
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 22. 10. 2018 ● 15:00-16:30 ● 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. Kristína Babíková, doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., 

Omluveni: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, RNDr. Vladimír Štill 

 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Střípek 

 

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

 

Program: 

1) Úvod 

2) Stanovisko DK AS MU k novele SZŘ předkládaného na jednání AS MU 5. 11. 2018 

3) Dopady projednávání dokumentu komise na zasedání AS MU 1. 10. 2018 

4) Závěr 

 

1) Úvod  

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

 

2) Stanovisko DK AS MU k novele SZŘ předkládaného na jednání AS MU 5. 11. 2018 

 

Předseda komise na úvod shrnul dosavadní postup v jednání o změnách ve SZŘ. Doc. Foletti 

se domnívá, že se jedná o kosmetické změny, nedomnívá se, že by k tomuto tématu měla být 

věnována rozsáhlá diskuze.  

 

Předsedkyně SKAS MU se dotázala, zdali znění čl. 27, odst. 6, písm. h, znamená, že student 

bude mít k dispozici zápis oborové rady o průběhu jeho studia. Předseda AS MU se domnívá, 

že takový zápis neobsahuje zpětnou vazbu, jedná se pouze o formální stvrzení, že u studenta 

je vše v pořádku. Ustanovení dle předsedy AS MU spíše kontroluje školitele a vede je k tomu, 

aby plnili tuto povinnost.  

Na dotaz předsedkyně SKAS MU odpověděl předseda DK AS MU k pravomoci oborových 

rad a komisí, že je již nyní část pravomocí přenesena z oborové rady na oborovou komisi.  

Předsedkyně senátu se dotázala na anonymizovaný seznam studentů v čl. 28, odst. 7. Předseda 

DK AS MU odpověděl, že v současné době jsou ve veřejné části IS MU zveřejněna témata i 

jména doktorských studentů, změna reflektuje novou legislativu v oblasti ochrany osobních 

údajů.  



Mgr. Abbasi navrhuje přidat slovo “jejich” mezi slovy zaměřeními a disertačních, aby se 

odstranil možný dvojí výklad. Mohl by tak být zveřejňován nejen seznam běžících 

disertačních prací ale i těch, které mohou být v budoucnu zadány. MUDr. Stračina považuje 

výklad za jednoznačný, tedy, že budou zveřejňovány již zadané disertační práce.  

 

Předseda DK AS MU shrnul dosavadní rozpravu, navrhuje hlasovat o doporučujícím 

usnesení. Předsedkyně SK AS MU vysvětlila výhrady komory ke SZŘ, z důvodu odmítnutí 

zařazení některých bodů. Je možné, že se SKAS MU nevysloví pro schválení SZŘ. Požádala 

před čtrnácti dny o setkání s panem rektorem, ale ten dosud nereagoval. Mgr. Abbasi se 

domnívá, že pokud by komise nedoporučila schválení SZŘ, musela by své stanovisko 

odůvodnit, což by bylo obtížné.  

Předseda AS MU se vyjádřil ke schvalování SZŘ a časové návaznosti na přijímací řízení, je 

třeba, aby byl SZŘ účinný nejpozději k 1. září 2019. V případě neschválení SZŘ by stejné 

znění bylo předloženo na dalším zasedání AS MU. 

Předsedkyně SK AS MU sdělila, že návrhy změn o doktorském studiu jsou již připraveny. 

Dle doc. Špalka není jisté, že byly tyto změny na všech fakultách projednány.  Doc. Foletti se 

obává rizika, které by nastalo v případě nestihnutí přípravy veškerých dokumentů. Mohlo by 

dojít i k situaci, že by nemohli být někteří studenti přijímání do doktorského studijního 

programu.  

 

Předsedkyně SKAS MU má za to, že by dané návrhy nezaváděly povinnost ale jen možnost. 

Studentská komora považuje za prioritu možnost zrušení kreditů. Předseda AS MU sdělil, že 

se diskutuje o zavedení zastropování rozsahu výuky, a to minimálním i maximálním počtem 

hodin výuky, což by zavádělo povinnost pro všechny doktorské studijní programy. Fakulta 

sociálních studií používá kredity pro vnitřní rozpočtování, zrušení kreditů pouze u některých 

programů by mohly způsobit problémy v této oblasti. Doc. Foletti potvrdil, že podobná 

situace je i na FF MU. Předsedkyně SKAS MU zná stanoviska některých děkanů, kteří nemají 

výhrad k danému znění, předseda AS MU však doplnil, že existují v rámci univerzity i 

děkani, kteří mají výhrady k této změně.  

Doc. Foletti se domnívá, že není dobré v současné situaci tříštit síly, zvlášť když je jasné, že 

tyto návrhy jsou v současné době neprosaditelné. Předseda AS MU má za to, že s ohledem na 

způsob komunikace se zástupci vedení MU, byly návrhy projednány v užším expertním týmu, 

nedošlo tedy k širšímu projednání s fakultami. Předsedkyně SKAS MU vyjádřila politování 

nad tím, že nebylo věnováno dostatek času pro projednání návrhů změn.  

 

Závěr: DK AS MU doporučuje AS MU ke schválení návrh změny vnitřního předpisu 

s názvem Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ve smyslu předloženého 

dokumentu.  

Hlasování: Pro - 8, Proti – 0, Zdrželi se – 2 

3) Dopady projednávání dokumentu komise na zasedání AS MU 1. 10. 2018 



a) Platforma pro Doktorské studium a diskuze nad materiály poskytnuté prorektorem 

Dvořákem 

Předseda DK AS MU shrnul dosavadní projednání v Akademickém senátu. Ze zasedání 

vzešel návrh na propojení diskuzních platforem. Za DK AS MU se budou účastnit tito 

členové: předseda DK AS MU, doc. Foletti, MUDr. Stračina a Mgr. Abbasi. Na zasedání 

budou diskutovány závěry z činnosti z Doktorandské komise, závěry ze setkání pracovní 

skupiny nominované proděkany a doporučení ISAB k Ph.D. studiu.  

MUDr. Stračina se domnívá, že je nyní obtížné očekávat, jaké budou výsledky z jednání, 

mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že není znám formát schůzky.  

Předseda AS MU se dotázal, zdali rozhovor s uchazečem bude podmínkou pro přijaté 

uchazeče, nebo všechny z nich. Uvedl, že ze své zkušenosti, jsou pohovory s uchazeči značně 

časově náročné. Doc. Špalek se domnívá, že by komise měla vycházet především ze svého 

vypracovaného dokumentu, aby komise mohla podpořit dokument Návrh postupu při 

ukotvení nových podmínek pro doktorské studijní programy na Masarykově univerzitě, 

musela by si udělat samostatné zasedání.  

Mgr. Abbasi je toho názoru, že by se zatím zdržela vydávání stanoviska k předloženému 

dokumentu, jelikož jsou některé pasáže pro ni nejasné. Předseda DK AS MUNI vysvětlil, že 

dosud DK AS MU nebyla žádána k tomu, aby vyjádřila své stanovisko.  

b) Rozprava RVH k posuzování návrhů doktorských studijních programů – seznámení 

komise s hlavními diskusními body, diskuse  

Předseda komise informoval, že byl s doc. Folettim přizván na zasedání RVH. Do složky na 

týmovém disku byl vložen k náhledu dokument, o kterém bude na zasedání RVH 

diskutováno. Za komisi se zasedání zúčastní doc. Foletti, který na příštím zasedání komise 

informuje o závěrech jednání RVH. 

c) Reakce na usnesení AS MU ve vztahu k AS fakult (PdF, PřF) 

Předseda komise reprodukoval připomínku RNDr. Štilla, který shrnul připomínky učitelských 

senátorů z FI MU, pro které byly některé prezentované body špatně pochopitelné.  

Předsedkyně SKAS MU sdělila, že na PřF je studentům výrazně doporučováno, aby studenti 

nebyli zaměstnáni na plný úvazek při doktorském studiu. Předseda AS MU na komentář doc. 

Folettiho sdělil, že není možné kontrolovat, kdo je jak zaměstnán nebo zda se věnuje 

brigádám, ať už v doktorském či magisterském studiu.  

Předseda komise dále informoval, že dle sdělení Mgr. Sedlákové AS PdF MU zřídí vlastní 

doktorandskou komisi. Předložený dokument byl projednán i na PřF a projednání bylo 

zařazeno na program následujícího zasedání AS PrF MU, kterého se na základě pozvání 

zúčastní i předseda DK AS MU. Předseda AS MU informoval, že na FSS MU rozeslal 

dokument děkan fakulty, intenzivní diskuze bude probíhat. Dle doc. Folettiho bude diskuze 

probíhat i na AS FF MU. 



Předseda komise DK AS MU navrhuje přijetí závěru komise, který bude součástí zápisu z 

jednání komise.  

Navrhované konstatování DK: Doktorandská komise AS MU podporuje diskuzi o 

budoucích obsahových změnách SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu a na této diskuzi 

se bude aktivně podílet, jak formou účasti v Platformě pro doktorském studiu, tak i 

svojí činností jako komise AS MU. Považujeme za důležité, aby v tomto směru proběhla 

dostatečně podrobná a široká diskuze napříč univerzitou.  

Hlasování: (Pro – 8, Proti – 0, Zdrželi se – 0). 

4) Závěr 

Předseda DK AS MU poděkoval přítomným za účast a připomněl, že příští zasedání bude 

věnováno diskuzi o závěrech z diskuse RVH a Platformy pro doktorskému studiu.  

Zasedání bylo ukončeno v 16:30. 

 

Zapsal: Damir Solak 

 

Ověřil: Pavel Lízal 

 

 

  


