
19. září 2020
Zelená posluchárna UK, Celetná 20, Praha 1

Nacházíme se v období plném změn. Od roku 2021 by se měly výrazně proměnit podmínky 

doktorského studia v ČR. Současně probíhá pandemie, která rovněž zasahuje do výuky i výzkumu. 

Letošní valné shromáždění jsme proto pojali jako příležitost debatovat o současné i budoucí situaci 

českých doktorandek a doktorandů a zvolili pro něj název Měnící se podmínky doktorského studia 

v ČR. Pojďte s námi diskutovat a podílet se na formulaci cílů a úkolů pro ČAD na další období!

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČAD

Měnící se podmínky doktorského studia v ČR

13:00 Zahájení valného shromáždění a představení ČAD

    • Zjistíte co ČAD dělá, jak funguje a jak se můžete zapojit do jeho činnosti

    • Činnost spolku představí jeho předsedkyně Kateřina Cidlinská

13:20 Chystané změny doktorského studia v ČR

co je dobré vědět a na co se můžete odvolávat již dnes

    • Představení hlavních bodů kapitoly o doktorském studiu Strategického záměru MŠMT pro 

oblast vysokých škol na období od roku 2021

    • Zjistíte, které body Strategického záměru jsou jen na úrovni očekávaných opatření na straně 

vysokých škol, nikoli nařízení

    • Budeme diskutovat, v jaké podobě a jak tato opatření na svých školách prosazovat

    • Na naše a vaše dotazy přijde odpovídat zástupce MŠMT

14:15 Přestávka (10 minut)

15:40 Diskuse a formulace cílů pro budoucí předsednictvo

    • Představení návrhů cílů pro činnost budoucího předsednictva, jejich diskuse

a formulace

    • Diskuse se opět zúčastní zástupci a zástupkyně Studentské komory Rady vysokých škol, 

Vysokoškolského odborového svazu a evropské organizace Eurodoc, kteří představí svoji vizi,

v čem a jak by jejich organizace mohly přispět k dosahování identifkovaných cílů

15:20 Přestávka (20 minut)

14:25 Vaše zkušenosti z doktorátu

inspirace dobrou praxí a řešení problémů

    • Krátké prezentace našich členek a členů o jejich konkrétních problémech, iniciativách

a nápadech na zlepšování stávající praxe doktorského studia a jejich diskuse
        ‣ Pracovní příležitosti před, v průběhu a po doktorátu

        ‣ Snížení stipendií – zrušení navázanosti na minimální mzdu

        ‣ Sdílené doktorské programy VŠ a AV ČR

        ‣ Práce převlečená za studium – co je a není v pořádku po doktorandech požadovat

        ‣ Povinná přítomnost na „pracovišti“

        ‣ Výuka jako studijní povinnost

        ‣ Nerovnosti ve studijní zátěži doktorandů jednoho studijního programu

        ‣ Sociální zabezpečení – mateřská a podpora v nezaměstnanosti během doktorátu

        ‣ Změna podmínek v průběhu studia – Smí se to? Co s tím?

        ‣ Paralelní a opakované studium – nárok na stipendium

    • Diskuse se zúčastní zástupci a zástupkyně Studentské komory Rady vysokých škol, 

Vysokoškolského odborového svazu a evropské organizace Eurodoc, kteří vám budou moci poradit 

s formálními aspekty vašich problémů

16:30 Volba předsednictva ČAD

    • Představení kandidátek a kandidátů

    • Volba prostřednictvím elektronického formuláře

    • Vyhlášení výsledků voleb

17:30 Konec valného shromáždění


