
 
 

 

OTEVŘENÝ DOPIS 

ČESKÉ KONFERENCI REKTORŮ A RADĚ VYSOKÝCH ŠKOL 

 

V Praze dne 3. 12. 2020  
 
Vážení čelní představitelé a představitelky vysokých škol, 
 
v souvislosti se současnou pandemickou situací a omezeními, která z ní plynou, bychom rádi 
apelovali na to, 1) aby byly dopady této bezprecedentní situace zohledňovány při posuzování 
plnění individuálních studijních plánů (ISP) studujících v doktorských studijních programech 
(DSP), 2) aby byla zajištěna informovanost všech studujících v DSP, včetně těch v 
cizojazyčných programech, o všech možnostech pomoci v řešení problémů spojených s 
pandemickou situací na univerzitní půdě a 3) aby byli studující v cizojazyčných programech 
zrovnoprávněni se studujícími v českých programech, pokud jde o možnost žádat o sociální a 
ubytovací stipendium. 
 
Plány plnění studijních povinností studujících v DSP byly stanoveny před propuknutím 
pandemie, která jejich plnění ztížila nebo přímo znemožnila (omezení cestování vedlo k 
přeložení či dokonce zrušení zahraničních stáží a konferencí, zavření základních škol ztížilo 
plnění povinností doktorandům-rodičům atp.) Vyzýváme tudíž k revizi ISP, konkrétně k a) 
prodloužení deadlinů plnění povinností a k b) umožnění uznání náhradní povinnosti, pokud 
nebude tu původní možné splnit (např. uznání virtuální mobility namísto zahraniční stáže, popř. 
tuto stáž nahradit účastí na zahraniční konferenci či konferencích, včetně těch konaných 
online). V této souvislosti se také přimlouváme za zohlednění aktivního zapojení doktorandů 
(především z lékařských věd, ale nejen jich) do boje s pandemií ve vyhodnocování plnění ISP. 
 
V návaznosti na tento bod bychom chtěli apelovat také na to, aby v důsledku neplnění či skluzu 
v plnění povinností ISP nebyla snižována doktorská stipendia v tomto akademickém roce a 
aby byla již vydaná rozhodnutí o snížení stipendií přehodnocena a stipendium bylo studujícím 
vráceno. Doba od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 byla uznána jako „doba narušeného 
studia“ ve smyslu zákona č. 188/2020 Sb. a mj. se nezapočítává do standardní či maximální 
délky studia. Doktorandi v prezenční formě studia, kteří nejsou zároveň v pracovněprávním 
vztahu a mají tedy jen status studenta, nemají navíc nárok na podporu z vládních programů 
Anticovid ani standardní podporu v nezaměstnanosti a snížení stipendií jim nejen znemožňuje 
studium zdárně dokončit, ale dostávají se v tomto důsledku také do vážné existenční tísně. 
 
Za druhé bychom chtěli zdůraznit nutnost informovat všechny studujících DSP o nabízených 
možnostech pomoci v řešení problémů spojených s pandemií, zejména plnění studijních 
povinností a možnosti podpory v hmotné nouzi (např. ubytovací stipendia atp.), včetně uvedení 
kontaktů na konkrétní osoby, na něž se mohou studující s problémy obracet. V tomto směru 
chceme upozornit na potřebu zajistit informovanost i doktorandů, kteří nemluví česky, a tedy 
komunikaci všech relevantních informací v anglickém jazyce. V opačném případě jsou 
nečesky mluvící studující znevýhodněni, což jde proti současným proklamacím o úsilí posílení 
internacionalizace českého vysokého školství.  
 
S postavením studujících v cizojazyčných programech souvisí i poslední, tj. třetí bod našeho 
dopisu. Tito studenti jsou často oproti studujícím v programech v českém jazyce vyloučeni z 
možnosti žádat o sociální a ubytovací stipendia, což považujeme za diskriminační. Apelujeme 



 
tak na to, aby o tato stipendia mohli žádat všichni studující bez ohledu na typ jejich studijního 
programu.  

 
Jsme si vědomi, že se pandemie dotkla téměř každého a že představuje velkou výzvu pro 
akademiky i ostatní zaměstnance univerzit a univerzity jako celek. Situace doktorandů, 
vzhledem k jejich statusu studentů a zároveň začínajících vědeckých pracovníků je však 
natolik specifická, že považujeme za důležité na ni upozornit. 
 

S úctou,  

Šárka Lojdová  

Předsedkyně Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s.  

http://doktorandivcr.cz/  
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