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Zpráva o stipendiích za rok 2018 

 

V roce 2018 přiznávala Fakulta sportovních studií (dále jen FSpS) stipendia v 11 stipendijních 

programech. Z celého objemu vyplacených stipendií bylo ze stipendijního fondu FSpS vyplaceno celkem 

2 940 296,08 Kč. Ostatní stipendia byla vyplacena z jiných (např. projektových) zakázek.  

Tabulka č. 1: Vyplacení stipendií ze stipendijního fondu dle jednotlivých druhů stipendií 

Stipendijní program Výše vyplacených stipendií v Kč 

Stipendia prospěchová 562 500 

Stipendia tvůrčí 1 427 941 

Stipendia sociální 0 

Stipendia mimořádná 776 105,08 

Stipendia doktorská 173 750 

Stipendia mobility - do zahraničí 0 

Celkem 2 940 296,08 

 

Částkou 2 940 296,08 Kč bylo v roce 2018 vyčerpáno 119,04% z tvorby stipendijního fondu za rok 2018. 

V roce 2018 Fakulta sportovních studií MU pokračovala ve  stanovených cílech, jimiž byly motivace 

studentů k větší míře internacionalizace FSpS a intenzivnější zaměření na rozvoj či zapojení do vědecké 

činnosti na fakultě. Pro tento účel byl vytvořen nový program na podporu doktorských studentů s názvem 

Stipendijní program na podporu talentovaných studentů DSP ve výzkumné a tvůrčí činnosti. Tyto cíle 

byly úspěšně plněny, na což poukazuje mimo jiné výše vyplacených stipendií na podporu závěrečné práce 

v cizím jazyce i výše stipendií vyplacených na doktorská studia viz tabulka č. 2 níže. 
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Tabulka č. 2: Stipendijní programy roku 2018, objem prostředků zahrnuje prostředky vyplacené nejen ze 

stipendijního fondu, ale i z jiných zdrojů 

 

Stipendijní programy dle směrnic děkana, seřazeny 

dle druhu stipendia 

Výše stipendií za 

jednotlivé 

stipendijní 

programy v Kč 

Počet studentů, 

jimž byla 

vyplacena 

stipendia 

Stipendia tvůrčí   

Směrnice děkana 2/2017 Tvůrčí stipendium Bc. a NMgr. 286 895 82 

Směrnice děkana č. 4/2017 Stipendijní program - ocenění 

vynikajících závěrečných prací 
139 000 10 

Směrnice děkana č. 14/2016: Stipendijní program na 

podporu závěrečných prací v cizím jazyce 
350 000 16 

Směrnice děkana 5/2017 Tvůrčí stipendium studentů 

doktorského studia 
998 801 58 

Směrnice děkana č. 4/2018 Stipendijní program na 

podporu talentovaných studentů DSP ve výzkumné a 

tvůrčí činnosti  

254 000 7 

Tvůrčí stipendia celkem 2 028 696 173 

Mimořádná stipendia   

Směrnice děkana č. 1/2017 Stipendijní program - 

sportovní reprezentace 
495 914 186 

Směrnice děkana č. 3/2017 Stipendijní program - 

mimořádné stipendium FSpS 
565 941 261 

 Mimořádná stipendia celkem 1 061 855 447 

Sociální stipendium   

Směrnice děkana č. 2/2009: Pravidla stipendijního 

programu pro studenty v tíživé sociální situaci 
0 0 

Sociální stipendia celkem 0 0 

Prospěchové stipendium   

Směrnice děkana č. 4/2016: Prospěchové stipendium 562 500 109 

Prospěchové stipendium celkem 562 500 109 

Stipendium na podporu mobility   

Směrnice děkana č. 8/2013: Stipendijní program na 

podporu mobility na FSpS MU 
0 0 

Stipendium na podporu mobility celkem 0 0 

Stipendia doktorská   

Směrnice děkana č.9/2016 Stipendijní program na 

podporu studia v DSP 
5 810 000 57 

 Stipendia doktorská 5 810 000 57 

   

celkem 9 463 051 786 

 

 

 



3/3  

Nejvíce využívané stipendijní programy v roce 2018 co do počtu studentů i výší vyplacených stipendií 

v Kč byly: 

- Stipendijní program Mimořádné stipendium oceňující studenty nejčastěji za reprezentaci Fakulty 

sportovních studií a MU formou spolupráce na organizaci akcí pořádaných FSpS.  

- Stipendijní program na podporu studia v doktorském studijním programu.  

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Zora Poppová 

V Brně dne 26. 3. 2019 

 


