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Co je ČAD?

Založena 2016 - vzor Asociácia doktorandov Slovenska (ADS)

▪ Cíl=zlepšování podmínek studujících na doktorátu v ČR

Oblasti aktivit

▪ Zvedání témat a zajištění politické pozornosti k jejich řešení

- Zlepšování podmínek studia

- Lobování a dodávání expertízy pro MŠMT

▪ Osvětová činnost (newsletter, fb, letní školy a podobné akce) 



Konkrétní úspěchy

Stipendium 

▪ Do 2018 někde i okolo 4 000 měsíčně – navýšení a nastolení tématu absurdně nízkých 
hodnot

Zdravotní pojištění 

▪ Nyní hrazeno státem i nad 26 let (velká zásluha SK RVŠ)

Strategický záměr MŠMT (2021+)

▪ Zlepšování podmínek doktorského studia do budoucna

Příručka pro zájemce o doktorát 



Příručka pro zájemce o doktorát

Slyšeli jste o ní?

Přenositelné rady i pro Vás

▪ Téma disertace

▪ Pracoviště

▪ Školitelé

http://doktorandivcr.cz/dokumenty-cad


Disertace?

Parametry disertace

▪ Flexibilita úpravy 

▪ Monografie vs soubor článků 

▪ Zužování tématu a ambicí – originální výzkum jistého rozsahu a standartu oborů

▪ Interní  a externí granty (Zéta TAČR-aplikovaný výzkum)

Další publikační-požadavky (dle oborů a pracovišť) 

▪ Kolik? Jak brzo? (pozor na časté průtahy v procesu)

▪ v jakém časopisu potřeba publikovat?



Prevence neúspěšného studia

Konzultace se školitelem - PROAKTIVNI komunikace

Konference 

▪ Sbírání zpětné vazby, zkušenost ze zahraničí, budování vazeb 

▪ Možnosti financování (fond mobility ?)

▪ Masterclasses, Ph.D. konsorcia

Letní/zimní školy

https://www.summerschoolsineurope.eu/


Zapojení do fungování pracoviště 

Výzkumné projekty  a zajišťování chodu

▪ Běžící a nové výzkumné projekty (jiné než Vaše téma) 

▪ Administrativní výpomoc (možnost přivýdělku a začlenění do oborové komunity)

Výuka

▪ Povinnost? (ind. st. plán--asistence vs vedení kurzů) Nad rámec- ať je ohodnoceno

▪ Propojení s výzkumem? xxx obecné metodolog. kurzy

Vedení prací

▪ Přínos pro vlastní psaní + zkušenost druhé strany   xxx Časová náročnost 
(Prevence osamělosti ) (!!nepřepálit!!)



Jak se nezbláznit?

▪ Vztáhnout k ostatnímu (boj s izolací) - Zkušenosti ostatních (ČAD, online) 

▪ Využívání příležitostí (školení, mentoringy—vedlejší přínosné efekty)

xxx

▪ Zavčasu říkat NE (prevence přepracování a vyhoření)

▪ Pracovat efektivně (plánovat práci spíše minimalisticky) 

+ Dělat i něco pro sebe a pro radost

▪ Případně zvážit přerušení (pozor většinou neprodlužuje max. dobu studia)

http://doktorandivcr.cz/aktuality/kdo-je-doktorand-rozhovor-s-patrikem-svancarou-z-cad-mff-uk


Pozvánka na valné shromáždění

19. 09. 2020 – sobota – Praha (a online)

▪ Diskuse Strategického plánu MŠMT – kapitola Doktorské studium

▪ Příklady zkušeností doktorandů (dobrá i špatná praxe, nápady, iniciativy)

▪ Formulace strategických cílů ČAD pro další období

▪ Volby do předsednictva

Registrace: www.doktorandivcr.cz

(členství je bezplatné)

http://www.doktorandivcr.cz/


Facebook:

facebook.com/doktorandivcr

WEB:

www.doktorandivcr.cz

Děkuji Vám za pozornost!
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Šetření KREDO 2014

Dostatečnost vyplaceného stipendia k pokrytí životních nákladů 



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.

Šetření KREDO 2014


