
 

 

Zpráva o stipendiích za rok 2017 

 

V roce 2017 přiznávala Fakulta sportovních studií (dále jen FSpS) stipendia ve 13 stipendijních 

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

celkem 2 055 386 Kč. Ostatní stipendia byla vyplacena z jiných (např. projektových) zakázek.  

Vyplacení stipendií ze stipendijního fondu dle jednotlivých programů: 

Stipendijní program Výše vyplacených stipendií v Kč 

Stipendia prospěchová 369 000 

Stipendia tvůrčí 991 594 

Stipendia sociální 8 500 

Stipendia mimořádná 474 358,27 

Stipendia doktorská 86 434 

Stipendia mobility - do zahraničí 125 500 

Celkem 2 055 386,27 

 

Částkou 2 055 386,27 Kč bylo v roce 2017 vyčerpáno 108,35% z tvorby stipendijního fondu za rok 

2017. 

 

V roce 2017 se Fakulta sportovních studií MU zaměřila na tvorbu nových stipendijních programů, které 

korespondují se zaměřením fakulty a motivují studenty k větší míře internacionalizace FSpS a 

intenzivnější zaměření na rozvoj či zapojení do vědecké činnosti na fakultě. Tento záměr byl naplněn 

tvorbou stipendijních programů na podporu Sportovní reprezentace, Závěrečných prací v cizím jazyce 

a Ocenění vynikajících závěrečných prací.  

Současně došlo od 1. 4. 2017 k aktualizaci dalších stipendijních programů: 

 Tvůrčí stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia FSpS MU ze směrnice 

5/2012 na směrnici 2/2017.  

Změny provedené v tomto stipendijním programu se týkaly zrušení omezení výplaty stipendií 

pouze studentům FSpS, čímž bylo umožněno ve výjimečných případech ocenit i studenty 

z jiných fakult Masarykovy univerzity významně zapojených do vědecké činnosti kateder FSpS 

MU. 

 Mimořádné stipendium FSpS MU ze směrnice 4/2012 na směrnici 3/2017.  

Změny v tomto stipendijním programu byly zaměřeny na rozvoj internacionalizace Masarykovy 

univerzity a FSpS, zejména na ocenění studentů podílejících se na zajištění zahraničních návštěv 

na FSpS, na spolupráci při reprezentaci FSpS MU v zahraničí a také ocenění zapojení studentů 

do humanitární činnosti a činnosti mající celospolečenský dopad. 

 Tvůrčí stipendium studentů doktorského studia ze směrnice 3/2010 na směrnici 5/2017, která je 

nyní zaměřena na rozvoj tvůrčí činnosti prohlubující dovednosti studenta a rozšiřující profil 

absolventa také o získání zkušeností z praxe související s náplní studia.   

 



V tabulce jsou uvedeny stipendijní programy roku 2017, objem prostředků zahrnuje prostředky 

vyplacené nejen ze stipendijního fondu, ale i z projektových zakázek: 

 

Stipendijní programy dle směrnic děkana 

Výše stipendií za 

jednotlivé 

stipendijní 

programy v Kč 

Počet studentů, 

jimž byla 

vyplacena 

stipendia 

Směrnice děkana č. 5/2012: Tvůrčí stipendium pro 

studenty bakalářského a magisterského studia FSpS MU 
150 100 67 

Směrnice děkana 2/2017 Tvůrčí stipendium Bc. a NMgr. 457 100 81 

Směrnice děkana č. 1/2017 Stipendijní program - 

sportovní reprezentace 
311 480 124 

Směrnice děkana č. 14/2016: Stipendijní program na 

podporu závěrečných prací v cizím jazyce 
120 000 6 

Směrnice děkana č. 2/2009: Pravidla stipendijního 

programu pro studenty v tíživé sociální situaci 
8 500 1 

Směrnice děkana č. 3/2017 Stipendijní program - 

mimořádné stipendium FSpS 
233 350 129 

Směrnice děkana č. 4/2012: Mimořádné stipendium 

FSpS MU 
54 630 23 

Směrnice děkana č. 4/2016: Prospěchové stipendium 369 000 81 

Směrnice děkana č. 4/2017 Stipendijní program - 

ocenění vynikajících závěrečných prací 
124 000 12 

Směrnice děkana č. 8/2013: Stipendijní program na 

podporu mobility na FSpS MU 
125 500 6 

Směrnice děkana č.9/2016 Stipendijní program na 

podporu studia v DSP 
2 737 000 50 

Směrnice děkana č. 3/2010 Pravidla stipendijního 

programu za tvůrčí výsledky studentů doktorského 

studia na FSpS MU 
115 534 9 

Směrnice děkana 5/2017 Tvůrčí stipendium studentů 

doktorského studia 
889 394 38 

Mimořádné stipendium mimo stipendijní programy Bc. 

a NMgr. 
84111 17 

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním 

programu – stipendium mimo stipendijní programy 
280000 38 

celkem 6 059 699 682 

 

Nejvíce využívané stipendijní programy v roce 2017 co do počtu studentů i výší vyplacených stipendií 

v Kč byly Tvůrčí stipendium Bc. a NMgr. a stipendijní program na podporu studia v doktorském 

studijním programu.  

Důvodem pro vyplacení stipendií mimo stipendijní programy pro studenty Bc. a NMgr. v roce 2017 

byla zejména účast studentů Masarykovy univerzity na Akademických soutěžích. Tato stipendia byla 

placená ze zakázky určené k tomuto účelu. Od 1. 4. 2017 byla tato stipendia zařazena pod směrnici 

děkana č. 1/2017 Stipendijní program- sportovní reprezentace. 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Zora Poppová 

V Brně dne 28. 3. 2018 


