
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 21. 5. 2018 ● 15:30-18:15 ● Malá zasedací místnost, RMU 

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

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (přítomna od 16:00), doc. 

Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., MUDr. Tibor Stračina, Mgr. Kamila Abbasi, Mgr. 

Michaela Tvrdoňová (předsedkyně SK AS MU) 

 

Omluveni: Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, RNDr. Vladimír Štill, Ing. Kristína Babíková,  

doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres 

 

 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Střípek, Mgr. et. Mgr. Jan Werner 

 

Program: 

1) Úvod 

2) Shrnutí reakcí zástupců vedení fakult k pracovnímu dokumentu Doktorandské 

komise 

3) Harmonogram předložení dokumentu vypracovaného komisí 

4) Závěr 

 

1) Úvod  

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

dosavadní činnost komise a zmínil záměr doc. Folettiho předložit vytvořený materiál 

k doktorskému studiu spolu s případnými návrhy změn Studijního a zkušebního řádu na 

červnovém zasedání Akademického senátu MU.  

 

Předseda komise oslovil všechny fakulty Masarykovy univerzity. Nejvíce souhlasných reakcí 

na odeslaný dokument obdržel od Lékářské a Přírodovědecké fakulty, vedení Právnické 

fakulty, Fakulty sociálních studií a Fakulty sportovních studií žádnou reakci neposlalo.  

2) Shrnutí reakcí zástupců vedení fakult k pracovnímu dokumentu Doktorandské 

komise 

(Následující část zápisu je zestručněna, reakce fakult jsou zaznamenány v dokumentu na 

týmovém disku.) 

Okruh č. 1 – Metodologie  

Doc. Balík se vyjádřil, že je v tomto okruhu třeba dát za pravdu děkanovi Fakulty 

informatiky, a to i přesto, že forma odpovědi není příliš ideálně zvolena. Zmínil roztříštěnost 

odpovědí z jednotlivých fakult i to, že metodologie může být v rámci univerzity vnímána 

rozdílně.  



(16:00 – přichází Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková) 

Mgr. Abbasi se domnívá, že by úprava metodologie mohla být zařazena do SZŘ. Přestože se 

jedná o procesní předpis, již nyní obsahuje ustanovení např. k ISP.  

Okruh č. 2 – Pomoc při výuce 

Doc. Balík se zeptal, jaká mají být kritéria při stanovování obsahu a rozsahu předmětu pomoc 

při výuce. Mgr. Abbasi společně s doc. Špalkem odpověděli, že vhodným příkladem je úprava 

na Ekonomicko-správní fakultě.  

Doc. Balík dále upozornil, že stanovení povinné pomoci při výuce by mohlo být v rozporu se 

Zákonem o vysokých školách, který definuje doktorské studium.  Předsedkyně SK podotkla, 

že v současné době někteří studenti musí učit až příliš. Domnívá se však, že by každý 

doktorand měl přijít do kontaktu se studenty.  

Předseda komise se domnívá, že nestanovení minima může vést k nespravedlnostem mezi 

studenty. Dále se členů komise dotázal, zdali by měl být více podpořen CERPEK.  

 

MUDr. Stračina upřednostňuje spíše projekt, který funguje na Fakultě informatiky, jelikož 

CERPEK má značně omezenou kapacitu. Zmínil, že by podobné platformy mohly vznikat 

v rámci několika fakult společně. Předseda komise se vyjádřil, že z jednotlivých fakult 

zaznívá podpora projektu CERPEK. Předsedkyně SK však upozornila, že účast v CERPEKU 

je podmíněna úvazkem.  

Závěr: Komise se domnívá, že obsah pomoci při výuce definován být nemá, avšak má 

být uveden maximální rozsah pomoci při výuce.  

Okruh č. 3 – Zahraniční mobility 

Doc. Špalek se domnívá, že by MU neměla vytvářet garantovaná místa pro všechny uchazeče. 

Doc. Balík podpořil stanovisko FI, jelikož celouniverzitní tlak na zavedení povinných mobilit 

vede k formalismu. Upozornil, že FF bude zavádět povinné mobility jen u nově 

koncipovaných studijních programů, kterých je k celkovému počtu studijních programů 

menšina.  

Mgr. Abbasi zmínila, že zahraniční pobyt je na každé fakultě ohodnocen jiným počtem 

kreditů.  

Doc. Špalek navrhuje vypustit část textu, který se věnuje CZS.  

MUDr. Stračina se domnívá, že by měla existovat podpora pro vyjíždějící studenty, jelikož 

program Erasmus+ nebude mít dostatečnou kapacitu na jejich uspokojení. Předseda komise 

navázal na MUDr. Stračinu a sdělil, že se domnívá, že by měla existovat podpora pro 

vyjíždějící studenty.  

Doc. Špalek navrhuje doplnit do okruhu část týkající se finanční náročnosti.  

Okruh č. 4 – Gender 



Doc. Balík se na základě jednání se zástupci univerzity domnívá, že se jedná o záležitost 

jednotlivých fakult, jelikož je univerzita značně roztříštěna.  

Předseda komise navrhuje tento bod vyřadit a ponechat jej pouze ve vztahu 

k zahraničním mobilitám.  

Okruh č. 5 – Komunikace a informovanost doktoranda a zájemce o doktorské studium 

ze strany školitele a fakulty 

Předseda komise shrnul, že v této věci panuje shoda fakult. Členové komise neměli k tomuto 

bodu připomínky.  

Okruh č. 6 – Vědecká práce nad rámec dizertace 

Doc. Špalek zmínil, že se tento problém vyskytuje nejvíce na PrF, PřF a LF, je však obtížné 

toto téma řešit z vrchu. Souhlas s doc. Špalkem vyjádřila Mgr. Abbasi, která dodala, že 

studenti musí často věnovat něčemu, co s tématem jejich dizertace nesouvisí.  

Předseda komise se nechal slyšet, že by studenti neměli být považováni za levnou pracovní 

sílu a nemělo by jim tedy být znemožňováno pracovat na jejich dizertaci. Dodal také, že je 

obtížné tento bod definovat a pojmenovat. Předseda komise vyhlásil hlasování o vyřazení 

bodu.  

 

Hlasování: Okruh č. 6 se vyřazuje – Pro 5 z 8 

Předseda komise vyzval členy komise, aby navrhli, jak tento bod zohlednit jinak. Doc. 

Řiháček se vyjádřil, že by studenti rozhodně neměli být zneužíváni jako levná pracovní síla. 

Tato praktika je za hranou a měla by se objevit i ve výstupu z práce komise. Není si však jistý, 

zdali by komise měla kritizovat to, že se student věnuje v rámci studia i tomu, co je aktuálně 

prioritou pro katedru.  

 

Předseda komise formuluje tento bod jako konstatování, které bude ještě projednáno 

s členy komise.  

Okruh č. 7 – Specifický výzkum 

Doc. Špalek se dotázal členů komise, zdali by si specifický výzkum přece jenom nezasloužil 

celouniverzitní úpravu, navzdory nesouhlasu fakult.  

Předseda komise se domnívá, že by mělo dojít ke zvýšení informovanosti o specifickém 

výzkumu.  

 

Závěr: Okruh č. 7 se vyřazuje, do výstupu z komise bude převedena jen první část, na 

které je shoda.  

Okruh č. 8 – Odměňování 



Mgr. Abbasi se domnívá, že by tento bod byl obtížně přetvořitelný do konkrétního úkolu. 

Doc. Špalek se nechal slyšet, že v současné době není tento bod vhodný, jelikož nedávno 

proběhlo navýšení stipendií.  

MUDr. Stračina navrhuje pouhé ponechání obecné informace o adekvátní odměně.  

3) Harmonogram předložení dokumentu vypracovaného komisí 

MUDr. Stračina navrhuje, aby byla vytvořena zpráva, která bude předložena na vědomí AS. 

Doc. Špalek navrhl sepsání dokumentu o situaci v doktorském studiu. Předseda komise se 

vyjádřil, že uvažuje o vytvoření usnesení a případné rozdělení do podusnesení.  

Předseda komise se dále domnívá, že by výstup z jednání komise neměl být představován už 

na červnovém zasedání, jelikož je třeba jej dodělat. Doc. Špalek k navrhovaným změnám ve 

SZŘ dodal, že by komise mohla navrhnout změny v oblasti pomoci při výuce a zahraničních 

mobilitách.  

4) Různé 

Předseda komise oznámil, že se komise bude od září scházet dle potřeby vždy třetí pondělí 

v měsíci.  

V návaznosti na diskuzi na posledním zasedání AS ohledně toho, zdali měl být Vnitřní 

mzdový předpis projednán Doktorandskou komisí, předseda komise přislíbil, že se bude víc 

zabývat posuzováním předkládaných dokumentů AS s ohledem na agendu Doktorandské 

komise.  

Dle předsedy komise by komise v jedné rovině při projednávání dokumentů předložených na 

jednání AS neměla vydávat politická stanoviska a měla by působit například po vzoru 

Legislativní komise. V druhé rovině by naopak měla být debatní platformou pro politicko-

obsahová stanoviska např. při debatách o SZŘ.  

V případě potřeby se příští schůze Doktorandské komise uskuteční 17. září.  

 

Předseda komise ukončil jednání v 18:15. 

Úkoly: 

1. Přepracovat dokument dle reakcí fakult a dle obsahu diskuse na zasedání komise 

(Lízal) 

2. Připravit finální dokument, usnesení a prezentaci získaných výsledků a závěrů pro 

podzimní zasedání AS MU (Lízal, Foletti) 

3. Elektronická, případně fyzická debata dokumentu (členové komise, červenec-září) 

 

Zapsal: Damir Solak 

Zápis ověřil: Pavel Lízal 


