
Zápis ze zasedání Komise pro záležitosti doktorského studia a začínajících vědeckých 

pracovníků Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 23. 4. 2018 ● 15:30-18:30 ● Malá zasedací místnost, RMU 

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

Mgr. Daniel Kerekeš (přítomen do 17:47), doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. 

Markéta Sedláková (přítomna přes Skype do 17:40), Mgr. Jiří Střípek, doc. Mgr. Jiří Špalek 

(přítomen do 18:00), Ph.D., RNDr. Vladimír Štill, Mgr. et. Mgr. Jan Werner, Ing. Kristína 

Babíková, MUDr. Tibor Stračina, Mgr. Kamila Abbasi, Mgr. Michaela Tvrdoňová 

(předsedkyně SK AS MU), doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres 

Program: 

1) Úvod 

2) Prezentace výsledků práce pracovní skupiny 

3) Závěr 

 

1) Úvod  

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

dosavadní činnost komise.   

2) Prezentace výsledků práce pracovní skupiny 

Předseda komise udělil slovo doc. Folettimu, který v úvodu zmínil, že studijní neúspěšnost 

doktorských studentů na MU je velmi vysoká.  Doporučil, aby došlo ke změnám ve SZŘ. 

Tyto změny by navrhl některý z členů AS.  

Prvním bodem pro změnu je zařazení většího důrazu na metodologii ve SZŘ. Dle doc. 

Folettiho je metodologie klíčová např. pro podávání ERC grantů.  

Druhým bodem je zakotvení obsahu „pomoci při výuce“ předem a jednotným a 

transparentním způsobem. Navrhuje také uvést, jak dlouho a za kolik kreditů bude doktorand 

učit.  

Třetím navrhovaným bodem je zakotvení povinné zahraniční mobility, ta by měla být 

reflektována počtem kreditů, aby student mohl vycestovat bez problémů pro průchod studiem. 

S tímto také souvisí genderová problematika, příkladem může být FSS, která umožňuje 

studentům s dětmi absolvovat povinnou délku stáže po kratších časech. Studenti s velmi 

malými dětmi by mohli být z této povinnosti zcela omluveni. 

V otázce genderu by mělo být provedeno šetření, zdali je zájem o vytvoření dětských skupin. 

Je třeba zohledňovat rodinnou situaci v případě doktorandek i doktorandů.  

V druhé části představil doc. Foletti příklady dobré praxe. V otázce komunikace ze strany 

školitele a fakulty doporučuje pracovní skupina vytvoření orientačního týdne, doplnění 

systému přehledů oborů na MU, seznamy dostupných školitelů s proklikem na osobní stránku 

s doplněním minulých doktorských studentů po vzoru UK. 



 

Řešením v oblasti vědecké práce nad rámec dizertace je upřednostňování aktivní 

participace na aktivitách související s dizertací. Ideálním řešením pro specifický výzkum 

bude to, aby si i studenti mohli přímo žádat o dotace na specifický výzkum.  

V oblasti odměňování pracovní skupina doporučuje, aby studentům byly zaručeny podmínky 

pro důstojný život. Pokud by došlo k nahrazení odměňování úvazky je žádoucí, aby tyto 

úvazky byly především vědecky zaměřené.  

Závěrem prezentace doc. Foletti zopakoval, že studijní neúspěšnost doktorských studentů je 

velmi kritická a je třeba hledat systémová řešení.  

Předseda komise reagoval, že by tyto návrhy měly být shrnuty do jednoho dokumentu. Není 

však pravomocí komise, aby navrhovala změny SZŘ. Doc. Foletti zmínil, že by rád nejpozději 

na červnovém zasedání navrhl změny SZŘ sám jako senátor AS MU.  Předseda komise 

doporučuje, aby byly závěry z činnosti komise zařazeny jako samostatný bod jednání.  

Doc. Špalek poznamenal, že by komise měla nejprve oslovit proděkany pro doktorské 

studium. Předseda komise nejprve rozešle materiál děkanům, poté bude projednán 

pravděpodobně na červnovém zasedání. Předseda komise požádal doc. Špalka o nahrání zpráv 

ISAB do týmového disku. 

Předseda komise upozornil, že se mu povedlo získat rozšíření statistik o další dva akademické 

roky. Tabulky budou nahrány na týmový disk.  

(Následující část zápisu je zestručněna, závěry z jednání je možno přímo dohledat 

v upraveném dokumentu na týmovém disku.) 

V rámci diskuze o metodologii vystoupili MUDr. Stračina a doc. Foletti. Bylo upozorněno, že 

pojem metodologie může být v rámci MU vykládán různě (metodologie vědy X metodologie 

samostatného výzkumu). Mgr. Benák zmínil, že by dokument neměl sdělovat požadavek na 

vytvoření celouniverzitního jednotného předmětu zaměřeného na metodologii.  

V rozpravě k bodu „Pomoc při výuce“ vystoupili: předseda komise, předsedkyně SK, 

Mgr. Abbasi, RNDr. Štill, MUDr. Stračina a Mgr. Střípek.  Proběhla diskuze o délce trvání 

pomoci při výuce napříč doktorským studiem. MUDr. Stračina se zmínil o projektu CERPEK 

– MUNI 4.0. a podotknul, že je třeba se zabývat i počtem přijímaných studentů a nároky na 

jejich kvalitu.  

V bodě pět (Komunikace ze strany školitele a fakulty) se předsedkyně SK zmínila o Letní 

škole pro doktorandy, kterou absolvovala. Doporučila, aby i v budoucnu pokračovala její 

organizace. Doc. Foletti vyjádřil podporu organizaci dnům otevřených dveří pro zájemce o 

doktorské studium na jednotlivých fakultách.  

V otázce odměňování upozornila Ing. Babíková, že ne na všech fakultách získávají studenti 

stejné stipendium po celou dobu studia. Například na Ekonomicko-správní fakultě je 

stipendium vyšší pro studenty třetího a čtvrtého ročníku. RNDr. Štill doplnil, že na Fakultě 



informatiky mohou být finanční prostředky uděleny i studentovi pátého ročníku doktorského 

studia.  

Proběhla také debata, zdali by školitelé měli být za vedení doktorských studentů, kteří 

úspěšně ukončí své studium, odměňování. Doc. Špalek upozornil, že neexistuje systematická 

příprava pro školitele. 

3) Závěr 

Doc. Foletti zdůraznil, že značnou část práce odvedla pracovní skupina, která se již sešla 

čtyřikrát a ve svých jednáních bude nadále pokračovat. Ing. Babíková z důvodu zahraniční 

cesty požádala o účast na příštím zasedání přes Skype.  

Úkoly: 

● pracovní skupina dle domluvy dopracuje závěrečný dokument 

● předseda komise následně dokument rozešle děkanům fakult k seznámení se s ním a 

vyzve k případnému vyjádření z jejich strany, nejlépe do 16.5.2018 tak, aby reakce 

mohly být zapracovány do finálního dokumentu, který bude předán jako výstup 

dosavadní činnosti komise senátorům AS MU 

Předseda komise ukončil jednání v 18:30. 

 

Zapsal: Damir Solak 

Zápis ověřil: Pavel Lízal 


