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Témata

▪ Práce převlečená za studium – co je a není v pořádku po doktorandech 
požadovat

▪ Výuka jako studijní povinnost

▪ Nerovnosti ve studijní zátěži doktorandů jednoho studijního programu

▪ Sociální zabezpečení – mateřská a podpora v nezaměstnanosti během 
doktorátu

▪ Změna podmínek v průběhu studia – Smí se to? Co s tím?

▪ Paralelní a opakované studium – nárok na stipendium



Práce převlečená za studium

Problém

▪ studenti jsou některými pracovišti nuceni pracovat i 40h týdně;
▪ v zásadě je taková činnost totožná se závislou činností podle zákoníku práce, tedy práce, 

za kterou náleží odměna, je nárok na dovolenou apod.;
▪ studenti ovšem nepožívají sociálně-právní ochranu, na kterou mají nárok zaměstnanci. 

Stanovisko MŠMT

▪ po studentech je možné požadovat „práci“ pouze na základě studijních předpisů (Studijní 
program nebo Studijní a zkušební řád) nebo na základě Individuálního studijního plánu;

▪ pokud jsou studenti nuceni k povinnostem nad rámec těchto dokumentů, měli by se 
obrátit na vedení fakulty či univerzity.



Výuka jako studijní povinnost

Problém

▪ studenti jsou někdy nuceni k podílu na výuce či samostatné výuce nad rámec jejich 
oficiálních studijních povinností.

Řešení

▪ po studentech je možné požadovat pouze to, co je uvedeno ve studijních předpisech či 
ISP

▪ pokud jsou studenti nuceni k povinnostem nad rámec těchto dokumentů, měli by se 
obrátit na vedení fakulty či univerzity

▪ výuka by měla být na základě Strategického záměru 2021+ odstraněna ze studijních 
povinností do budoucna probíhat jen na základě pracovně-právního vztahu.



Vytěžování vybraných studentů

Problém

▪ obrátili se na nás někteří doktorandi, že jsou „vytěžování“ výrazně více, než jejich 
kolegové.

Řešení

▪ opět obdobné řešení jako v přechozích případech;
▪ je třeba si dát pozor zejména na obsah individuálního studijního plánu. 



Sociální zabezpečení studentů

Podpora v nezaměstnanosti 

▪ uchazečem o zaměstnání může být pouze osoba, která se nepřipravuje soustavně na 
budoucí povolání,

▪ za soustavnou přípravu zákon považuje denní studium na vysoké škole, 
▪ výjimku tvoří osoby, které byly zaměstnány po dobu 12 měsíců za uplynulé 2 roky. 

Peněžitá pomoc v mateřství (nárok na mateřskou)

▪ nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má pouze matka, která byla účastna na 
důchodovém pojištění po dobu 270 dní (9 měs.) za poslední 2 roky;

▪ za účast na důchodovém pojištění se považuje pouze úspěšně dokončené studium, 
▪ problém hranice 26 let – nejasný výklad, 
▪ možné řešení: lze využít dobu pojištění otce dítěte -> otec sepíše s matkou dohodu, že 

přebírá péči



Změna podmínek v průběhu studia

Problém  

▪ v průběhu studia se objevují nové studijní povinnosti, mění se akreditace programu;
▪ školy toto řeší různorodě, není jasný přesný postup. 

Řešení 

▪ klíčem k povinnostem studenta doktorského programu je ISP;
▪ škola nemá právo ISP jednostranně měnit;
▪ i pro studenty a univerzity by měla platit právní zásada legitimního očekávání. 



Paralelní a opakované studium –
nárok na stipendium

Problém  

▪ student/ka začne studovat další doktorské studium, 
▪ je možné studovat více oborů na více školách? 
▪ jak je to se stipendiem? 

Řešení 

▪ ani jednu z otázek zákon o vysokých školách neřeší;
▪ university to proto řeší individuálně ve studijních předpisech; 
▪ např. UK prostřednictvím stipendijního řádu „odečítá“ roky neúspěšného denního studia. 



Souhrn témat k diskusi 

▪ Pracovní příležitosti před, v průběhu a po doktorátu

▪ Snížení stipendií – zrušení navázanosti na minimální mzdu

▪ Sdílené doktorské programy VŠ a AV ČR

▪ Práce převlečená za studium – co je a není v pořádku po doktorandech požadovat

▪ Výuka jako studijní povinnost

▪ Vytěžování - nerovnosti ve studijní zátěži doktorandů jednoho studijního programu

▪ Sociální zabezpečení –podpora v nezaměstnanosti a v mateřství během doktorátu

▪ Změna podmínek v průběhu studia – Smí se to? Co s tím?

▪ Paralelní a opakované studium – nárok na stipendium
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