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Fakulty JU a doktorská studia

Filozofická fakulta
8 DSP (2 také AJ)

Teologická fakulta
4 DSP (2 také AJ)

Pedagogická fakulta
5 DSP (1 také AJ)

Ekonomická fakulta
1 DSP (1 také AJ)

Fakulta zemědělská 
a technologická

9 DSP

Fakulta rybářství 
a ochrany vod

3 DSP (3 také AJ)

Zdravotně sociální fakulta
3 DSP (2 také AJ)

Přírodovědecká fakulta
13 DSP (+1 AJ, 12 také AJ)

celkem 47 DSP 



Statistiky doktorských studií na JU

úspěšnost cca 40%



Statistiky doktorských studií na JU



Spolupráce JU a AV ČR

Biologické centrum AV ČR
Mnoho dalších ústavů:
- Archeologický ústav AV ČR
- Botanický ústav AV ČR
- Historický ústav AV ČR
- Mikrobiologický ústav AV ČR
- Filosofický ústav AV ČR
- Ústav biologie obratlovců AV ČR
- …

výzkum
studenti
školitelé
oponenti

členové komisí



Motivace
k založení
ŠDS

JU se profiluje jako výzkumná univerzita

Zásadní důraz na kvalitu DSP

Spolupráce s AV ČR na mnoha úrovních 
probíhá, je logická a pro obě strany 
užitečná

Synergie činností a prostředků v rámci JU –
společné akce pro studenty, společné akce 
pro školitele, využití techniky, ocenění, …



Cíle ŠDS

• Zastřešit všechny DSP na JU
• Lepší průběžné sledování kvality 
• Lepší podmínky k rozvoji DSP
• Zkvalitnění školitelské základny
• Standard absolventa DSP

• Zvýšení úspěšnosti studia
• Zvýšení internacionalizace
• Zvýšení mezioborovosti
• Vyšší uplatnitelnost ve vědě



IN-DEPTH KNOWLEDGE  |  SKILL & COMPETENCES

Deep discipline 
expertise

Cross-discipline expertise

Qualified personality
in society at large

Qualified academic 
in academia

To give an excellent start in becoming an internationally 
recognized, independent scientist

T-shape skills



Writing and presentation 
skills training
(incl. scientific journalism 
and grant proposals)

Communication skills 
training
(incl. communication with 
media and general public)

Project and management 
skills training
(incl. project, time, and 
data management)

Training on teaching 
(incl. how to supervise Bc 
and Mgr students)

Ethics training 
(incl. scientific integrity)

Career oriented training 
(incl. entrepreneurial 
skills and career 
opportunities outside 
academia)

Skill & competences



Rámcová smlouva

• Fungování ŠDS
• Grémia (+ jmenování a jednání)
• Obecné náležitosti dílčích smluv/dohod mezi JU a jednotlivými 

ústavy AV ČR – dílčí smlouvy/dohody reflektující charakter DSP 
a spolupráce

• Duševní vlastnictví
• Dvojí afiliace
• Dvojí financování



Struktura ŠDS
Výbor. Zastřešující grémium, zásadní role 
tam, kde je třeba něco shrnout (doporučení 
pro RVH JU apod.), moderovat (vyvážený 
rozvoj jednotlivých oblastí apod.), nebo 
rozdělit (prostředky na stipendia apod.)

Sekce. Čtyři podle jednotlivých vědních 
oblastí; sledují vývoje programů (zpráva 
garanta) a kvalitu školitelů, předkládají 
návrhy na rozvoj programů a systému 
doktorského studia na JU (případně 
doporučení pro vedení, RVH JU, VR JU 
apod.), předkládají návrhy na rozvoj 
spolupráce s AV ČR, navrhují rozdělení 
prostředků a stipendií v rámci sekcí



Další postup (2022)

20. 7. 2022 – projednání věcného záměru smlouvy s AV ČR a 
podpora z jejich strany

Příprava formální rámcové smlouvy na základě věcného záměru 
právníky obou stran 

Podpis rámcové smlouvy

Návrh, schválení a ustavení grémií ŠDS

Příprava a podpis dílčích dohod / smluv mezi JU a jednotlivými 
ústavy AV ČR (pravděpodobně až 2023)



První úkoly (2023)

• Audit stávajícího stavu DSP (školitelé, přístup doktorandů i k doktorandům, fungování 
oborových rad, průběh obhajob, publikační činnost doktorandů, …)

• Diskuse výsledků auditu se všemi hráči DSP 

• Úvodní zpráva o stavu a možném rozvoji doktorských studií 

• Návrh mimořádné podpory pro postdoky přinášející strategicky významná témata (UK 
Primus, MUNI MASH Junior, UPOL Juniorský grant)

• Návrh stipendijní politiky

• Návrh aktivit a kompetencí společných pro všechny DSP



Děkuji
za pozornost.


