
Příloha 2. Studium na Institutu tropů a subtropů ČZU 
Případová studie potřebnosti reformy stipendijního programu 
 
Studium na Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity umožňuje studentům získat 
znalosti v několika bakalářských, magisterských a doktorských oborech. Bakalářské obory jsou 
vyučovány v češtině, navazující magisterské programy jsou vyučovány pouze v angličtině a 
u doktorského studia je nabízen jeden obor v češtině a jeden v angličtině. Tímto vzniká závažný 
paradox v důsledcích pro program vládních stipendií, na němž se Institut tropů a subtropů jakožto 
subjekt, jehož předmět výuky a výzkumu se nachází v rozvojovém světě, tradičně podílí. 
 
Jelikož je bakalářský stupeň vyučován pouze v češtině, musí studenti splnit podmínky přijímacího 
řízení, což ve většině případů znamená absolvování roční jazykové přípravy. V případě zájmu 
pokračovat v navazujícím studiu na ITS již nemají jinou možnost než se přihlásit do programů, které 
jsou vyučovány pouze anglicky (ačkoli podle zdrojů MŠMT jsou tyto obory akreditovány jak česky, tak 
i anglicky). Je navíc třeba podotknout, že je studium v anglickém jazyce zpoplatněno a stipendisté si 
je musejí platit ze stipendia, které je určeno na hrazení životních nákladů a ne k placení školného. 
 
Znamená to tedy, že je stipendista po třech letech úsilí studovat v češtině “nucen” pokračovat ve 
studiu, které tento jazyk nevyžaduje. Pro ostatní stipendisty, kteří se hlásí do navazujícího programu 
z jiných univerzit (v rámci ČR či celosvětově) může být možnost studia v angličtině lákavá, otázkou 
zůstává, jak se stipendisté o těchto oborech mohou dovědět, když nejsou zařazeny v oficiální nabídce 
studia v anglickém jazyce v rámci programu vládních stipendií.  
 
Vládní stipendisté si v magisterském stupni nejčastěji vybírají obory Sustainable Rural Development in 

Tropics and Subtropics a International Economic Development. Ačkoli tedy není ani jeden z programů 
de iure zařazen mezi vybraných osm anglických oborů, které stipendisté mohou v rámci programu 
podle platných dispozic studovat, od roku 2009 tyto programy de facto studují. Stipendista není totiž 
oficiálně zapsán ve studiu anglickém, ale českém.  
 
V rámci jazykové přípravy tak stipendista stráví rok snahou naučit se český jazyk, prodlouží si tak 
délku studia, čímž dojde ke zvýšení nákladů o 20 %, ale následné studium absolvuje v anglickém 
jazyce a musí si je sám doplácet ze stipendia. 

 


