


Kdo jsme:

• Asociace založena v roce 2016

• Dobrovolnická organizace, spolek – členkou
či členem se může stát každá doktorandka a 
každý doktorand zapsaná/ý v doktorském
studijním programu v ČR (včetně
zahraničních studujících) 

• Každá členka nebo každý člen může
kandidovat do předsednictva

• Aktivismus; nejsme oficiální reprezentace
studujících (SK RVŠ) – výhody i nevýhody



Proč ČAD vznikl?

• Doktorandi jsou ze zákona studenti, zároveň se jedná o začínající výzkumnice
a výzkumníky (někteří jsou zaměstnanci VŠ nebo AV ČR) → jaká je role 
doktorandek a doktorandů? Kdo by je měl reprezentovat? Dojem určitého
vakua.

• Stagnace stipendií mezi lety 2008–2018 (4 000Kč – 13 000Kč) – pod úrovní
min mzdy; 

• Zdravotní a soc. pojištění

• Nízká úspěšnost studujících v Ph.D. programech (méně než 50 %), necelých
10 % končí ve standardní době studia (3-4 roky)



Co děláme:

• Jednotlivé aktivity se překrývají a doplňují

• • 1) nastolujeme agendu, lobujeme za zájmy doktorandek a doktorandů (obracím se na členy vlády, ministerstva, 
univerzity a jiné instituce, na osoby v rozhodčích pozicích atp.) 

• • 2) podílíme se na probíhajících diskusích o doktorském vzdělávání v ČR (konference, kulaté stoly, panelové
diskuse) 

• • 3) informujeme o doktorském vzdělávání:

• • - sdílíme dobrou praxi, výsledky průzkumů a systematické problémy začínajících výzkumníků – Fb, LinkedIn, 
budujeme komunitu (doktorandky a doktorandi, naši kolegové, peer-to-peer support) 

• • média– psaní článků, komunikace s novinářkami a novináři (rádio, tisk, podcasty, atp.) (cílíme na širší společnost, 
nutnost problematiku doktorského studia zviditelnit) 

• • - workshopy, semináře, diskuse

• • - 2 příručky (vydané ve spolupráci se SK RVŠ) – příručka pro nově nastupující doktorandky a doktorandy; 
Příručka pro ty, kdo zvažují jít na doktorát

• • 4) Komunikace s naším členstvem, asistence s jeho problémy – odpovídáme na dotazy, poradenství, případně
mediace (dle potřeb daného člověka)



Co se nám povedlo:

Prohloubení 
spolupráce se SK 

RVŠ 

Strategický záměr 
ministerstva pro 

oblast VŠ na období 
od roku 2021

Komentování novely 
Zákona o vysokých 
školách (kapitola o 
doktorském studiu

2 příručky
Vybudování si určité 

pozice = závazek



Jak se k 
nám 
připojit:

• Vyplněním formuláře na webu: 
http://www.doktorandivcr.cz/

• Pasivní členové a členky, předsednictvo → 
každý člen a každá podpora je pro nás 
důležitá: posiluje naši legitimitu



• Děkuji za pozornost! 

Šárka Lojdová, ČAD 


