
Zápis ze zasedání Doktorandské komise Akademického senátu Masarykovy univerzity 

 

Termín konání: Pondělí 25. 11. 2019 ● 16:00-18:00 ● Velká zasedací místnost, RMU 

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

Ph.D., MUDr. Lukáš Opatřil, Mgr. et. Mgr. Jan Werner, doc. Ivan Foletti, MA, 

Docteur ès Lettres, RNDr. Vladimír Štill, Mgr. et Mgr. Bc. Jan Novák, doc. Mgr. 

Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. Peter Lenárt, Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková (přítomna od 

16:40) 

 

Omluveni: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D, Mgr. Veronika Dostálová 

 

Nepřítomni: Mgr. Kamila Abbasi, Ing. Jan Přikryl 

 

Hosté:  

 RMU: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., prorektorka pro výzkum a doktorské 

studium 

 RMU: Mgr. Markéta Burešová, manažerka Ph.D. studia  

 AS MU: Mgr. Josef Menšík, Ph.D., předseda AS MU (od 17:45), Mgr. et Mgr. Tomáš 

Varga, Ph.D., předseda SKAS MU (od 17:45) 

 

Program: 

1) Vize doktorského studia očima nového vedení MU 

2) Nominace externího člena do SK RVŠ 

3) Různé  



1) Vize doktorského studia očima nového vedení MU 

Předseda DK AS MU přivítal přítomné členy a hosty, shrnul navržený program a předal slovo 

prorektorce Pospíšilové.  

Prorektorka Pospíšilová připomněla, že doktorské studium je pro nové vedení MU prioritou. 

Na základě prezentace uvedla prorektorka Pospíšilová, že podíl doktorandů na celkovém 

počtu studentů je kolem 9 % a roste počet prezenčních studentů oproti kombinovaným 

studentům. Nové vedení přichází s koncepcí motivačních nástrojů ve vztahu k doktorskému 

studiu, zohledněna budou doporučení ISABu a Ph.D. platformy.  

Mezi stanovenými cíli jsou zvýšení studijní úspěšnosti, zkrácení doby studia, zefektivnění 

studia a zkvalitnění profilu absolventů. Ve SZŘ MU bylo navrženo upravit: specifikace 

výzkumného zaměření dizertační práce do konce 2. semestru, revize maximální doby studia, 

přesnější definice individuálního studijního plánu jako hlavní nástroje pro kontrolu postupu 

do následujícího semestru, definice pomoci při výuce fakultou včetně maximálního počtu 

hodin, stanovení milníků oborovou radou a nové hodnocení obhajoby disertační práce.  

Záměrem vedení není zcela zrušit kredity. Zrušena by však byla povinnost 20 kreditů pro 

postup do dalšího semestru, tuto povinnost by však šlo stanovit prostřednictvím milníků.  

Vedení univerzity dále navrhují vznik MUNI Ph.D. Academie, která by např. zajišťovala lepší 

mezioborové propojení studentů i akademiků, motivační, rozvojové a podpůrné aktivity nebo 

šíření dobrého jména MU ve světě.  

V budoucnu vedení uvažuje též např. o uspořádání Ph.D. dne pro poslední ročníky Mgr. 

studia nebo o ocenění prorektorky pro úspěšné studenty. Dojde též k rozšíření nabídky letní 

školy pro doktorandy v Telči. Na zvýšení měkkých dovedností je plánován nový předmět 

FRESHERS: Skills for Research Careers s navazujícími workshopy a dále také workshopy 

pro školitele.  

Předseda DK AS MU připomněl rostoucí význam doktorandů i s ohledem na novou metodiku 

hodnocení vědy 17+ a otevřel diskuzi.  

Doc. Foletti připomněl náročnost doktorského studia na některých fakultách a otázky spojené 

s mateřstvím ve vztahu k doktorskému studiu. Dodal též, že by kromě publikací v Q1 měly 

být zohledňovány v jiných oborech další faktory (např. vydání monografie). Doporučil, aby se 

na letní škole doktorandi mohli dozvědět diverzitu při psaní článků v jednotlivých oborech.  

Mgr. Lenárt se dotázal na neúspěšnost studia mužů a žen, a zdali se zvažuje jiný způsob 

odměňování studentů i pro účely výpočtu např. mateřské. Prorektorka Pospíšilová přislíbila 

zjištění dat ve spolupráci s Odborem pro strategii a dále uvedla, že v přírodních vědách mají 

zpravidla doktorandi částečný úvazek. Doc. Foletti uvedl, že by řešením mohl být vznik jeslí.  

Na dotaz Mgr. Wernera uvedla prorektorka Pospíšilová, že připouští, že na některých 

pracovištích může být zapojení doktorandů do výuky obtížnější, zaznamenala však i názory, 

kdy studenti zapojení do výuky oceňují, jelikož pro ně představuje zdroj příjmů.  



Předseda DK AS MU na dotaz zástupkyně OV RMU uvedl, že je pro rozšíření nových kurzů 

zaměřených na to, jak učit. Doc. Foletti kladně zhodnotil spolupráci s gymnázii a učení 

v některých předmětech. 

RNDr. Štill se nedomnívá, že každý doktorand by měl v rámci svého studia učit. Dále je spíše 

pro zachování již fungujících fakultních kurzů, namísto jejich rušení a přesunu na centrální 

úroveň z důvodu fakultních specifik. Prorektorka Pospíšilová sdělila, že cílem doktorského 

studia je především věda. Zástupkyně OV RMU doplnila, že předmět na univerzitní úrovni by 

byl koncipován v obecné rovině, následně fakultní předměty budou na tento společný předmět 

navazovat.  

Na dotaz Mgr. Lenárta uvedli členové DK AS MU, že doplnění pomocníků při výuce je 

v kompetenci garantů předmětů, předseda DK AS MU doplnil, aby doktorandi na začátku 

semestru sami žádali garanty předmětů, aby je jako pomocníky u předmětů v ISu doplnili.  

Mgr. Sedláková se dotázala na možnost ukončení doktorského studia, a zdali by univerzita 

neměla spíše podporovat kumulativní studie nebo články. Prorektorka Pospíšilová uvedla, že 

dizertační práce může být odevzdána jako soubor publikací. Doc. Foletti uvedl, že na 

humanitních fakultách příliš nefunguje. Zástupkyně OV RMU připomněla ustanovení SZŘ, 

které připouští možnost odevzdat dizertační práci jako soubor již uveřejněných prací. 

Doc. Řiháček podotkl, že ZVŠ počítá s tím, že dizertační práce by měla obsahovat uveřejněné 

výsledky. Dr. Benák dodal, že dizertační práce má dle zákona obsahovat původní a 

uveřejněné výstupy, tedy by v ní mělo být obojí. Prorektorka Pospíšilová souhlasila s tím, že 

by na konci doktorského studia mělo být zohledněno, jak doktorand na fakultě během svého 

studia působil i mimo odevzdanou dizertační práci.  

Předseda DK AS MU se vyjádřil, že by se přimlouval za existence „biče“ pro školitele, které 

nenechávají vystudovat doktorandy v řádném termínu jako druhý pól k odměňování studentů 

a školitelů, dále vidí potenciál v milnících, kdy studenti musí obhájit své výstupy před 

oborovou radou. Doc. Foletti v této věci navrhl, aby školitelé měli větší vliv v oborové radě, 

která studenty přijímá. Dle prorektorky Pospíšilové nesmí být snížení studijní neúspěšnosti na 

úkor kvality.  

RNDr. Štill se dotázal, zdali existuje rozložení studijní neúspěšnosti podle ročníků. 

Prorektorka Pospíšilová následně shrnula na základě tabulky studijní neúspěšnost dle 

jednotlivých ročníků, uvedla též, že FSS MU vytvořila tabulku, která shrnuje počet úspěšných 

a neúspěšných studentů u jednotlivých školitelů. Předseda DK AS MU uvedl, že toto již 

v minulosti DK AS MU navrhovala. Zástupkyně OV RMU uvedla důvody, pro které by tato 

celouniverzitní statistika mohla být zavádějící.  

Prorektorka Pospíšilová porovnala způsob vybírání tématu dizertační práce mezi humanitními 

a přírodovědnými obory, kdy navrhování tématu studentem by mohlo být složitější pro cizí 

studenty. Dále v odpovědi předsedovi DK AS MU uvedla, že proběhl již třetí ročník letní 

školy pro doktorandy.  



Na dotaz dr. Benáka prorektorka Pospíšilová sdělila, že na základě navržené novely ZVŠ 

zahraniční studenti již nebudou povinně studovat za poplatek a zároveň bude existovat jen 

jedna akreditace pro více jazykový verzí programu.  

Předseda DK AS MU poděkoval prorektorce Pospíšilové za účast na diskusním setkání.  

 

2) Nominace externího člena do SK RVŠ 

Předseda DK AS MU a D. Solak shrnuli činnost KDS SK RVŠ a zapojení externího člena 

v ní. Mgr. Lenárt se blíže dotázal na obsahovou náplň činnosti KDS SK RVŠ a následně 

projevil zájem.  

D. Solak předá tuto informaci následně předsedovi SKAS MU.  

 

3) Různé 

Předseda DK AS MU informoval o jednání pracovní skupiny na MŠMT, která se bude 

zabývat zlepšováním doktorského studia v ČR. Daný materiál v současné době sdílet nemůže, 

hodnotí jej však kladně.  

Mgr. Lenárt se dotázal na problematiku zahraničních stáží a rozdílného přístupu na fakultách. 

Předseda DK AS MU uvedl, že některé fakulty měly tuto povinnost již před nařízením Vlády. 

MUDr. Opatřil sdělil, že problémy na LF vznikly na základě výkladu zákona, kdy vznikla 

domněnka, že je třeba tuto povinnost vyžadovat i pro již přijaté studenty. Již přijatí studenti 

dostávají výjimku z této povinnosti. Předseda DK AS MU sdělil, že je možnost zahraniční 

výjezd nahradit zapojení do mezinárodního projektu. MUDr. Opatřil uvedl překážky 

některých studentů LF MU v souvislosti s působením na klinikách. V této souvislosti 

MUDr. Opatřil předá případné další informace z LF předsedovi komise.  

RNDr. Štill se dotázal, zdali je pravdou, že na RVH se diskutovalo o záměru, aby povinné 

stáže nemohly být děleny a musely trvat měsíc v kuse. Předseda AS MU doporučil RNDr. 

Štillovi, aby se podíval na zápis ze zasedání a předseda DK AS MU podotknul, že vždy 

existuje možnost výjimek.  

 

Zapsal: Damir Solak 

 

Ověřil: Pavel Lízal  

  


