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•Kagoshima University
Graduate School of Science and Engineering

• University of Helsinki
Doctoral School in Natural Sciences: provides the doctoral 

candidates outstanding research environment hosting, for example, 
several centres of excellence of the Academy of Finland

• Colorado State University

Graduate School provides the leadership for graduate education 

at Colorado State University. Our mission is to ensure the highest academic 
program standards while enhancing your personal and professional growth 
through innovative professional development and mentoring programs



V mnoha vyspělých zemích ve světě se v doktorském či postgraduálním

studiu báječně osvědčují školy doktorských studií

(´schools of doctoral/graduate studies´),

-osvědčují se z hlediska organizace DSP a jeho finančního zajištění,

využívání společných infrastruktur, hodnocení kvality a plnění

vysokých standardů vzdělávací a tvůrčí činnosti v dalších aspektech DS.

Proč se u nás tolik bráníme systému

škol doktorských studií?



Doktorské studium (DS) v akreditovaných doktorských studijních 
programech (DSP) má tu zvláštnost, že vedle DSP plně probíhajících
na univerzitách, v celé řadě oblastí studia se tak děje ve spolupráci 
univerzitních fakult s výzkumnými institucemi neuniverzitního typu
na základě smluvního vztahu pro rozšířené akreditace DSP. 

Tento systém zavedený poslední velkou novelou zákona č. 111/1998 Sb.
je plně funkční a není třeba na něm nic měnit. Zejména pokud se jedná 
o formální proceduru získávání akreditací pro DSP.  

Poněkud v jiné situaci se nachází realita uskutečňování DSP na univerzitách 
či ve spolupráci mezi univerzitami a jejich celouniverzitními výzkumnými 
pracovišti (centry) nebo mezi univerzitami a veřejnými výzkumnými 
institucemi (v.v.i.).



Školy doktorských studií v ČR

CEITEC MU PhD School (Science MU & Medicine MU)

Oborové rady; TAC (Thesis Advisory Committee)

2009:

Škola doktorských studií v biologických vědách PřF JU & BC AV ČR, v.v.i.

2021:

Škola doktorských studí v přírodních vědách PřF JU & BC AV ČR, v.v.i.
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Děkuji Vám za pozornost

Libor Grubhoffer








