
Memorandum o spolupráci Studentské komory Rady vysokých škol a
České asociace doktorandek a doktorandů, z.s.

Studentská komora Rady vysokých škol jakožto národní reprezentace studentek a studentů
vysokých škol, součást reprezentace vysokých škol zřízené dle § 92 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, se sídlem Ovocný trh 5, 110 00 Praha 1, zastoupená předsedou Ing. Michalem
Farníkem (dále jen „SK RVŠ“)

a

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z.s., vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem
Strážní 1344/20, Žižkov, 130 00 Praha 3, jakožto zájmová, dobrovolná, nepolitická, a nevládní
organizace zastupující své členky a členy, kterými jsou zejména studentky a studenty doktorských
studijních programů v ČR zastoupená předsedkyní Mgr. Šárkou Lojdovou (dále jen „ČAD“)

s uvědoměním nezbytnosti

1. vytvoření příznivých podmínek k efektivní a účelné vzájemné spolupráci subjektů
zastávajících, zastupujících, či sdružujících studentky a studenty doktorských studijních
programů (dále jen „doktorandi“)

2. řádného plnění povinností v oblastech jejich působnosti

3. koordinace přístupu a jednotného prosazování společných zájmů

deklarují tímto Memorandum o spolupráci
(dále jen „memorandum“)

Článek 1
Oblasti spolupráce / Společné cíle

1. SK RVŠ a ČAD akcentují v rámci vzájemné spolupráce tyto oblasti:

a. kvalita doktorských studijních programů (dále jen „DSP“) na českých VŠ
b. implementace Strategického záměru ministerstva (školství, mládeže a tělovýchovy)

pro oblast VŠ na období od roku 2021
c. zlepšení sociálního zabezpečení studentů DSP
d. úprava DSP a příjmu doktorandů tak, aby většina z nich získala titul Ph.D. v

zákonem stanovené době řádného studia, tedy do 3-4 let od zápisu do studia
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Článek 2
Formy spolupráce

1. SK RVŠ a ČAD chtějí dosáhnout společného cíle především:
a. sběrem a analýzou dat
b. vzájemnou výměnou informací v oblastech spolupráce
c. medializací
d. pořádáním akcí pro studenty DSP a představitele českých vysokých škol
e. jednáním s příslušnými orgány veřejné a státní správy

2. V zájmu zachování maximální efektivity spolupráce a vzájemné informovanosti deleguje
ČAD ze svých členů zástupce do SK RVŠ a SK RVŠ deleguje ze svých členů zástupce do
ČAD. Zástupce ČAD v SK RVŠ se v souladu s Organizačním řádem SK RVŠ stane
externím členem Komise pro doktorské studium SK RVŠ. Zástupce SK RVŠ v ČAD se
stává stálým hostem v Předsednictvu ČAD s právem hlasovat.

3. SK RVŠ po konzultaci s ČAD navrhuje delegáty účastnící se valné hromady organizace
Eurodoc.

4. Mezi hlavní činnosti v rámci naplňování tohoto memoranda patří sběr informací, jejich
analyzování, mapování problematiky DSP na českých vysokých školách, identifikace
problémů, návrhy řešení, medializace a jednání s příslušnými orgány veřejné a státní
správy. SK RVŠ a ČAD souhlasí se vzájemným informováním o postupu v jednání s těmito
orgány. Dále pak SK RVŠ s ČAD diskutuje vytvořené studie a získaná data, na základě
kterých pak společně koordinují další postup.

5. V dohodnutých případech SK RVŠ a ČAD spolupracují na vydávání společných prohlášení,
otevřených dopisů a tiskových zpráv.

6. ČAD se podpisem memoranda nevzdává možnosti jednat s příslušnými orgány veřejné a
státní správy. Zavazuje se přitom k informování SK RVŠ o průběhu a výsledcích těchto
jednání.

7. SK RVŠ uznává roli ČAD jako organizace zastupující své členky a členy, kterými jsou
zejména studentky a studenti DSP v ČR. ČAD uznává roli SK RVŠ coby nejvyšší a jediné
zákonné reprezentace studentek a studentů v České republice.
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Článek 3
Závěrečné ustanovení

Signatáři tohoto memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených
tímto memorandem formami zde uvedenými.

V Praze dne 12. března 2021

Ing. Michal Farník Mgr. Šárka Lojdová

3


