Opatření děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 9/2019

Stipendijní program na podporu studentské
publikační činnosti
(ve znění účinném od 1. 9. 2019)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o vysokých školách") vydávám toto opatření:
Článek 1
Specifikace stipendijního programu
Stipendijní program na podporu studentské publikační činnosti je jedním ze
stipendijních programů Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“),
které v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. b) Stipendijního řadu Masarykovy univerzity
vyhlašuje děkan fakulty.
Článek 2
Účel stipendijního programu a doba jeho trvání
1. Účelem stipendijního programu je podpora publikační činnosti studentů doktorských
studijních programů fakulty ve formě recenzovaných odborných článků kategorie
Jimp, Jsc nebo Jost, statí ve sborníku kategorie Dsc a Dimp nebo ve formě
odborných knih kategorie B a kapitol v odborných knihách kategorie C (dále jen
„publikace“).
2. Stipendijní program se vyhlašuje do konce akademického roku 2019/2020. Není-li
do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program
zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání vždy o další akademický rok.
3. Stipendium představuje ocenění za práci na publikaci a má motivovat studenta k
výraznější publikační činnosti.
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Článek 3
Podmínky pro udělení stipendia
1. Stipendium lze přiznat studentovi doktorského studijního programu bez ohledu na
formu studia.
2. Publikace musí splňovat parametry odborné publikace podle aktuální metodiky
hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory
výzkumu, vývoje a inovací schválená usnesením Vlády České republiky.
3. Podmínkou pro udělení stipendia je zveřejnění publikace v jedné z forem uvedených
v čl. 2 odst. 1 tohoto opatření. Ve výjimečných případech se podmínka zveřejnění
považuje za splněnou, je-li publikace přijata ke zveřejnění. Tato skutečnost musí být
doložena potvrzením o přijetí publikace ke zveřejnění nakladatelem nebo
vydavatelem.
4. Vydání odborné knihy může být finančně podpořeno ze zdrojů fakulty. Podporovaná
odborná kniha musí být recenzována a vydána v renomovaném nakladatelství s
vědeckou redakcí. O udělení podpory rozhoduje na základě žádosti studenta
doporučené jeho školitelem proděkan pro vědu a výzkum.
5. Splnění parametrů podle čl. 3 odst. 2 tohoto opatření je zkontrolováno odborným
pracovníkem fakulty, kterým je vedoucí Ústřední knihovny fakulty nebo jím pověřený
pracovník.
6. Podpora podle tohoto opatření nebude udělena, pokud byla publikace studenta
navrhovaná k udělení stipendia oceněna z jiných veřejných (např. projekt
specifického výzkumu, s výjimkou projektu určeného k vydávání monografií, projekt
GAČR, TAČR atd.), případně soukromých zdrojů (vyjma autorského honoráře).

Článek 4
Výše stipendia a zdroje financování
1. Stipendium se přiznává ve výši:

a) částka za článek kategorie Jost: 1.000,- až 3.000, - Kč podle odborné úrovně a
rozsahu;
b) částka za článek kategorie Jimp: 6.000,- až 8.000,- Kč podle odborné úrovně a
rozsahu;
c) částka za článek v kategorii Jsc: 3.000,- až 5.000,- Kč podle odborné úrovně a
rozsahu;
d) částka za odbornou knihu kategorie B: 5.000,- až 10.000,- Kč podle odborné úrovně
a rozsahu;
e) částka za kapitolu v odborné knize kategorie C: podíl z částky, odpovídající odměně
za celou monografii, stanovené podle počtu stran příslušné kapitoly v poměru k
počtu stran celé monografie;
f) částka za stať ve sborníku kategorie Dsc nebo Dimp: 3.000,- až 5.000,- Kč podle
odborné úrovně a rozsahu.
2. Stipendium je poskytováno ze stipendijního fondu fakulty.
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Článek 5
Návrh na přiznání stipendia a jeho výše
1. Stipendium a jeho výši přiznává děkan fakulty na návrh studenta doporučený jeho
školitelem. Návrh musí být podán nejpozději:
- do 31. 8. pro publikace vydané v prvním pololetí kalendářního roku
- do 31. 1. následujícího roku pro publikace vydané v druhém pololetí předchozího
kalendářního roku.
2. Návrh na přiznání stipendia podle tohoto opatření obsahuje (viz příloha):
a) náležitosti uvedené v tomto návrhu;
b) vyjádření školitele k odborné úrovni a rozsahu publikace;
c) návrh školitele na výši odměny a vyjádření se k ní;
d) vyjádření odborného pracovníka o splnění parametrů podle čl. 3 odst. 2 tohoto
opatření.
3. Podmínkou pro přiznání stipendia je taktéž vložení publikace do repozitáře
Masarykovy univerzity.
4. K návrhu na přiznání stipendia, není-li publikace ještě publikována, musí být
přiloženo potvrzení o přijetí publikace ke zveřejnění ve smyslu článku 3 odst. 3
tohoto opatření.
5. K návrhu na přiznání stipendia musí být přiložen samotný publikovaný text. Je-li
publikace přístupná i elektronicky, dostačuje odkaz na elektronickou adresu.
6. Stipendium se vyplácí studentovi v souladu s čl. 16 Stipendijního řádu Masarykovy
univerzity.
7. Jestliže se na publikaci navrhované na přiznání stipendia podílelo více autorů
studentů, stipendium se rozdělí poměrně podle jejich autorského podílu.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou dodržování tohoto opatření, jeho prováděním a případnou aktualizací
pověřuji proděkana pro doktorské studium a rigorózní řízení.
2. Výkladem tohoto opatření pověřuji proděkana pro vědu a výzkum.
3. Toto opatření ruší Opatření děkana č. 12/2018.
4. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
V Brně dne 18. června 2019
Martin Škop, v. r.
děkan
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Příloha opatření č. 9/2019, kterou se vyhlašuje stipendijní program na podporu
studentské publikační činnosti studentů doktorských studijních programů Právnické
fakulty Masarykovy Univerzity - Vzor návrhu na přiznání stipendia dle čl. 5 odst. 2
opatření.
Návrh na přiznání stipendia podle opatření č. 9/2019
Právnická fakulta MU, děkan, Veveří 70, 611 80 Brno
Jméno a příjmení studenta: ……………….……………UČO: ……………………….

Jméno a příjmení školitele: .................................................................................
Plný bibliografický údaj o publikaci:
……………………………………………………………………………………………………
Kategorie publikace:
 Jost
 Jsc
 Jimp

 B
 C

 Dsc
 Dimp

K návrhu přikládám následující přílohy (v souladu s Opatřením č. 9/2019):
o potvrzení o přijetí publikace ke zveřejnění (není-li ještě práce
publikována)
o publikovaný text (odkaz na elektronickou adresu, případně text v PDF)

V Brně dne: …………………………
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………………………………………
Podpis studenta

Vyjádření školitele k odborné úrovni a rozsahu publikace:

V Brně dne: …………………………

………………………………………
Podpis školitele

Návrh školitele na výši odměny a vyjádření se k ní:

V Brně dne: …………………………

………………………………………
Podpis školitele

Vyjádření odborného pracovníka fakulty o splnění parametrů podle čl. 3 odst. 2 tohoto
opatření:

V Brně dne: …………………………
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………………………………………
Podpis odborného pracovníka

