
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 20. 5. 2019 ● 15:00-16:50 ● Malá zasedací místnost, RMU 

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

Ph.D., MUDr. Tibor Stračina, Mgr. et. Mgr. Jan Werner, doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D, 

Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, doc. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres, RNDr. Vladimír Štill, 

Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák, Ing. Jan Přikryl, Mgr. Michaela Tvrdoňová (předsedkyně SK AS 

MU), Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (přítomna od 15:17) 

 

Omluveni: doc. Mgr. Tomáš Řiháček 

 

Nepřítomni: Mgr. Kamila Abbasi 

Hosté: Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (prorektor pro studium a informační technologie),  

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (děkan LF MU, přítomen od 15:15) 

 

Program: 

1) Projednání předkládané novely SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu 

2) Diskuse k budoucím změnám SZŘ 

3) Různé  



Předseda komise zahájil jednání v 15:03, představil program a přivítal nové členy DK AS 

MU.  

1) Projednání předkládané novely SZŘ ve vztahu k doktorskému studiu 

Prorektor Bulant shrnul změny v pregraduálním studiu. V oblasti doktorského studia dojde 

k úpravě čl. 40, aby nebylo dizertačním prací ubíráno až rok ze zákonem povolené lhůty na 

skrytí práce. V mimořádných případech bude práce zveřejněna nejprve tři roky pouze 

v tištěné formě v knihovně a následně po čtyřech letech bude zveřejněna v IS MU.  

V SZŘ dojde k některým drobným změnám, např. v čl. 32 a 33 bude nově lhůta pro konání 

státní doktorské zkoušky do konce semestru následujícího po podání přihlášky. Ze zásadních 

změn dojde k umožnění odložení specifikace výzkumného zaměření disertační práce až do 

konce druhého semestru. Obhajoba včetně jejího opakování musí proběhnout do konce 

celkové doby studia (8 let). Dojde také k zavedení nového hodnocení summa cum laude.  

Předseda komise poděkoval panu prorektorovi a ocenil úpravu v oblasti pomoci při výuce 

v SZŘ.  

Na dotaz RNDr. Štilla prorektor Bulant uvedl, že motivací pro umožnění nezveřejňování prací 

on-line byla ochrana vědeckých výsledků zejména v přírodovědných oborech. Dle vyjádření 

děkana LF MU se bude tato záležitost týkat minima prací.  

 

V otázce pomoci při výuce prorektor Bulant uvedl, že maximální hranici pomoci při výuce 

stanoví fakulta. Dle děkana LF bude maximum na LF stanoveno na 150 hodinách. Předseda 

DK uvedl, že by byl spíše pro, aby maximum bylo zakotveno jednotně.  

Doc. Špalek uvedl, že navržené znění považuje za rozumné. Má pozitivní zkušenost z ESF, 

kde je maximum již stanoveno.  

Děkan LF zmínil důležitost tvorby nového dlouhodobého záměru, kontroly kvality či 

Metodiky 17+. Doplnil, že motivoval pracoviště na LF úpravou parametru K, kde budou 

zohledněni i absolventi Ph.D. 

Předseda DK AS MU se dotázal na výklad čl. 31, odst. 4, písm. b). Prorektor Bulant přislíbil, 

že bude k SZŘ připojen i výklad. Předseda DK upozornil, že je důležité, aby studenti do 

budoucna nemuseli zjišťovat všechny podíly u kolektivních vědeckých prací. Prorektor 

Bulant se domnívá, že podíl spolupracovníků by měl být vyložen tak, že bude nutné označit 

podíl kumulativně. Toto stanovisko sdílí i Mgr. Kerekeš.   

 

Hlasování: DK AS MU doporučuje AS MU schválit II. změnu vnitřního předpisu 

Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity ve vztahu k doktorskému studiu bez 

výhrad. (Pro – 12, Proti – 0, Zdrželi se – 0) 

 



 

2) Diskuse k budoucím změnám SZŘ 

Děkan LF krátce shrnul některé změny na LF MU, především došlo ke snížení počtu 

oborových rad. Uchazeči mají také více informací o budoucím školiteli (např. údaje o počtu 

studentů, grantech apod.). Je celkově snaha o to držet studium v individuální rovině. Omezení 

počtu doktorandů na jednoho školitele považuje za rozumné. Doktorské studium má být dle 

děkana LF vnímáno jako předstupeň k akademickým kvalifikacím.  

Doc. Foletti se zeptal, jaké změny se dočkají doktorské studijní programy, aby studijní 

neúspěšnost mohla klesnout. Předseda AS MU upozornil, že již schválené stanovení 

maximálního počtu studentů způsobí, že fakulty nebudou moci přijímat doktorandy v takové 

míře a bude kladen mnohem větší důraz na kvalitu. Doc. Foletti se nedomnívá, že by počet 

doktorandů měl být stanoven centrálně, navrhované opatření neprospěje studentům, jejichž 

školitelé se jim již nyní nevěnují. Proděkan Bulant odpověděl, že v určitých případech může 

být u úspěšných školitelů věc posouzena individuálně.  

Děkan LF krátce zmínil zkušenosti z LF. Byla například stanovena fakultní kritéria pro 

obhajobu dizertační práce, došlo ke změnám v oborových radách a komisích a je kladen 

důraz, aby studenti nebyli využívání jako levná pracovní síla. V rámci budoucího vedení 

univerzity zmínil, že klíčová bude spolupráce s děkany, jelikož právě oni jsou za doktorské 

studium odpovědní.  

Na dotaz Mgr. Přikryla děkan LF uvedl, že počet pěti doktorandů pro habilitovaného školitele 

vychází především ze závěrů ISAB.   

Děkan LF vyzval k diskuzi o tom, zdali by měli doktorandi absolvovat Ph.D. studium na jiné 

univerzitě. Doc. Foletti se domnívá, že by tento model měl být zcela přirozený. Pokud však 

z určitých důvodů nebude moci být realizovatelný, mohou být řešením zahraniční stáže. 

Doc. Špalek upozornil na přístup některých školitelů, kteří nechtějí být ochotni pouštět své 

absolventy po konci doktorského studia na jiné VŠ zejména u studijních programů, kde je 

silná konkurence mezi programy.  

 

Předseda AS MU podotknul, že opatření by nemohlo být realizovatelné, pokud se k němu 

odhodlá jen jedna univerzita. Jedná se o vhodné téma k diskuzi na České konferenci rektorů. 

Mgr. Kerekeš dále upozornil, že v některých případech by mohl být pro univerzity problém 

sehnat vůbec vhodné uchazeče pro některé doktorské studijní programy.  

Děkan LF dále uvedl, že by budoucí profesoři MU měli mít za sebou zahraniční pobyty 

v rozumné délce.  

 

Doc. Foletti zmínil, že řešením proti inbreedingu by mohl být co-tutoring a spolupráce 

s jinými univerzitami. 

 



Předseda DK se dotázal, zdali by měly být centrálně uvedeny informace o školitelích v IS 

MU. Děkan LF považuje model z LF za vzorový a informovanost o školitelích (úspěšnost 

absolventů, granty) považuje za zásadní, návrh bude projednán s děkany. Je však nutné 

vymyslet vhodné řešení, aby údaje byly veřejně dostupné. Jako budoucí rektor má za cíl více 

diskutovat s Ekonomickou komisí o parametru K a motivování na základě absolventů Ph.D. 

Doc. Foletti připomněl, že v současné době nelze publikace v IS MU seřadit dle priorit. 

Děkan LF sdělil, že v případě neschválení změny SZŘ bude od září vedena diskuze o 

sporných bodech. Zavedení povinných přednášek považuje za zastaralé, doplnil, že 

v některých programech v UKB se uvažuje o zrušení přednášek. 

Předsedkyně SK navrhuje, aby se na zasedání AS MU zjistilo, na čem panuje shoda a jaké 

body jsou kontroverzní. Předseda AS MU upozornil, že předkladatel nebude na zasedání 

přítomen a zároveň z některých výkladů se vyvozuje, že není možné zasahovat do materiálů 

na plénu tak, že by byly schváleny v jiné podobě než předložené. Děkan LF podotkl, že by 

ideální bylo najít shodu co nejrychleji. 

 

3) Různé 

Mgr. Kerekeš sdělil, že odeslal svou rezignaci na členství v DK a že již navrhl nového člena 

za sebe. Poděkoval za dosavadní spolupráci v DK. Mgr. Tvrdoňová uvedla, že v brzké době 

by měla ukončit doktorské studium a poděkovala kolegům za spolupráci. MUDr. Stračina 

zmínil i svůj záměr rezignace na členství v DK a také poděkoval ostatním členům DK.  

Předseda DK zmínil, že další zasedání 17. června bude zrušeno. Další termíny na podzim 

budou vyhlášeny později, nejbližší zasedání bude v říjnu.  

 

Doc. Špalek uvedl, že z důvodu zahraničního pobytu bude půl roku nepřítomen. V důležitých 

případech se spojí s komisí přes Skype.  

Zasedání bylo ukončeno v 16:50. 

 

Zapsal: Damir Solak 

 

Ověřil: Pavel Lízal 

  


