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Zpráva o stipendiích za rok 2020 

 

V roce 2020 přiznávala Fakulta sportovních studií (dále jen FSpS) stipendia ve 12 stipendijních 

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

celkem 2 434 889 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 1 008 000 

Stipendia tvůrčí 799 289 

Stipendia sociální 0 

Stipendia mimořádná 162 200 

Stipendia doktorská 456 500 

Stipendia mobility - do zahraničí 8 900 

Celkem 2 434 889 

 

Částkou 2 434 889,00 Kč bylo v roce 2020 vyčerpáno 143,22% z tvorby stipendijního fondu Fakulty 

sportovních studií za rok 2020. 

 

V roce 2020 Fakulta sportovních studií MU měla stanoveny cíle: aktualizace stipendijních programů, 

tvorba stipendijního programu pro studenty, kteří se podílí na tvorbě kvalitnějšího výukového prostředí 

na FSpS. Mezi cíle rovněž patřila podpora tvůrčí činnosti a internacionalizace FSpS, rovněž podpora 

studentů při zapojení do celospolečensky prospěšné činnosti (humanitární pomoc, pomoc 

znevýhodněným skupinám) a podpora iniciativy studentů při participaci na zpřístupnění FSpS v online 

formě v co nejširší míře. Tyto cíle byly úspěšně plněny, stipendijní programy byly aktualizovány a vznikl 

nový stipendijní program pod Opatřením děkana FSpS č. 13/2020 Stipendijní program na podporu aktivit 

souvisejících se studiem. Na plnění cílů poukazuje mimo jiné výše vyplacených tvůrčích stipendií, 

stipendií na podporu závěrečné práce v cizím jazyce, výše mimořádných stipendií. 

V tabulce jsou uvedeny stipendijní programy roku 2020, objem prostředků zahrnuje prostředky 

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

 

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   

Opatření děkana č. 8/2020 Stipendijní program – tvůrčí 
stipendium FSpS Bc. a NMgr. 

200 830 60 

Opatření děkana č. 11/2020 Stipendijní program -
ocenění vynikajících závěrečných prací 

110 000 9 

Opatření děkana č. 9/2020 Stipendijní program na 
podporu závěrečných prací v anglickém jazyce 

352 500 21 

Opatření děkana č. 3/2020- Stipendijní program na 
podporu aktivit souvisejících se studiem 

600 1 

Směrnice děkana 5/2017 Tvůrčí stipendium studentů 
doktorského studia 

613 298 131 

Směrnice děkana č. 4/2018 Stipendijní program na 
podporu talentovaných studentů DSP ve výzkumné a 
tvůrčí činnosti  

79 270 3 

Tvůrčí stipendia celkem  1 356 498  225 

Mimořádná stipendia   
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Opatření děkana č. 7/2020 Stipendijní program – 
sportovní reprezentace 

107 387 44 

Opatření děkana č. 4/2020- mimořádné stipendium 
FSpS 

162 200 55 

 Mimořádná stipendia celkem 269 587 99 

Sociální stipendium   

Opatření děkana č. 6/2020 Stipendijní program pro 
studenty v tíživé sociální situaci 

0 0 

Sociální stipendia celkem 0 0 

Prospěchové stipendium   

Opatření děkana č. 5/2020 Stipendijní program – 
prospěchové stipendium 

1 011 400 
228 

Prospěchové stipendium celkem 1 011 400  228 

Stipendium na podporu mobility   

Opatření děkana č. 10/2020 Stipendijní program na 
podporu mobility na Fakultě sportovních studií 
Masarykovy univerzity 

8 900 1 

Stipendium na podporu mobility celkem 8 900 1 

Stipendia doktorská   

Směrnice děkana č. 9/2018 Stipendijní program na 
podporu studia v DSP 

7 712 750 56 

 Stipendia doktorská 7 712 750 56 

   

celkem 10 359 135 609 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Zora Poppová 

V Brně dne 24. 3. 2021 


