
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 4. 9. 2018 ● 15:00-18:00 ● Malá zasedací místnost, RMU 

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

doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., MUDr. Tibor Stračina, doc. Ivan Foletti, MA, 

Docteur ès Lettres , Mgr. Michaela Tvrdoňová (předsedkyně SK AS MU), Mgr. et. Mgr. 

Jan Werner, Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, RNDr. Vladimír Štill, Ing. Kristína Babíková 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., 

 

Nepřítomni: Mgr. Kamila Abbasi, Mgr. Jiří Střípek 

 

Hosté: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (předseda AS MU), prof. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

(prorektor pro výzkum MU) Mgr. Dominika Hobzová (Odbor výzkumu RMU) 

 

Program: 

1) Úvod 

2) Záměr novelizace SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu 

3) Projednání dokumentu o Ph.D. studiu 

4) Příručka pro doktorandy 

5) Závěr 

 

1) Úvod  

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

 

2) Záměr novelizace SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu 

Prorektor pro výzkum MU se na začátku zasedání představil, sdělil, že DK AS MU pro něj 

představuje partnera, a požádal ostatní členy, aby se představili. 

 

Prorektor Dvořák seznámil členy DK s důvody pro novelizaci SZŘ a harmonogramem 

zavádění změn. Úpravy SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu jsou dle prorektora pro výzkum 

MU v rámci vedení univerzity dlouhodobě plánovány.  

První návrh by změnil status Ph.D. studentů na zaměstnance, pokud se pro to fakulta 

rozhodne. Druhý návrh se zaměřil na omezení maximální délky studia na 8 let. Třetím 

navrženým bodem bylo zamezení zneužívání studentů doktorských studijních programů pro 

nadměrné vyučování. Čtvrtý bod se týkal nepoužívání kreditů v Ph.D. studiu. Pátý návrh by 

zavedl třístupňové hodnocení studentů. Poslední bod se týká zpřesnění některých definic 

(např. oborová rada, oborová komise) ve SZŘ.  



Na výjezdním zasedání s děkany fakult bylo konstatováno, že pouze poslední dva návrhy 

představují technické změny.  

Předseda AS MU dodal, že některé fakulty se s politováním vyjádřily k navrženým změnám, 

jelikož právě prošly přípravou materiálů na akreditace, a nemůžou tak navržené změny nijak 

zohlednit. Zopakoval také, že rektor MU z důvodu svého končícího období neplánoval 

navrhovat žádné obsahové změny, nýbrž jen změny technického charakteru.  

Dle Mgr. Hobzové mají kompletně připravené materiály k akreditaci jen FF a FSS. 

Kompletně připravené materiály mají i LF a PřF, avšak v jiném režimu.  

 

Předseda AS MU kriticky zhodnotil špatnou informovanost napříč univerzitou v této 

záležitosti. Mgr. Hobzová odpověděla, že začátky diskuze o koncepci byly navrženy již před 

třemi lety, z důvodu žádosti o institucionální akreditaci byla diskuze oddálena.  Diskuze byla 

plánována tak, aby nový SZŘ byl účinný od 1. 9. 2019.  

Předseda AS MU odpověděl, že je málo pravděpodobné, že se otevře debata o SZŘ v čase 

rektorské volby. Předseda DK AS MU vyjádřil lítost nad tím, že jeden z bodů, který navrhuje 

i DK, byl vyškrtnut.  

Mgr. Hobzová vysvětlila, že technická novelizace znamená, že se nikde nezavádí a neruší 

povinnost, zároveň nebudou muset fakulty, které podaly žádost o akreditaci, své žádosti 

přepracovávat. Předseda AS MU doplnil, že ani jeden bod nebyl odmítnut, jen nebude 

předložen v rámci technické novely. Předseda DK podotknul, že se změny ve SZŘ mohou stát 

předmětem volební kampaně.  

Předseda AS MU sdělil, že nechce na poslední chvíli činit kroky, které by dalšímu rektorovi 

svázaly ruce. Řada záležitostí by se měla stát tématem rektorské volby.  

RNDr. Štill se zeptal, v jakém stavu je přechod na novou akreditaci na jednotlivých fakultách. 

Mgr. Hobzová vysvětlila mechanismus přeměn na programy (jednodušší systém), které 

v současné době využívá většina fakult. 

Předseda AS MU se na otázku Mgr. Hobzové vyjádřil, že stanovení maximálního počtu 

výuky rozhodně nepředstavuje technickou změnu. V této záležitosti navíc bývají i značné 

rozdíly v rámci fakult. Úprava této záležitosti ve SZŘ nesmí být příliš obecná a očekává o ní 

spor.  

Předseda DK AS MU zopakoval, že cílem práce komise je sjednotit pravidla a říct, co je 

správně. Doktorandi by měli mít stejné podmínky a povinnosti napříč MU. Zároveň se 

kriticky vyjádřil k tomu, že o předloženém materiálu nevěděla komise již dříve. Předseda AS 

MU doplnil, že pro projednání materiálu do prosince nezbývá již mnoho času.  

Prorektor Dvořák se domnívá, že jde o dobrou věc a některé záležitosti jsou snadno 

prodiskutovatelné. Zmínil, že o finálním rozhodnutí o předložení SZŘ bude ještě diskutováno. 

Mgr. Hobzová vyzvala přítomné doktorandy, aby se k navrženým změnám vyjádřili.  

 



RNDr. Štill se změnami souhlasí, podobný názor má i předsedkyně SK AS MU, vyjádřila 

lítost nad vyřazením některých bodů. Předseda AS MU podotknul, že se jedná o pouhé 

odsunutí.  

Předseda DK AS MU zmínil, že je na škodu, že se o těchto přípravách novelizace SZŘ 

nevědělo.  Předseda AS MU reagoval, že již při schvalování nového SZŘ bylo sděleno, že se 

bude připravovat technická novela SZŘ.  

Mgr. Hobzová se vyjádřila k množství výuky vyučované doktorandem, že celkově by měl 

doktorand maximálně odučit 150 hodin za celou dobu studia. Toto maximum bylo dle 

prorektora Dvořáka stanoveno na základě všeobecného souhlasu. 

RNDr. Štill se zeptal, zdali se jedná o neplacenou výuku. Mgr. Hobzová potvrdila, že ano. 

Doktorandi mohou učit i nad rámec 150 hodin, nesmí se však jednat o součást studia. Doc. 

Foletti se stále domnívá, že dotace 150 hodin je až příliš veliká. Dle předsedy DK je cílem 

opatření zamezit zneužívání doktorandů.  

Mgr. Kerekeš navrhuje, aby pro začátek bylo do SZŘ přidáno deklaratorní usnesení vztahující 

se k výuce doktorandem. Svůj návrh podpořil závěry jednání při přijímání poslední novely 

SZŘ.   

 

Mgr. Hobzová podpořila DK AS MU, aby se zeptala kandidátů na rektora na jejich postoj ke 

zmíněným tezím.  

Předseda AS MU se zeptal na maximální délku studia a v čem v této věci spočívá problém. 

Dle Mgr. Hobzové se jedná o problém, neboť někteří doktorandi si vykládají, že mají právo 

studovat 8+1 let, tedy 9 let. Původní návrh byl omezení studia na 6 let, což je v zahraniční 

standardní doba studia.  Dle předloženého návrhu bude maximální celková doba studia 8 let 

včetně započitatelných přerušení. 

Předseda AS MU se dále dotázal, zdali by zrušení kreditů v doktorském studiu mohlo 

způsobit problémy při zahraničních mobilitách. Mgr. Hobzová odpověděla, že uznávání 

předmětů by bylo řešeno na základě plnění povinností daných v individuálním studijním 

plánu. Studium by mělo být především o integraci oborové rady, školitele a doktoranda. 

Předseda AS MU podotknul, že současný systém nevydává studenta přílišné zvůli oborové 

rady a školitele. 

Předsedkyně SK AS MU upozornila, že i v současné době může být student závislý na vůli 

svého školitele v případech, kdy školitel rozhoduje o udělení i 30 či 40 kreditů. Mgr. Hobzová 

podotkla, že individuální plán na negativní stanovisko školitele pamatuje. V takovém případě 

dojde k posouzení záležitosti oborovou radou.  

Ing. Babíková se vyjádřila, že je důležité hledat v každém problému takové řešení, aby byla 

zachována rovnováha. Předsedkyně SK AS MU se vyjádřila, že je zaskočena rozhodnutím 

rektora nepředkládat navržené změny.  



Předseda DK AS MU shrnul, že v říjnu předloží DK AS MU na plénu výsledek své činnosti a 

vyzve AS MU, aby zprávu přijal na vědomí. Doc. Foletti předloží poté individuální návrhy 

usnesení.  

Prorektor Dvořák přislíbil, že zajistí, aby komise získala podkladové materiály, které obdrželo 

vedení MU.  

3) Projednání dokumentu o Ph.D. studiu 

Před zahájením projednávání bodu č. 3 vyzval předseda DK AS MU členy k zamyšlení, zdali 

by se AS MU neměl zabývat nefungující komunikací uvnitř vedení MU. Shrnul také, že 

v červnu došlo k úpravě dokumentu na základě výsledků květnového zasedání.  

MUDr. Stračina zmínil, že k dokumentu dnes doplnil své komentáře ke struktuře dokumentu a 

nadpisům, dále se přimluvil, aby dokument obsahoval méně barev písma. Předseda komise 

začal zapracovávat připomínky do dokumentu na týmovém disku.  

Předseda AS MU navrhuje uvést na začátek dokumentu, že se jedná o podkladový materiál 

pro říjnové jednání AS MU. 

MUDr. Stračina navrhl, aby slovo dokončování bylo změněno na ukončení, které je v souladu 

s terminologií v SZŘ MU.  

Doc. Foletti navrhuje, aby komise přidala do dokumentu print screen přehledu školitelů 

z webu Univerzity Karlovy, jelikož někteří členové mají technické potíže se zobrazovaním 

dané webové stránky.  

MUDr. Stračina sdělil své výhrady k používání slovu mobilita, doporučuje spíše uvádět slovní 

spojení zahraniční stáž. Doc. Foletti a předsedkyně SK AS MU sdělili, že se domnívají, že se 

jedná o používaný a vhodný termín.  

Členové komise diskutovali nad formulováním odstavce o využívání doktorandů jako levné 

pracovní síly. Předseda AS MU nedoporučil, aby věta začínala slovním spojením “je obecně 

známo”, dále dodal, že ve společenských vědách se studenti zabývají během studia více 

tématy a je výjimkou, že studium dokončí ihned po 4 letech.  

Doc. Foletti navrhl doplnění informace o povinné mobilitě na FSS MU do textu dokumentu.  

Předseda DK přiložil k dokumentu návrh usnesení: Akademický senát Masarykovy univerzity 

bere na vědomí informace o situaci doktorandů a stavu doktorského studia na MU, které ve 

svém dokumentu shrnula Doktorandská komise AS MU a předložila je tímto k seznámení 

Akademickému senátu MU i široké akademické obci.  

 

Zbylá usnesení přednese doc. Foletti z vlastní iniciativy. Ten také vyzval k tomu, aby CZS 

vytvořilo platformu, kde bude dohledatelné, s jakými zahraničními partnery máme ujednány 

možnosti stáží. Předseda AS MU poučil doc. Folettiho o užívané formulaci usnesení, o 

kterých se hlasuje na AS MU, daná usnesení budou uložena rektorovi jako úkol. 



Hlasování: Doktorandská komise AS MU souhlasí s předložením dokumentu 

Akademickému senátu AS MU. (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0). 

Předsedkyně SK AS MU se dotázala předsedy AS MU na situaci ohledně procedury 

novelizace SZŘ. Dle informací předsedy AS MU se uvažovalo jen o technické novele, aby 

např. byla zakotvena možnost studovat např. programy maior a minor. Bude se jednat o 

úpravu v několika oblastech, na zasedání AS MU bude dokument předložen nejpozději 

v prosinci. Tyto změny nebylo možné spojit s poslední schvalovanou novelou SZŘ. 

Předseda AS MU se dále vyjádřil o iniciativě prorektora pro výzkum MU. Cílem iniciativy 

byla technická úprava v záležitostech souvisejících s doktorským studiem, avšak témata změn 

v doktorském studia nebyla vůbec diskutována na poradách Vedení MU. Předseda AS MU 

zmínil názor jednoho z děkanů, který se nechal slyšet, že návrhy prorektora Dvořáka jdou 

proti tendenci standardizovat doktorské studium na MU.  

Předseda DK AS MU vysvětlil záměr určit počet hodin, které by mohl doktorand maximálně 

strávit v rámci pomoci při výuce, vysvětlil i odlišný přístup počítání hodin, o kterém 

debatovala DK AS MU. Doc. Foletti upozornil, že na ESF MU, kde studenti jsou příliš 

zatíženi výukou, mají nízkou studijní úspěšnost.  

4) Příručka pro doktorandy 

Bod byl odložen na jiné zasedání DK AS MU.  

5) Závěr 

Předseda DK AS MU sdělil, že dosud není určen žádný další termín zasedání. Na začátku 

akademického roku rozešle předseda mail s návrhem nového termínu.  

Předsedkyně SK AS MU informovala DK AS MU o pilotním ročníku Ph.D. dne, který 

proběhne 12. 9. 2018 v Univerzitním kampusu Bohunice. Dosud se přihlásilo přes 120 

účastníků, účast přislíbili i školitelé z PřF MU.  

Zapsal: Damir Solak 

 

Ověřil: Pavel Lízal 

 

 

  


