
 

 
 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

ČAD, z. s. píše otevřený dopis premiérovi a ministru financí a apeluje za 
navýšení rozpočtu vysokých škol 

 
 
Praha, 30. května 2017 – Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. vyzývá formou otevřeného 
dopisu premiéra a ministra financí, aby v souladu se schváleným usnesením Poslanecké sněmovny 
ČR a usnesením vlády navýšili výdaje určené na financování vysokých škol a vyhověli tak požadavkům 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
 
ČAD, z. s. dopisem reaguje na návrh Ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 100 milionů 
korun, která se diametrálně liší od částky 4,5 miliardy korun, kterou požaduje MŠMT, a z níž měla být 
jedna miliarda vyčleněna na zdvojnásobení doktorských stipendií ze 7500,- Kč na 15000 Kč. 
 
Cílem otevřeného dopisu je upozornit na nezbytnost zvýšení financování vysokého školství, pokud 
mají být nastartovány potřebné reformy, zejména ty týkající se doktorandů, a připomenout čelným 
vládním představitelům předvolební sliby o zasazování se o rozvoj české vědy, výzkumu a inovací, 
jehož podmínkou je právě úspěšný rozvoj nové výzkumnické generace, tedy doktorandů. 
 
„Resort vysokého školství trpí dlouhodobým podfinancováním. Doktorandská stipendia jsou toho 
křiklavým příkladem. Jejich výše stagnuje již patnáct let, takže dnešní prezenční doktorandi dostávají 
za svou vysoce kvalifikovanou práci finanční ohodnocení, které je nejen nižší než minimální mzda 
v ČR, ale které je dokonce nižší než stanovená hranice příjmové chudoby. Doktorandi přitom pro 
vysoké školy představují často nezbytnou složku jejich odborných lidských zdrojů, bez níž by jen stěží 
mohly dostát svým výzkumným a pedagogickým povinnostem. Je ostudné a hlavně nemožné 
požadovat po doktorandech kvalitní vědecký a pedagogický výkon za peníze nižší, než je minimální 
mzda. To si přitom uvědomují vlády zemí nejen západní a severní Evropy, nýbrž i Slovenska, kde 
měsíční doktorské stipendium činí 545 eur do vykonání dizertační zkoušky, pak 636 eur. Současné 
financování doktorandů v ČR ohrožuje budoucí vývoj české vědy a výzkumu. 
 
Doktorské vzdělávání přitom neprodukuje „jen“ vědce, ale obecně vysoce kvalifikovanou pracovní 
sílu, která přitahuje další investice. Zvýšení finančních prostředků na doktorandská stipendia tak 
nepředstavuje jen obyčejný výdej, ale strategickou a potřebnou investici. Zachování současného 
stavu by bylo v dlouhodobém výhledu ekonomicky nestrategické. Jsme přesvědčeni, že zvýšení 
výdajů na doktorandy představuje efektivní investici do lidského kapitálu, díky níž se zvýší šance 
Česka na to se stát vyspělou znalostní ekonomikou a sebevědomou vzdělanou společností.“ Píše se 
v dopise, jehož plné znění je dostupné zde. 
 
V případě zájmu o rozhovor či informace o činnosti a požadavcích ČAD, z. s. , kontaktujte prosím 
Kateřinu Cidlinskou, 728 026 891, info@doktorandivcr.cz.  

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2009398-ministerstvo-chce-zvysit-stipendia-pro-doktorandy-i-platy-vysokoskolskych-ucitelu
http://www.doktorandivcr.cz/sites/default/files/dokumenty/2017/Otev%C5%99en%C3%BD%20dopis%20pro%20premiera%20a%20ministra%20financi.pdf

