
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 19. 11. 2018 ● 15:00-17:45 ● Malá zasedací místnost, RMU 

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

(přítomen do 17:41), doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., MUDr. Tibor Stračina, Mgr. 

Michaela Tvrdoňová (předsedkyně SK AS MU), Mgr. et. Mgr. Jan Werner, Ing. Kristína 

Babíková (přítomna přes Skype do 17:35), doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přítomen do 16:18), 

Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (přítomna do 17:38), Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, doc. Ivan 

Foletti, MA, Docteur ès Lettres, Mgr. Kamila Abbasi (přítomna do 17:05) 

 

Omluveni RNDr. Vladimír Štill 

 

Nepřítomni: Mgr. Jiří Střípek 

 

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

 

Program: 

1) Informace z debaty RVH o pravidlech pro posuzování návrhů doktorských studijních 

programů v procesu jejich akreditace (doc. Foletti) 

 

2) Informace z prvního setkání společné Platformy pro doktorské studium (RNDr. Lízal)  

 

3) Informace o dalším vývoji ohledně novelizace Studijního a zkušebního řádu MU (RNDr. 

Lízal, členové komise) 

 

4) Návrh a debata nad možnostmi „uplatnění“ návrhů komise k doktorskému studiu 

 

5) Různé 

  



1) Informace z debaty RVH o pravidlech pro posuzování návrhů doktorských studijních 

programů v procesu jejich akreditace (doc. Foletti) 

Předseda komise stručně představil program jednání a předal slovo doc. Folettimu. Doc. 

Foletti předal členům komise informace z RVH, větší pozornost má být věnována školitelům. 

Doc. Foletti vyjádřil politování nad tím, že se zasedání málo zabývalo ochranou doktorandů.  

Na dotaz předsedkyně SK odpověděl doc. Foletti, že na schůzce se kromě zástupců RVH 

zúčastnil i prorektor Dvořák a pracovníci z Odboru výzkumu RMU. RVH se dle doc. 

Folettiho staví otevřeně k rušení kreditů v doktorském studiu.  

 

Dle předsedy AS MU je RVH nakloněna k zastropování hodin výuky i stanovení minimální 

hranice. Některé programy bude RVH projednávat zítra. Předseda AS MU upozornil, že dojde 

k reakreditaci čtyř programů, kde působil jako zpravodaj, ve kterých není stanovena jakákoliv 

povinnost přijít do styku se studenty ve výuce.  

Předsedkyně SK upozornila, že hovořila s děkanem FF MU, který je pro zastropování. Doc. 

Foletti vysvětlil, že na FF MU není povinnost výuky, je to však možností. Předseda DK se 

vyjádřil, že je nutné přesně definovat, co bude představovat pomoc při výuce. 

Předseda AS MU se nedomnívá, že by měl existovat strop v případě, kdy není povinnost. 

Mgr. Abbasi upozornila, že zastropování má svůj smysl, jelikož směřuje k ochraně 

doktoranda. Předsedkyně SK se vyjádřila pro zastropování ve všech programech. Předseda 

AS MU se domnívá, že není třeba upírat studentovi možnost, aby si zvolil, jak moc chce učit. 

Zastropování existuje maximálním počtem PVP.  Nejschůdnější variantou by dle předsedy AS 

MU byla existence pevné části v programu (např. jednotně v rámci fakulty či univerzitě), což 

v tomto případě není. 

Předseda DK se domnívá, že by bylo ideální, aby se k této problematice vyjádřila RVH. 

Předseda DK se v této věci obrátí na RVH. Předseda AS MU vyjádřil obavy o výsledek 

schvalování akreditací, pokud nebudou programy splňovat ideální představy. Upozornil i na 

požadavky fakult a přesné vysvětlení důvodů, proč RVH rozhodla, jak rozhodla. Dále 

vysvětlil, že na spoustě fakult existují pevné sumy kreditů.  

Doc. Špalek upozornil, že je třeba zabývat se i studenty, kteří by měli dostudovat. Předseda 

AS MU podotknul, že existuje novela vysokoškolského zákona. Předsedkyně SK zmínila, že 

úmyslem DK AS MU bylo stanovení maximálního počtu hodin, předseda AS MU reagoval, 

že DK AS MU doporučila navrhnout i minimální počet hodin pomoci při výuce.  

Předsedkyně SK navrhuje ponechat maximální strop a dále diskutovat o minimálním rozsahu 

pomoci při výuce. Předseda AS MU upozornil na ustanovení SZŘ, kde je podíl na výuce 

v bakalářských a magisterských programech uveden jako součást studia. Předseda DK se 

domnívá, že pakliže je toto ustanovení explicitně zmíněno, mělo by tedy být součástí studia i 

pro nové akreditace.  

Na dotaz MUDr. Stračiny se prof. Balík domnívá, že pakliže by studijní plán neobsahoval 

podílení se na výuce, byl by v rozporu se SZŘ. Předseda DK se domnívá, že dochází za 



současného stavu k porušování SZŘ, pokud individuální studijní plán neobsahuje podílení se 

na výuce v bakalářských studijních programech.  

Doc. Foletti považuje za důležité vysvětlit význam slova zejména. Mgr. Abbasi upozornila na 

rozdíl významů slov zejména a alespoň. Předseda DK zmínil, že komunikuje s prof. 

Rabušicem ve věci povinných zahraničních stáží. Požádá jej též tedy i o vysvětlení v této věci. 

V případě, že by byla vůle pro zrušení povinné výuky doktorandem, je nutné změnit SZŘ a 

vést o tom politickou diskuzi na univerzitě.  

Předseda DK zopakoval závěry komise z dokumentu, který hovoří o maximu, z výkladu by 

dle předsedy DK šlo dovodit, že pomocí na výuce může být vše, co s výukou souvisí. Ing. 

Babíková se domnívá, že pokud se určí minimum, je nutné určit i obsah. Doc. Foletti 

upozornil, že dosud není jednoznačně vysvětlen pojem zejména ve SZŘ, předseda DK 

přislíbil, že osloví v této věci RVH.  

 

2) Informace z prvního setkání společné Platformy pro doktorské studium (RNDr. 

Lízal) 

Předseda DK informoval o zasedání Platformy pro doktorské studium a jejím složení. Na 

posledním zasedání se za DK zúčastnil předseda DK s doc. Folettim a předsedkyní SK AS 

MU. Zmínil, že platforma vytvořila tabulku s návrhy 6 doporučení (dokument se nachází na 

týmovém disku DK AS MU). Na posledním zasedání AS MU novela SZŘ projednána nebyla, 

bylo však schváleno usnesení zavazující rektora ve věci SZŘ MU. Předseda DK se také 

zúčastnil zasedání SK AS MU v Telči, dle pracovníků RMU by se měla diskuze o Ph.D. 

studiu rozdělit do dvou fází, přičemž některé návrhy mohou být zařazeny do jiných předpisů 

nežli SZŘ MU. Platforma plánuje během prosince schůzi s děkany, aby došlo k vyjasnění 

názorů a pozic jednotlivých fakult.  

Dr. Benák se s ohledem na plánované reakreditace na PrF MU zeptal, zdali je reálné, aby 

některé z návrhů byly účinné od září 2019. Předseda DK AS MU upozornil, že například 

některé fakulty již připravují programy bez kreditů. Předseda AS MU upozornil, že je důležitý 

i obsah v žádosti o institucionální akreditaci. Dr. Benák zmínil také ustanovení čl. 30, odst. 1, 

písm. c) SZŘ MU. Předseda AS MU se domnívá, že za současného znění SZŘ MU není 

reálné, aby bylo akreditováno doktorské studium bez kreditů. Bude také nutné vytvořit 

mechanismy vstupu do dalších semestrů. Předsedkyně SK reagovala, že toto lze řešit milníky 

studia. Předseda AS MU však upozornil, že milníky mohou ve skutečnosti zpřísnit podmínky 

pro studium, je také třeba vyjasnit další záležitosti (např. ukončení studia při nesplnění 

milníků) a vytvořit paragrafované znění. 

 

3) Informace o dalším vývoji ohledně novelizace Studijního a zkušebního řádu MU 

(RNDr. Lízal, členové komise) 

 

Předseda DK se vyjádřil k reakcím na dokument DK AS MU. Shrnul reakce děkana LF a 

předsedů oborových rad FSS, dokument se nachází na týmovém disku DK AS MU. Vyjádřil 

se k problematice dvojího výkladu v oblasti zahraničních mobilit dle nařízení vlády. Prof. 



Rabušic přislíbil vyjádření RVH, předseda DK AS MU se domnívá, že RVH se asi spíše 

přikloní k tomu, aby zahraniční mobilita byla povinnou součástí doktorského studia.  

Na dotaz Dr. Benáka prof. Balík vysvětlil, že dosud žádná zahraniční mobilita neexistovala 

pro studenty v kombinované formě studia mimo jiné proto, že dosud nebyla centrálně 

vyžadována. Předseda DK AS MU upozornil, že nařízení Vlády stanoví povinnost zahraniční 

mobility pro všechny doktorandy. Dr. Benák upozornil, že nařízení vlády nezbytně 

nevyžaduje účast na zahraniční stáži a nabízí alternativy v podobě účasti na mezinárodním 

projektu nebo jiné formě účasti na mezinárodní spolupráci. Dále dr. Benák dodal, že chce-li 

RVH MU vyžadovat, aby akreditované programy povinně zahrnovaly zahraniční stáž, nelze 

toho dosáhnout interpretací nařízení vlády, nýbrž je třeba otevřeně říci, že v zájmu zkvalitnění 

studia bude RVH MU vyžadovat vyšší standard, než jaký požaduje nařízení Vlády. 

Dokumentem DK AS MU se zabývaly zatím čtyři Akademické senáty. Diskuze proběhla na 

AS LF, AS PřF, AS PdF a AS FF. Plánována je diskuze i na AS PrF, kterého se zúčastní i 

předseda DK. Na zbylých fakultách se dosud dokument neprojednával, avšak ne všechny 

zápisy AS fakult jsou aktuálně zveřejněny.  

 

Prof. Balík upozornil, že AS MU vyzval, aby byla zahájena debata, nikoliv aby AS fakult 

dokument projednaly.  

 

4) Návrh a debata nad možnostmi „uplatnění“ návrhů komise k doktorskému studiu 

Předseda DK AS MU vyzval komisi, aby se zabývala tím, jak by mohla úspěšně uplatňovat 

své návrhy uvedené v dokumentu komise. Vhodnou možností by bylo vytvoření fakultních 

doktorandských komisí, které by mohly spolupracovat s DK AS MU a mohly by se zabývat 

příklady dobré praxe.  

Komise na fakultách by se mohly například zabývat obsahem předmětu Pomoc při výuce, 

získáváním pedagogických dovedností doktorandů, zahraničními výjezdy či nastavení 

výjimek z těchto výjezdů. Dále by pak komise mohly debatovat o metodologických 

předmětech a případech možného zneužívání doktorandů.  

Na univerzitní úrovni by DK AS MU mohla ve spolupráci s vedením MU prosadit zavedení 

informací o školitelích a statistických údajích o dokončených studentech daného školitele, či 

iniciovat diskuzi o získávání pedagogických dovednost např. v souvislosti s institucionalizací 

CERPEKU.  

 

Do budoucna by mohla komise v případě potřeby navrhnout realizaci konference k Ph.D. 

studiu, kde by si fakulty vyměnili osvědčené postupy zkušenosti.  

Ing. Babíková zmínila, že na ESF funguje již rok poradní komise zřízená AS zabývající se 

doktorským studiem, avšak sešla se jen jedenkrát. Ptá se, jaké pobídky jsou k dispozici, aby 

tento orgán byl aktivnější. Předseda DK AS MU se domnívá, že by činnost komise měl 

kontrolovat AS fakulty, který ji zřídil.  



Předseda AS MU se domnívá, že se tímto DK AS MU vlamuje do role exekutivy fakult i 

univerzit. Vyjádřil se, že senáty pracují různě, některé komise vůbec nemají. Předseda DK AS 

MU má za to, že existuje více cest, je třeba diskutovat o změnách v Ph.D. studiu i tzv. 

zespodu.  

MUDr. Stračina vyzval k tomu, aby se komise zabývala tím, co je třeba dostat do SZŘ. 

Vyjádřil skepsi nad tím, že by bylo reálně vytvořit návrh novely SZŘ MU k 1. 2. 2019. 

Otevírání fakultních komisí však v současné době spatřuje za zbytečnou iniciativu. Doc. 

Foletti varoval i před tříštěním sil jednotlivých senátorů.  

 

Předsedkyně SK spatřuje zřízení fakultních komisí jako ideální cestu pro otevření diskuze, je 

však na senátech, zdali se rozhodnou k otevření komise.  

Na dotaz předsedy AS MU se předseda DK vyjádřil, že členové DK AS MU mají možnost 

oslovit AS svých fakult ve věci zřízení fakultních DK. Předseda AS MU se spíše domnívá, že 

by tato myšlenka měla jít přes AS MU. Upozornil, že by se mohlo sklouznout k aktivismu, 

kdy vznikne paralelní struktura s exekutivními ambicemi, což by mohlo vytvářet napětí.  

Mgr. Sedláková vysvětlila důvody vzniku komise na PdF. Mgr. Kerekeš se vyjádřil 

k aktivismu a roli komisí, v tomto smyslu je aktivistická i Legislativní komise AS MU, která 

dopředu posuzuje vnitřní normy fakult ještě před projednáním na fakultním senátu. 

Předsedkyně SK nevnímá špatně propojení malých AS a velkého AS. Předseda AS MU se 

domnívá, že se naopak nepředpokládá propojování senátů fakult a univerzit.  

Doc. Foletti se zamyslel, zdali je vhodnou cestou k řešení problémů vytváření komisí, zda by 

se věcí neměly zabývat spíše studentské komory fakultních senátů. Předseda DK AS MU 

vystihl výhodu komise v tom, že kromě studentů jsou zastoupeni i akademičtí pracovníci, jak 

se osvědčilo v případě DK AS MU. Dr. Benák zmínil, že platforma nemusí být nutně senátní, 

jelikož jsou zde i další osoby (např. představitelé oborových rad či vedení fakult), které mají 

k doktorskému studiu co říct. Předseda DK AS MU podotknul, že členy senátních komisí 

mohou být i akademici mimo senát, jako je to zamýšleno na PdF.  

Předseda AS MU vyzval komisi, aby o nápadu zřizování komisí diskutovala s prorektorem 

Dvořákem. Předseda DK projedná v prosinci na zasedání Platformy pro DS možnost 

zřizování platforem k Ph.D. studiu na fakultní úrovni s účastnícími se děkany fakult.  

Předseda DK AS MU zopakoval důvody, proč by zřízení fakultních komisí bylo vhodné, 

avšak mělo by se jednat vždy jen o dobrovolnou iniciativu jednotlivého člena akademické 

obce fakulty, který je členem v DK AS MU. 

 

5) Různé 

Příští zasedání komise v prosinci neproběhne, v roce 2019 jsou rezervovány následující 

termíny: 21. 1. a 18. 2., komise bude svolána podle potřeby.  

Zasedání bylo ukončeno v 17:45. 

 



Zapsal: Damir Solak 

 

Ověřil: Pavel Lízal 

  


