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Kdo jsme? 
• Založena 2016 

• vzor Asociácia doktorandov Slovenska (ADS)

• Cíl=zlepšování podmínek na doktorátu v ČR

• Osvětová činnost (přednášky, příručky, sdílení
informací o doktorátu)

• Řešení individuálních případů

• Jednání s relevantními institucemi (Akademické
senáty, představitelé univerzit, MŠMT)

Co děláme? 



Konkrétní úspěchy
Stipendium

• Do 2018 někde i cca. 4 000 Kč / měsíc

• navýšení a nastolení tématu absurdně nízkých hodnot

Zdravotní pojištění

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

Strategický záměr MŠMT (2021+) 

• Ph.D. studium jako 1 z priorit

• Zlepšování podmínek doktorského studia do budoucna

Příručky 

• Sběr a propagace dobré praxe

• Varování před možnými problémy

https://www.skrvs.cz/
https://www.msmt.cz/file/55003_1_1/


Příručka pro nově nastupující doktorandy 

Pro zájemce o doktorát (2017, 2020)

Pro nově nastupující doktorandy
(2021-stále otevřeno ke komentování)

• Co dělat po zápisu

• Na koho se s čím obracet

• Další aspekty doktorátu

http://doktorandivcr.cz/sites/default/files/dokumenty/2020/%C4%8CAD_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka_pro_z%C3%A1jemce_o_doktor%C3%A1t_duben2020.pdf
https://docs.google.com/document/d/1yKntlnLnefaPj-22Vpn5URXEhqJKkCmoGEQ684pcvdA/edit?usp=sharing


Síťování a sebeorganizace doktorandů na VŠ



Přetěžování doktorandů a další problémy

• Nerovnoměrná zátěž (výuky, administrativa, granty, „bizáry“)

• Povinné připisování spoluautorství publikací školiteli

• Šikana, bossing, psychologický nátlak

(závazné povinnosti -> ISP – důležité psát komentáře k plnění 
= podklady pro rozhodnutí obor. 

rady)

Vy jste doktorandi 
Já Váš školitel!!!

Pomoc…



Kateřina Cidlinská Ph.D.
-zakladatelka ČAD, organizátorka mentoringového workshopu pro MUNI (listopad 2021)



Duševní zdraví 
a prevence 
sebeizolace

• Dle výzkumů jsou doktorandi z 
hlediska rozvinutí psychických 
obtíží ohrožená skupina

• Work-life balance

• Psychologické poradenství MU

• Nevypusť duši

https://www.nature.com/articles/d41586-019-03489-1
https://www.muni.cz/studenti/kdo-mi-muze-pomoci
http://www.nevypustdusi.cz/


Diskuze:

S čím jste měli 
v prváku  

problémy Vy?

Jak zvládáte 
průběh Covidu

a dopady 
ochranných 
opatření?

Komplikace v 
plnění ISP a 

reakce 
oborových rad 

na to?

S čím by Vám 
mohl ČAD 
pomoci?



Proč se k nám přidat?

WEB: http://doktorandivcr.cz/

FB: https://www.facebook.com/doktorandivcr/

Valné shromáždění ČAD – (online) listopad 2021
-bude ohlášeno v našem newsletteru a na fb

http://doktorandivcr.cz/
https://www.facebook.com/doktorandivcr/


Děkujeme za pozornost !


