
Vážená paní předsedkyně AS FAMU, 
 
jakožto čerstvě přijetí studenti do doktorandského studia FAMU se na vás obracíme s 
prosbou o zařazení následujícího bodu na nejbližším zasedání AS FAMU: 
 
"Stanovisko AS FAMU k nepřiznání nároku na stipendium třem úspěšným uchazečům o 
doktorandské studium FAMU 2018/2019, ke kterému došlo kvůli zařazení jejich studia z 
prezenčního na kombinované. Objasnění toho, proč škola přijímá do prezenčního 
doktorandského studia méně studentů než by mohla (i v porovnání s dalšími fakultami 
AMU), i když FAMU má dostatek kvalifikovaných školitelů vést doktorandské studenty a 
peníze na jejich činnost jsou alokovány z rozpočtu MŠ. Objasnění toho, kdo přesně o počtu 
prezenčních míst rozhoduje a na základě jakých důvodů či koncepce tak činí." 
 
Zdůvodnění naší žádosti: 
Doktorandskému studiu v jakékoli formě je třeba se věnovat alespoň tři dny v týdnu. Je snad 
bez většího rozvádění pochopitelné, že věnovat se výdělečné činnosti pouze dva dny v 
týdnu může jenom velmi bohatý člověk - rozhodnutí je podle nás v tomto směru 
diskriminační. Doktorandské studium a vyhotovování disertační práce s tím spojené je 
seriózní vědecká činnost, které je třeba se soustředěně a v klidu věnovat a nelze ji 
považovat za víkendovou a večerní aktivitu - jinde na zahraničních univerzitách je práce 
doktorandů vnímána jako 100% úvazek na univerzitě a neexistuje, aby byli doktorandi 
nuceni si hledat další pracovní úvazky jinde, které by jim zajistily existenční minimum. V 
případě kombinovaného neplaceného studia je situace o to absurdnější, že doktorandi v této 
formě studia v zásadě dotují výzkum z vlastních prostředků, pokud nedostávají žádné 
stipendium (zde striktně oddělujeme možnost žádat o grant SGS, který je jen doplňkovým 
zdrojem financování náročnějších vědeckých projektů). Docházíme k závěru, že bez 
stipendia není možné se studiu řádně věnovat, a proto je pravděpodobně nejstřízlivější 
variantou vůbec do školy nenastupovat. Proč tedy škola přijímá doktorandy, kterým odmítá 
dát adekvátní podmínky pro jejich činnost? Jedná se o studenty horší kategorie, kterým 
poskytne horší podmínky, ačkoli stejný titul? Za nespravedlnost je to možné považovat tím 
spíš, když do prezenčního studia byly přijati podle našich informací pouze dva z pěti 
přijatých a podle našich zjištění bylo možné přijmout 4 možná dokonce 5 studentů, přičemž 
by to školu nestálo ani korunu (protože se jedná o peníze alokované z ministerstva školství 
ČR, které neurčuje kvóty maximálního počtu stipendií na jednotlivé fakulty). Ptáme se 
závěrem, proč se škola -podle nás- tak lehkovážně vystavuje riziku, že úspěšní uchazeči na 
školu vůbec nenastoupí a vědecké práce a tím spojené RIVové ohodnocení nevzniknou 
zvláště v době, kdy ministerstvo zvyšuje stipendijní příspěvky doktorandů v naději, že naláká 
kvalitnější absolventy k práci v akademické sféře? Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že 
stipendia v současné výši nejsou taková, aby nahradila zaměstnání, jsou opravdu 
maximálně vynahrazením toho času, který člověk studiem a vědeckou prací stráví. Zkuste 
se prosím vcítit do naší situace a být nám nápomocni v objasnění skutečností obsažených v 
navržené formulaci bodu jednání AS FAMU. My budeme usilovat o přehodnocení tohoto 
rozhodnutí. 
 
S úctou, 
 



Haruna Honcoopová, Martin Kohout 
 


