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Co je ČAD?

Zapsaný spolek založený r. 2016

Vzor: Asociácia doktorandov Slovenska (ADS)

Důvod založení: dlouhodobě špatný stav a podmínky doktorského vzdělávání v ČR

▪ Stipendia se do roku 2018 pohybovala na stejné hladině jako v roce 2008 
(4 – 13 tis/měs)

▪ Méně než 50 % úspěšnost doktorského studia, jen 10% dokončuje v řádné 
době (do 3 – 4 let)



Dosavadní činnost a úspěchy

Politická pozornost věnovaná doktorskému studiu a podmínkám doktorandů
- Zvýšení státního příspěvku na stipendia, zvýšení stipendií na jednotlivých školách
- Zdravotní pojištění nad 26 let (hlavně SK RVŠ)
- Strategický záměr MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021

(Prioritní cíl III. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia)

Osvětová činnost
- Příručka pro ty, co zvažují jít na doktorát
- Konference – KREcon 2017 „Mladá věda ještě žije!“ 
- Letní školy, semináře
- Newsletter, aktuality - Facebook

Poradenství a pomoc s řešením problémů jednotlivců
- Právní poradenství, komunikace s relevantními orgány
- Sociální pojištění
- Studijní povinnosti
- Šikana ze strany školitele



ČAD v médiích



Agenda

▪ Informování o problémech DS – medializace

▪ Identifikace problémů a návrhy řešení

▪ Komunikace s osobami na rozhodovacích 
pozicích

▪ Spolupráce se SK RVŠ a VOS

▪ Síťování – setkávání – vzájemná podpora

▪ Propojování doktorandů na jednotlivých školách



Jak se zapojit?

Předsednictvo

• Realizace strategických cílů na dané období

• Správa sociálních sítí a webu, newsletter 

• Komunikace s politickou reprezentací a 
partnery (MŠMT, SK RVŠ, Eurodoc, UK Point)

• Komunikace s úřady, školami, doktorandy

• Specifická agenda dle vlastního výběru

Aktivní člen/ka

• Inciativa na vlastní škole (např. studentský 

spolek, doktorandská komise AS, 

ombudsman pro doktorandy)

• Účast na projektech ČAD (plánované: 

příručky pro stávající doktorandy, rodiče, 

školitele)

• Vznášet podněty pro činnost ČAD

Pasivní člen/ka

• Šíření povědomí o činnosti ČAD

• Dodávání legitimity ČAD – Díky!



facebook.com/doktorandivcr

www.doktorandivcr.cz

Děkujeme za pozornost!


