Co a proč děláme

Proč ČAD vznikla?
V ČR doposud neexistovala platforma, která by se specificky
zabývala situací doktorandů X EU
▪
▪
▪
▪

SK RVŠ – KDS
Fakultní/oborové – bez širšího dosahu
Vzor v zahraničních platformách – hl. v Asociácii doktorandov Slovenska (ADS)
Internacionalizace vědních politik (EURODOC)

Absence pozornosti ze strany orgánů a institucí ovlivňujících
fungování VaV i přes podílení se doktorandů na vědecké produkci

Jak jsme se k tomu dostali?
Přes naše domovské instituce a spolky, které se zabývají
vědou jako studijním a pracovním prostředím
Káča Cidlinská

Lukáš Dvořáček

Sociologie

Biologie

FSV UK

PřF UK

NKC – gender a věda

Fórum Věda žije!

SOÚ AV ČR

www.doktorandivcr.cz

Proč měnit doktorské studium v ČR I.
Rysy doktorského studia v ČR
▪

Absence standardizovaných pravidel – velké rozdíly ve studijních podmínkách (nároky na získání
titulu PhD, povinnosti, příjem, vedení)

▪

Dizertační projekty nebývají navázány na grantové projekty školitelů (hl. v SocV a HumV)

▪

Být zapojen do práce na grantových projektech školitele nutně neznamená pracovní
smlouvu a mzdu

▪

Mnoho doktorandů pobírá jen stipendium a přitom nečerpají student. výhody (většina
starší 26 let)

▪

Stipendium se pohybuje od 4 do 13 tis. měsíčně (většina stipendií se tedy pohybuje pod
hranicí příjmové chudoby); 1/3 doktorandů přispívají rodiče (KREDO 2014)

▪

Na některých pracovištích se od doktorandů vyžaduje práce odpovídající plnému úvazku jen

Proč měnit doktorské studium v ČR I.
Důsledky stavu doktorského studia v ČR
▪

Prodlužování doktorandského tréningu (cca 6 let jako standard)

▪

Vysoká „úmrtnost“ studujících (víc jak 55 %) - v porovnání se zahraničím máme
doktorandů a doktorandek nadprůměr, ale úspěšných držitelů/ek titulu podprůměr

▪

Snižování kvality (nutnost vydělávat si jinde), zaostávání za zahraniční „konkurencí“

Šetření KREDO 2014

Dostatečnost vyplaceného stipendia k pokrytí životních nákladů

Šetření KREDO 2014

Předpoklad

Nejoptimističtější jsou prváci
a druháci…☺

Šetření KREDO 2014

Šetření KREDO 2014

2/3 doktorandů se zabývají i výzkumnou činností, která přímo nesouvisí s předmětem
jejich disertační práce.
44 % studentů učí nad rámec svých povinností, v takovém případě je pedagogická
aktivita honorována u 62 % studentů.

Doktorand jako mačkopes
▪
▪
▪
▪
▪

Chybí výhody studenta – nad 26 let si doktorand/ka platí soc. a zdravot. pojištění
Chybí výhody zaměstnance – stipendium se nezapočítává do důchodu, mateřské,
nevzniká nárok na nemocenskou, nelze žádat o hypotéku apod.
Spory o duševní vlastnictví (komu patří výsledky výzkumu bez smluvního vztahu
instituce – doktorand/ka?)
Doktorandi často pracují, ale jen za stipendium – tzn. nemají úvazek, nemohou být
v institucionálních odborech
ČAD jako alternativa odborů pro doktorandy

NEJASNÝ STATUS DOKTORANDA:
STUDENT / ZAMĚSTNANEC

Proč měnit doktorské studium v ČR II.
- návaznost na profesní dráhu
Počet výzkumníků v ČR kontinuálně narůstá (od r. 2001 o 76 %),
ale počet stabilních pracovních míst na plný úvazek klesá (OECD 2010)
Rozdíl mezi počty fyzických osob (32 000) a obsazených pozic přepočtených na plný úvazek
(16 000) ve vysokoškolském sektoru (70 % všech akademických pracovníků v ČR) dosáhl
50 % (Úřad vlády 2014)
Příčiny tohoto stavu – reformy vědy a výzkumu započaté v r. 2004
-

Silný nárůst účelového financování na úkor institucionálního – pod úroveň 50 %
(Technopolis Group 2011)

-

I platy seniorních výzkumníků jsou běžně kryty penězi z grantových projektů (X zahraničí,
kde jsou využívány zejména pro platy doktorandů a postdoků)
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(Úřad vlády 2014: 44)

Proč měnit doktorské studium v ČR III.
- návaznost na profesní dráhu
Počet doktorandů narůstá (2014 – 2013 o 36 %) (MŠMT 2014)
(od 2016 na některých školách/oborech začíná klesat)

2015 – prezenční (12 713 osob), kombinované (11 215 osob) (MŠMT 2016)
Minimum zůstane v akademické sféře – rétorika excelence: zůstanou ti nejlepší
Podezřelost rétoriky zejména v případě žen
-

Narůstá rozdíl mezi podílem doktorandek a podílem výzkumnic X rétorika přirozeného vývoje

-

2001 – 8 % (36 % x 28 %)

2013 – 16 % (44 % x 28 %) (Tenglerová 2014)
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Doktoráty – trendy v zahraničí
Trendem je přistupovat k „PhD candidates“ jako k výzkumníkům na začátku kariéry (nikoli tedy jako ke
studentům) – jak podmínkami, tak nároky. Odraz v lepším vědeckém výkonu (a konkurenceschopnosti země).
Obzvlášť v experimentálních oborech většinu „vědy“ dělají rukama doktorandi a doktorandky.
USA: (na doktorát po Bc.) I se statusem „student“ pobírají finance odpovídající většinou průměrnému platu,
doktorát jako ekvivalent „fulltime job“.
NLRB (obdoba našich odborů) v r. 2016 vydala verdikt, že „graduální studenti“, kteří provádějí výuku či zastávají
povinnosti „research assistants“ musí být s danou institucí v zaměstnaneckém poměru, dokonce i na soukromých
školách, jako je Yale.
Evropa: 37 zemí Boloňského procesu – jen 9 studentský status (ČR, Estonsko, Gruzie, Island, Irsko, Litva, Rusko,
Anglie + Skotsko).
▪

Charta a kodex pro výzkumné pracovníky
▪

▪

stanoví, že k „PhD candidates“ má být přistupováno jako k zaměstnancům. K implementaci těchto principů se zavázali: AV
ČR, AVO, ČKR, RVŠ i jednotlivá ministerstva.

Boloňský proces – Salzburské principy (2005, 2010, 2016)
▪

schváleny Evropskou Asociací Universit (EUA) a dále rozpracován EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education). V EUA je
většina českých universit i Česká konference rektorů (v „council“ prof. Tomáš Zima a v „board“ prof. Hana Machková).

Salzburské „desatero“
1.

Základní součástí doktorského tréningu je pokrok ve vědění díky původnímu výzkumu. Současně musí být přiznáno, že doktorský tréning musí ve zvýšené míře
odpovídat na potřeby širšího trhu práce, nejen v akademické sféře.

2.

Zakotvení v institucionálních strategiích a politikách: university jako instituce nezbytné k převzetí zodpovědnosti k ujištění se, že doktorské programy a výzkumný
tréning, který nabízejí, jsou designovány tak, že dokáží reagovat na nové výzvy a obsahují možnosti odpovídajícího kariérního rozvoj

3.

Důležitost rozmanitosti: bohatá diverzita doktorských programů v Evropě – včetně „joint doctorates“ – je silnou stránkou, která musí být podpořena kvalitou a dobrou
praxí.

4.

Doktorští kandidáti jako výzkumníci na začátku kariéry: měli by být rozeznáváni jako profesionálové – s odpovídajícími právy – kteří klíčovým způsobem přispívají
k tvorbě nového poznání

5.

Zásadní vliv vedení a hodnocení: s respektem ke konkrétnímu doktorskému kandidátovi, podmínky pro vedení a hodnocení by měli být založeny na transparentním
kontraktuálním rámci sdílených odpovědností mezi doktorskými kandidáty, školiteli a institucemi (popřípadě dalšími partnery)

6.

Dosažení kritického množství: Doktorské programy by měli usilovat o dosažení kritického množství a měly by záviset na různých typech inovativních praktik zaváděných
na universitách napříč Evropou. Je třeba mít na paměti, že různá řešení mohou být vhodná v různých případech. To se pohybuje od „graduate schools“ na „major“
univerzitách k mezinárodní, národní a regionální spolupráci mezi universitami.

7.

Délka: doktorské programy by měly trvat náležitou dobu (3 – 4 roky na plný úvazek jako pravidlo/zásada/předpis).

8.

Podpora inovativních struktur: čelení výzvám na interdisciplinární tréning a rozvoj přenositelných dovedností.

9.

Zvýšená mobilita: Doktorské programy by se měli poohlížet po geografické, stejně jako interdisciplinární a intersektorální mobilitě a mezinárodní spolupráci uvnitř
integrovaného/společného kooperativního rámce mezi jednotlivými univerzitami a dalšími partnery.

10.

Zajištění odpovídajícího financování: rozvoj kvalitních programů a úspěšného dokončování doktorských kandidátů potřebuje odpovídající a udržitelné financování

„Nové“ modely doktorátů
Potřeby globálního trhu práce, příprava odborníků a odbornic i na ne-akademickou
kariéru (vládní, neziskový, soukromý sektor) – důraz na tréning v přenositelných
obecných dovednostech a kompetencích (ať již povinně, formou volitelných kurzů či
„learning by doing“), rozmanité modely PhD zácviku, interdisciplinarita,
mezioborovost.
▪

Diskuse „Full time“ x „Part time“? Pro FT: konkurenceschopnost na globálním
trhu práce (USA, Čína..) X demografické trendy – součást „life-long learning“.
▪
▪
▪
▪

Tradiční „učňovský“ model – neodpovídá struktuře a zvyklostem „firem“
Strukturovaná forma – podobné Mgr. studiu (více kurzů)
Profesní doktoráty – orientace na aplikovaný výzkum, inovace, užší splupráce s firmami
Doktorské školy – podobné klasickým školám zaměřené především na doktoráty. Ze
zemí Boloňského procesu ji nemá jen 12 států (z vyspělých ji nemá jen Rakousko)

Inspirace – Slovenský příklad
▪

Slovensko 10 000 doktorandů (prezenčních 5500)

▪

Řádná doba studia: 3 roky (medicína, veterina 4)
▪

▪

Doktorand má status studenta do 30 let (tzn. výhody do 26 let ztrácí jen v souvislosti s cestováním do
zahraničí)
▪

▪

po 30. roce jen dálkové studium – školné 1500 eur ročně (40 tis. Kč)

Stipendium: 545 eur (14 tis. Kč) do vykonání dizertační zkoušky, pak 636 eur (17 tis. Kč)
▪
▪

▪

nad 3 roky si studenti platí školné; maximální doba studia 5 let, pak nutnost zapsat se znovu do 1. ročníku

některé banky zohledňují stipendium jako příjem – pak se započítává do výpočtu hypotéky
pokud doktorand/ka nedostuduje úspěšně, měl/a by dle zákona stipendium vracet (školy to však většinou
odpouští)

Standardizace pravidel studia: Akreditační spisy VŠ definují povinnosti doktorandů (objem výuky,
počet vedených bakalářek, atp.) podrobněji než v ČR

Na Slovensku spadají doktorandi pod agendu odborů

Plánovaná náplň práce ČAD
Agenda:
Hlavní témata:
▪

Výše stipendií / příjmu

▪

Standardizace pravidel studia

▪

Informování o problémech DS –
medializace

▪

Identifikace problémů + návrhy řešení

▪

Komunikace s osobami na
rozhodovacích pozicích

Hlavní cíl:
-

dokončovat doktoráty úspěšně a včas

-

za srovnatelných podmínek po celé ČR

Spolupráce se SK RVŠ a odbory

▪

Síťování – setkávání – vzájemná
podpora

▪
▪
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Vytvoření doktorandské komunity

Dosavadní úspěchy ČADu
-

Mediální pozornost věnovaná tématu

-

Zapracování tématu doktorského studia do Akčního plánu rozvoje lidských
zdrojů a genderové rovnosti ve vědě a výzkumu, který již byl vytvořen, nyní v
meziresortním připomínkovém řízení (doporučení přijímat doktorandky/ky na
pracovní úvazky).

-

Podpora ze strany odborů
- Vysokoškolského odborového svazu
- Odborového svazu zaměstnanců ve VaV

-

Pozornost věnovaná doktorskému studiu ze strany politické reprezentace
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Redesign doktorských studií - problémy I.
Nedotaženost statusu v legislativě (vs např. Švédsko)
▪

Status „student“ vs požadavky na disertace – přírodovědné, technické obory většinou impaktované
publikace – předpokládají reálnou PRÁCI v laboratoři, terénu, archivech atd. - za práci náleží mzda…

▪

Podíl na národní vědecké produkci – např. za průměrnou monografii vykázanou v RIVu, vydanou u
LAMBERT Academic Publishing = 0,5 milionu pro instituci.

▪

Přestože v mnoha oborech dělají na grantech (GAČR, TAČR..) rukama právě doktrandi/ky, tato
schémata jim nejsou uzpůsobena (např. GAČR 3 roky).

Kvalita pracovišť
▪

Na mnoha pracovištích se nedělá „kvalitní“ mezinárodní věda, přesto mohou školit doktrand(k)y.
Netýká se jen jednotlivých pracovišť, ale i celých oborů

▪

Neexistující hodnocení dle kvality – „kafemlejnek“ umožňuje přežití i vědecky podprůměrným
pracovištím (kvalita X kvantita).

▪

Malá internacionalizace českého akademického prostředí

Redesign doktorských studií - problémy II.
Akademický „švarcsystém“
▪

V chronicky podfinancovaném VŠ jsou doktorandi často nezbytnou „pracovní
silou“ – za mizerné peníze zabezpečují chod kateder, výuku, obsluhu
sofistikovaných přístrojů atd. S vlastní vědeckou činností se ne vždy počítá.

▪

Financování institucí, akreditace oborů/programů, podmínky grantů na
infrastruktury´, podmínky habilitací/pracovních úvazků školitelů – je potřeba
vykázat určitý objem školených studentů, nezávisle na jejich reálné „potřebě“

▪

Institucionální vs účelové financování (40% : 60%)– doktrandi/ky „lepí“ často s
disertací nesouvisející granty svých školitelů (kterým z nich plynou úvazky).
Více jak 2/3 doktorandů dělají na projektech, které s jejich disertací přímo
nesouvisí.

▪

Nízká motivace ke kontrole „kvality“ doktorátů – „černé duše“.

Jak z toho ven?
Ukázat, že nám stav DS není lhostejný ☺
Stipendia – problémy systému neřeší, ale jejich zvýšení je poměrně rychlou
cestou, jak „zazáplatovat“ ty největší problémy, dokud neproběhne redesign
(špatná vlastní finanční situace jako hlavní důvod, proč se nemohou
doktorátu plně věnovat).
Běh na dlouhou trať – doktorát jako práce na plný úvazek.
Nelze řešit bez změny způsobu financování VŠ a VaVaI a bez zavedení
komplexního hodnocení kvality jednotlivých pracovišť – nutná „celoakademická“ diskuse.

http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/2016/10/doktorandska-tragediespolecneho-hrnce.html

http://metodikahodnoceni.blogspot.cz/2014/10/jak-jsme-na-tom-vyzkumvzdelani.html
http://kredo.reformy-msmt.cz/setreni-doktorandi-2014

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/mezinarodni-audit-vyzkumu-vyvoje-ainovaci-v-cr-technopolis

