
Zápis ze zasedání Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých 

pracovníků Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 19. 3. 2018 ● 15:00-18:30 ● 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. et. Mgr. Jan 

Werner, Ing. Kristína Babíková, MUDr. Tibor Stračina, Mgr. Kamila Abbasi 

Omluveni: Mgr. Michaela Tvrdoňová (předsedkyně SK AS MU), doc. Ivan Foletti, MA, 

Docteur ès Lettres 

Hosté: 

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

1) Úvod 

2) Výběr nového názvu komise z předložených návrhů 

3) Vyhodnocení odpovědí z ankety mezi studentskými členy komise (Mgr. Abbasi) 

4) Úspěšnost Ph.D. studia na MU 

5) Projednání potřeby případné další ankety pro sběr informací (studentská, školitelská) 

6) Definice požadavků na jednotlivé fakulty – témata, statistiky, jejich podoba 

7) Různé 

 

1) Úvod  

Předseda komise P. Lízal uvítal přítomné členy a představil program zasedání.  

2) Výběr nového názvu komise z předložených návrhů. 

Předseda komise představil několik návrhů na změnu názvu komise, které jsou nahrány na 

týmovém disku. Vyjádřila se Mgr. Abbasi, domnívá se, že by v názvu komise mohlo být 

uvedeno post-doktorandů.  

Mgr. Kerekeš se přimlouvá za název Doktorandská komise, působnost komise by však byla 

širší. V diskuzi také zaznělo, že slovo post-doktorand není v češtině příliš zažité. Předseda 

komise upozornil, že změnu názvu bude ještě schvalovat AS MU.  

Závěr: Komise mění svůj název na: Doktorandská komise (12/0/0). 

3) Vyhodnocení odpovědí z ankety mezi studentskými členy komise (Mgr. Abbasi) 

Mgr. Abbasi představila výsledky osmi okruhů vztahujících se k doktorskému studiu. V bodě 

č. 1 (Výuka doktorandů) uvedla, že chybí výuka metodologie, což je nevýhodou na 

mezinárodním vědeckém poli. Studenti se musí až příliš věnovat plnění úkolů, které 

nesouvisejí s disertační prací.  

Předseda komise se vyjádřil k vytváření studijních plánu pro doktorandy. Doc. Špalek 

upozornil, že obsah doktorského studia musí být řešen v rámci oborových rad. Předseda AS 

MU se vyjádřil, že by komise měla řešit organizační stránku doktorského studia, nikoliv 

obsahovou stránku ani vytvářet doporučení dobré praxe. Upozornil, že oborové rady mají své 



externí členy a na změny jejich fungování v souvislosti s novelami vnitřních předpisů.  Dle 

Mgr. Kerekeše by komise měla otevřít diskuzi na celouniverzitní úrovni. 

Mgr. Abbasi zmínila, že prezentuje výstupy, které vznikly na základě výzkumu v rámci fakult 

i v rámci jednotlivých kateder na fakultách.  

Bod č. 2 (Výuka doktorandem a jiné související povinnosti): Není pevně ani transparentně 

stanoven obsah předmětu Pomoc při výuce. Mgr. Werner upozornil, že nelze situaci na FF 

zobecnit, avšak na Katedře filozofie neprobíhá žádná pomoc při výuce. Mgr. Sedláková 

sdělila, že tento předmět není ani na PdF. Předseda komise upozornil, že by mělo být určeno, 

jak velké množství času pomoci při výuce odpovídá získání zápočtu. Doc. Špalek doplnil, že 

ESF má tato pravidla stanovena. Je také třeba doktorandy naučit, jak učit.  

Předseda AS MU doplnil, že doktorské studium nemusí být vědecko-pedagogické, ale i čistě 

vědecké. 

Bod č. 3 (Zahraniční mobilty): Zahraniční mobilita je dosud nepovinná, není stanovena její 

minimální délka ani způsoby financování. Jedním z řešení by mohlo být hodnocení mobility 

napříč univerzitou nebo zahrnutí zahraniční mobility do povinné části.  

 

Mgr. Kerekeš zmínil, že na FSS již existuje povinná mobilita. Prezenční studenti musí splnit 

mobilitu v délce trvání tří měsíců. Předseda AS MU dodal, že na některých katedrách je 

možné sčítat krátkodobé mobility. Předseda komise se vyjádřil, že by podle dostupných 

informací měl být v budoucnu povinný výjezd součástí studijních plánů, v současné době je 

ale velmi špatná informovanost o zahraničních mobilitách a jejich dostupnosti. Doc. Špalek se 

vyjádřil, že by se komise měla zabývat spíše financováním mobilit. Ing. Babíková upozornila, 

že velká část studentů ESF si musela stáž sehnat sama, což jim znesnadnilo možnost nalezení 

stáže na dobré univerzitě. Doporučila, aby studentům pomohli se sháněním stáže školitelé. 

Mgr. Kerekeš dodal, že počet doktorských míst na smluvních univerzitách v rámci Erasmu+ 

je malý. 

Bod č. 4 (Komunikace a informovanost doktoranda ze strany školitele a fakulty):  

Komunikace a informovanost doktoranda je značně různorodá, v krajních případech je 

ponechán svému osudu. Řešením by mohl být vznik týmu na fakultě složený z doktorských 

studentů, úspěšných školitelů a pracovníka studijního oddělení.  Budoucí doktorandi jsou také 

málo informováni o možných školitelích. Inspirací by mohlo být uvedení všech doktorských 

studentů školitele na veřejné webové stránce (využívá UK). 

Doc. Špalek doporučil vytvoření orientačního týdne. Mgr. Střípek podpořil myšlenku 

orientačního týdne svými vlastními zkušenostmi s tímto programem na FSpS. Ing. Babíková 

vysvětlila fungování databáze školitelů UK, jsou v ní uvedeni i neúspěšně ukončená 

doktorská studia. Předseda AS MU se vyjádřil, že má obavu, zdali by bylo zveřejňování jmen 

neúspěšných studentů veřejně na webu v souladu se zákonnou úpravou ochrany osobních 

údajů. Proběhla také diskuze nad technickou proveditelností tohoto opatření.  Mgr. Sedláková 

upozornila na změny v novém webu MU.  

Bod č. 5 (Odměňování a jejich zdroje): Odměňování není přímo úměrné řádnému ukončení. 

V mnohých případech je odměňování nízké nebo netransparentní, což vede k zaměstnání 

mimo univerzitu. Na jiných fakultách fungují vysoké fakultní úvazky. Doktorandi by měli mít 

možnost budovat si své mezinárodní portfolio. 

Předseda komise zmínil vizi pana rektora přechodu na úvazky pro doktorandy, avšak 

v současné době se tento model uplatňuje jen na dvou fakultách. Výhodou úvazků je jasně 

daná pracovní náplň. Mgr. Benák dodal, že úvazek má být využit na psaní dizertace, nikoliv 



na jiné činnosti na fakultě. Mgr. Kerekeš upozornil na snížení čisté vyplacené částky, pokud 

by studenti spadali pod pracovněprávní vztahy. MUDr. Stračina zmínil, že na LF je 

asistentské místo spojeno s velkým množstvím výuky. Proběhla diskuze, do jaké míry se má 

doktorský student s úvazkem věnovat jiným činnostem na katedře.  

Doc. Špalek navrhuje, aby komise projednala i případné návrhy na změnu na úvazky. 

Předseda AS MU zmínil, že k tomuto kroku pravděpodobně v tomto funkčním období 

nedojde.  

Předseda komise se vyjádřil, že má být definován standard, jak moc se má doktorand podílet 

na výuce. Odměňována má být činnost nad rámec tohoto rozsahu.  

Mgr. Střípek navrhuje, aby závěry z dnešního jednání byly předány Oborovým radám. Mgr. 

Benák přednesl návrh na vytvoření webu s informacemi, které by mohly být využity těmito 

radami. Předseda komise doporučil, aby studenti své podněty pro Oborové rady předkládali 

například přes Studentskou komoru fakultního senátu. Mgr. Abbasi se nechala slyšet, že 

doktorand je ve slabší pozici pro řešení případných stížností před AS fakulty, nemůže si ani 

vybrat k jakému školiteli se přihlásí. 

MUDr. Stračina upozornil, že ani počet neúspěšných absolventů nemusí být zcela 

vypovídající.  

Bod č. 6 (Vědecká práce nad rámec dizertace): Vědecká práce doktorandů je často nad 

rámec dizertace. Studenti mají často velmi široké portfolio, což může být nežádoucí. Řešením 

může být participace výhradně na projektech souvisejících s dizertací.  

Předseda komise zmínil, že z ankety nevyplývá, že by se mělo jednat o klíčový problém, 

doporučuje, aby byl slyšen i názor studentů z CEITECU. Mgr. Abbasi dodala, že se problém 

velkého množství práce objevuje na Právnické fakultě.  Mgr. Kerekeš upozornil, že řada 

studentů se rozhoduje pro účast na práci na vedlejších projektech z finančních důvodů.  

Bod č. 7 (Specifický výzkum (informovanost, způsoby rozdělování): V oblasti 

specifického výzkumu se doporučuje lpět na stanovených podmínkách, na MU nepanuje 

informovanost ani shoda o využití. Řešení může být vyšší transparentnost, participace 

výhradně na projektech souvisejících s dizertací či podávání žádostí přímo studenty.  

Doc. Špalek se vyjádřil, že o poslední zmíněné možnosti se na ESF již uvažuje, za výhodu 

považuje, že student získá zkušenosti v oblasti psaní žádostí. Ing. Babíková reagovala, že se 

v současné době špatně vysvětluje význam specifického výzkumu, kritizovala také 

nedodržování pravidel a nenavazování výzkumu na dizertační práci. Předseda komise 

doporučil, aby v rámci orientačního týdne byla vysvětlena problematika specifického 

výzkumu. Doc. Řiháček doplnil, že student může podat žádost v rámci specifického výzkumu, 

avšak musí mít garanci akademického pracovníka. Předseda komise upozornil, že prostředky 

pro doktorandy ze specifického výzkumu jsou v jejich prospěch a vyjadřují ocenění jejich 

práce. Mgr. Kerekeš potvrdil nízkou informovanost studentů v oblasti specifického výzkumu, 

vyjádřil se i k obtížím studentů při získávání prostředků pro úhradu nákladů na zahraniční 

konference před výjezdem samotným.  

Bod č. 8 (Genderová problematika): Většina respondentů se nedomnívá, že dochází 

k příjmové diskriminaci. Rodiny s dětmi jsou však výrazně znevýhodněny. Návrhem řešení je 

vytvoření dětské skupiny nebo zohledňování rodinné situace doktorandů a doktorandek.  

Předseda komise se vyjádřil, že iniciativa má vznikat primárně na fakultách. Mgr. Kerekeš 

doplnil, že FSS finančně motivuje rodičovství stipendiem. Doc. Špalek vysvětlil, proč navrhl 

zařazení tohoto bodu. Předseda komise podotknul, že v případě zavádění povinných výjezdů 

by měla být úprava vstřícná k rodičům.  



Diskuzní bod: Na LF je přímá vazba dizertace na grantový projekt, jehož ukončení, může 

vést k změně tématu dizertace.  

Předseda komise se vyjádřil, že podobný model má i PřF, avšak ke změně tématu dizertace 

nevede.   

3) Úspěšnost Ph.D. studia na MU 

Bod nebyl z časových důvodů projednán. Předseda komise navrhuje možné budoucí propojení 

bodu se stipendii. Na základě návrhu MUDr. Stračiny požádá předseda komise o rozšíření 

statistik z let minulých. Mgr. Kerekeš upozorňuje, že je třeba zabývat se, kolik studentů 

dokončí studium za 4 roky. Doc. Špalek doplnil, že ESF oceňuje studenty, kteří ukončí 

studium ve lhůtě nebo před ní.  

4) Projednání potřeby případné další ankety pro sběr informací (studentská, školitelská) 

Předseda komise se dotázal členů komise, zdali si budou přát anketu rozšířit. Mgr. Kerekeš 

navrhuje kvalitativní výzkum, kterým by se dosáhlo lepších výsledků, případně je možno 

požádat RMU, aby tento výzkum provedl sám.  

Dle předsedy komise by snadnější bylo získání informací skrz osobní kontakty, nežli 

celouniverzitní anketou. Doc. Špalek doporučil, aby byla použita již získaná data, dále 

navrhuje, aby se k nasbíraným datům mohli vyjádřit proděkani pro doktorské studium.  

Předseda komise navrhuje, aby pracovní skupina vyfiltrovala klíčové připomínky. Doc. 

Řiháček sdělil, že komise má příliš málo informací pro formulování dobré praxe. Mgr. 

Kerekeš doporučil, aby komise vytvořila okruhy i pro proděkany. Dle předsedy komise je 

třeba získat srovnatelné výsledky z jednotlivých fakult, proděkani by měli mít možnost 

cokoliv podstatného doplnit.  

Závěr: Získané informace z dotazníku jsou pro potřeby komise dostačující (11/0/1). 

5) Definice požadavků na jednotlivé fakulty – témata, statistiky, jejich podoba 

Požadavky na jednotlivé fakulty budou vzneseny až v případě potřeby.  

6) Různé 

Příští zasedání proběhne od 23. dubna od 15:30. 

Mgr. Kerekeš otevřel téma přístupnosti sportovišť pro doktorandy, což by mohlo být 

zajímavým benefitem. Dle Mgr. Sedlákové toto není řešeno institucionálně. Předseda komise 

dodal, že neexistují například ani žádné benefity v Mendelově muzeu pro zaměstnance. 

Předseda komise tuto záležitost projedná s prorektorem pro studium.  

 

Zapsal: Damir Solak  

 

Zápis ověřil: Pavel Lízal 


