise sdělil, že výuku mají vést výlučně akademičtí pracovníci. Role doktoranda 

má být ve vypomáhání při výuce a role AS je, aby upozorňoval na protizákonné stavy a 

vyzýval k jejímu odstranění.  

 

RNDr. Štill navrhuje na první fázi vytvořit sdílený dokument v Google. 



Okruhy: 1. Výuka doktorandů 

2. Výuka doktorandem a související povinnosti  

3. Zahraniční mobility 

4. Komunikace a informovanost doktoranda ze strany školitele a fakulty 

5. Odměňování a jejich zdroje  

6. Vědecká práce nad rámec dizertace 

7. Specifický výzkum – informovanost, způsoby rozdělování 

 

Závěr: Komise vytvoří dotazník v souladu s navrženými okruhy, který v první fázi vyplní 

studenti z komise. Na základě toho bude vytvořen upravený dotazník, na základě kterého by 

komise získala širší informace ve zvolených oblastech napříč univerzitou. 

 

3) Zkrácení názvu komise 

Z důvodu nedostatku času bude dokument projednán ve sdíleném dokumentu.  

 

4) Elektronická komunikace členů mimo zasedání komise 

Bod byl projednán v rámci bodu 2.  

 

5) Termíny zasedání komise 

 

Předseda komise navrhuje, aby se komise scházela třetí pondělí v měsíci od 15:00. Termíny 

jsou následující: 19. 3, 23. 4. a 21. 5. 

 

6) Různé 

Doc. Řiháček navrhuje komunikovat s úspěšnými doktorandy a školiteli na fakultách. Doc. 

Špalek upozornil, že komise nesmí zapomenout na začínající vědecké pracovníky, případně si 

vyjasnit, zdali by se tímto tématem měla zabývat a změnit svůj název. Předseda komise 

upozornil na omezenou působnost komise a AS na pracovně-právní vztahy na fakultách.  

 

Doc. Foletti navrhuje, aby byla vytvořena užší pracovní skupinu, která zanalyzuje vyplněné 

dokumenty. Po diskuzi budou v pracovní komisi pracovat doc. Foletti, Mgr. Abbasi a Ing. 

Babíková. Deadline pro vyplnění dotazníků bude do konce příštího týdne.  

 

Úkoly:  

1) Předseda komise vytvoří sdílený prostor (Google disk) a vytvoří dokument pro sběr 

informací od studentských členů komise k jednotlivým okruhům (viz bod 2).  

2) Studentští členové komise vyplní dotazníkový dokument nejpozději do 9.3.2018. 

3) Získané informace z dotazníkové dokumentu předpřipraví užší pracovní skupina (doc. 

Foletti, Mgr. Abbasi a Ing. Babíková) pro březnové zasedání komise.  

4) Předseda vytvoří sdílený dokument pro diskusi nad úpravou názvu komise. 

5) Na březnovém zasedání komise (dle informací z dotazníků) upřesní, které informace a 

v jakém rozsahu se pokusí komise od fakult získat. Na základě toho předseda komise 



osloví vedení jednotlivých fakult, představí komisi a požádá o poskytnutí informací a 

spolupráci.  

6) Předseda osloví prorektora Bulanta s žádostí o statistiky úspěšnosti studia 

doktorandských studentů. 

 

 

Zapsal: Damir Solak  

 

Zápis ověřil: Pavel Lízal 


