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PROBLÉMY V DOKTORSKÉM STUDIU #1
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Nízká selektivita: ČR má vysoký podíl doktorských studentů, který ale nevede k 
vysokému podílu absolventů v poměru k ostatním stupňům studia

Podíl doktorských studentů ku bakalářským Podíl doktorských absolventů ku bakalářským

Zdroj dat: Eurostat, údaje za 2016



PROBLÉMY V DOKTORSKÉM STUDIU #2
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Nízká produktivita: většina doktorandů končí neúspěšně, a pokud absolvují, tak 
zpravidla dlouho po standardní době studia

jen zhruba 8 % 
doktorandů 
dokončuje studium v 
řádném termínu

pouze 44 % 
doktorandů, kteří 
studium zahájili v 
roce 2010, dokázalo 
úspěšně absolvovat 
během 10 let

Zdroj dat: SIMS, 2020

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rok prvního zápisu do doktorského studia

ukončili neúspěšně a dále
nestudují

stále nebo znovu studují

dokončili úspěšně po
řádném termínu

dokončili úspěšně v
řádném termínu



PROBLÉMY V DOKTORSKÉM STUDIU #3
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Zdroj: Šetření doktorandi 2014

Málo prostoru pro studium: většina doktorandů uvádí, že nemají dostatek času na 
přípravu své dizertace, ale většina z nich je zároveň zapojena do nesouvisejících 
výzkumných projektů

Máte dostatek času, s ohledem na další 
povinnosti, na psaní své dizertační práce?

Věnujete se ve své výzkumné činnosti pouze 
předmětu své dizertační práce?

28%
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ano ne nevím

spíše ano/ne rozhodně ano/ne
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Ostatní humanitní a společenskovědní
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Přírodovědné

Ekonomické

Technické
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Ne, využívám i možnost zapojit se do jiných výzkumných projektů

Ano

Neodpověděl



ZÁKLADNÍ PRINCIPY REFORMY FINANCOVÁNÍ

► studenti mají jistotu, že jejich základní životní 
náklady budou pokryty

doktorandům je garantována minimální 
výše stipendia

► studenti svému studiu věnují cca ekvivalent 
0,7 úvazku

je stanoven očekávaný objem studijní 
zátěže

► vysoké školy mají motivaci alokovat 
prostředky efektivně

prostředky na stipendia jsou přesunuta do 
rozpočtového okruhu I

►ČR je atraktivnější destinací pro uchazeče ze 
zahraničí

nárok na stipendium se vztahuje na 
doktorandy bez ohledu na jazyk studia

► vysoké školy jsou odměňovány za efektivní 
podporu studentů

úspěšné dokončování doktorských studií je 
odraženo ve výpočtu příspěvku

►méně neúspěšných studentů, více prostředků 
na stipendia

selektivita na vstupu, vyšší míra 
dokončování, zachování počtu absolventů
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NÁVRH ZMĚNY ZÁKONA O VŠ 1/3
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1) garance stipendia v prezenčním studiu v SDS, bez ohledu na jazyk studia:

„Student v doktorském studijním programu v prezenční formě má po standardní
dobu studia nárok na doktorské stipendium. Vysoká škola může stanovit
podmínky, za kterých vzniká nárok na doktorské stipendium studentům
v doktorském studijním programu, na které se nevztahuje ustanovení podle věty
první.“

2) stipendium musí být stejné nebo vyšší než minimální mzda:

„Výši doktorského stipendia stanoví vysoká škola nebo fakulta ve stipendijním
řádu. Takto stanovená měsíční výše stipendia pro studenty v prezenční formě
studia po standardní dobu studia nesmí být nižší než základní sazba minimální
mzdy za měsíc dle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb.“

nový paragraf o doktorském stipendiu:



NÁVRH ZMĚNY ZÁKONA O VŠ 2/3
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3) stipendium může být nahrazeno pracovně-právním vztahem:

„V případě, že student uskutečňuje tvůrčí činnost směřující ke vzniku disertační
práce nebo jiné své studijní povinnosti jako součást pracovněprávního vztahu,
vysoká škola může výši jeho doktorského stipendia přiměřeně snížit.“

4) provozní a přechodná ustanovení:

„V případě, že student studuje souběžně ve více doktorských studijních programech, nárok na
doktorské stipendium může v jeden okamžik uplatnit pouze v jednom studijním programu dle své
volby.“

„V případě, že student přestane plnit studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu, vysoká škola
může rozhodnout o pozastavení výplaty stipendia nebo jeho části.“

„Ustanovení dle tohoto paragrafu se budou vztahovat pouze na nové studenty zapsané do doktorských
studijních programů od akademického roku následujícího po dni účinnosti tohoto zákona.“



NÁVRH ZMĚNY ZÁKONA O VŠ 3/3
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státní doktorská zkouška jako volitelná součást studijního programu:

„(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a veřejnou
obhajobou disertační práce, kterými. Součástí studijního plánu může být také
státní doktorská zkouška, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k
samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné
teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní
a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“

úprava §47 o doktorských studijních programech:



NÁVRH ZMĚNY STANDARDŮ PRO AKREDITACE 1/3
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1) stanovení očekávané studijní zátěže v prezenčním doktorském studiu:

„Časová náročnost studia v doktorském studijním programu v prezenční formě 
odpovídá 1 200 hodinám za rok. Do časové náročnosti studia je zahrnuto plnění 
studijních povinností a činnosti přímo související s přípravou disertační práce. Za 
ověření dodržení časové náročnosti studia odpovídá oborová rada na základě 
stanoviska školitele.“

2) výuková činnost není součástí doktorského studia – doktorandi ale stále mohou 
učit ve zbylém čase např. na základě pracovně-právního vztahu:

„Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu není výuková 
činnost na vysoké škole.“

doplnění nových požadavků do části H. Obecné požadavky na doktorské 
studijní programy, I. Obsah studia v doktorském studijním programu:



NÁVRH ZMĚNY STANDARDŮ PRO AKREDITACE 2/3
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3) propojení doktorandů s aplikační sférou:

„Umožňuje-li to zaměření doktorského studijního programu, součástí studijních 
povinností v něm je absolvování odborné stáže v organizaci využívající výsledky 
tvůrčích činností v praxi nebo účast na tvůrčím projektu realizovaném ve 
spolupráci s praxí nebo jiná forma přímé spolupráce studenta s praxí.“



NÁVRH ZMĚNY STANDARDŮ PRO AKREDITACE 3/3
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1) školy si stanoví vlastní standardy pro školitele doktorandů:

„Vysoká škola stanoví interní normou standard školitele studentů doktorského 
studijního programu. Standard školitele upraví práva a povinnosti školitelů a 
jejich úkoly v oblasti podpory studentů, včetně minimálního ročního objemu 
konzultací poskytnutých každému studentovi, a stanoví maximální počet 
studentů na jednoho školitele.“

2) posílení mezinárodního a externího rozměru obhajob disertačních prací:

„Umožňuje-li to charakter disertační práce, mezi jejími oponenty a mezi členy 
komise pro její obhajobu jsou zpravidla zastoupeni odborníci s odpovídající 
vědeckou či uměleckou erudicí působící v zahraničí.“

doplnění nových požadavků do části H. Obecné požadavky na doktorské 
studijní programy, II. Personální zabezpečení doktorského studijního 
programu:



INDIKATIVNÍ HARMONOGRAM DALŠÍHO POSTUPU
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Září 2021

veřejné představení návrhu na Dnech vzdělávací činnosti 9.-10. 9.

Říjen 2021

finalizace paragrafového znění obou předpisů

Cca listopad 2021

vnitřní odsouhlasení návrhu na MŠMT

Cca prosinec 2021

zaslání návrhu k připomínkám orgánům reprezentace VŠ

Cca leden až únor 2022

zapracování připomínek a předložení materiálu vládě

Po schválení

zanesení změn do Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ




