
Pravidla pro udělování mimořádných stipendií na podporu publikační činnosti a účasti 
na vědeckých konferencích z prostředků projektů specifického výzkumu ÚEB 

 
Podpora publikační činnosti 
Student může předložit žádost o mimořádné stipendium na podporu publikační činnosti za 
předpokladu, že jsou splněny tyto následující podmínky: 

- student je autorem nebo spoluautorem publikace již vyšlé v recenzovaném vědeckém 
časopise s IF 

- v záhlaví publikace je uvedena afiliace studenta k ÚEB (tj. "Department of 
Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, 611 37 Brno, Czech 
Republic", nebo v české verzi Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, 
Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno) 

- publikace je zanesena prostřednictvím IS do RIVu ; v IS je nezbytné uvést UČO 
daného studenta a označit jej jako „domácího tvůrce“. 

- v případě, že student má v záhlaví publikace kromě afiliace k ÚEB PřF MU uvedenu i 
afiliaci k jiné instituci, je nutné pro výpočet RIV bodů určit podíl ÚEB na výsledku 
(nesmí být nulový). V tomto případě je nutné kontaktovat osobu zodpovědnou na ÚEB 
za přenos dat do RIV (Mgr. Veronika Hulová, hulova@sci.muni.cz). 

Výše mimořádného stipendia bude určena s přihlédnutím k míře individuálního příspěvku 
studenta, kvalitě časopisu (obojí lze vyjádřit přínosem RIV bodů v následujícím období) a 
finančním možnostem projektu SV. 
 
Podpora účasti na konferencích 
Student může předložit žádost o mimořádné stipendium na podporu účasti na vědecké 
konferenci za předpokladu, že jsou splněny následující dvě podmínky: 
- student je prezentujícím autorem příslušného sdělení na konferenci 
- v prezentaci je uvedena afiliace studenta k ÚEB (tj. "Department of Experimental Biology, 
Faculty of Science, Masaryk University, 611 37 Brno, Czech Republic", nebo v české verzi 
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 
611 37 Brno) 
Výše mimořádného stipendia bude určena s přihlédnutím k míře individuálního příspěvku 
studenta, významnosti konference a finančním možnostem projektu SV. 
 
Žádosti o stipendia na podporu publikační činnosti i účasti na vědeckých konferencích 
studenti předkládají řediteli Ústavu experimentální biologie průběžně, nejpozději však k 
1.říjnu.  


