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Zpráva o stipendiích poskytuje přehled vyplacených stipendií v roce 2020 u bakalářských, 

magisterských a navazujících magisterských studijních programů na Lékařské fakultě 

Masarykovy univerzity. Dále shrnuje nejdůležitější informace týkající se stipendijní agendy 

v uplynulém roce. 

Podmínky a postup udílení stipendií studentům Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) jsou 

upraveny Stipendijním řádem Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“), který vychází  

z § 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  

ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách, dále jen „ZVŠ“), a je v souladu  

s čl. 35 Statutu Masarykovy univerzity (dále jen „Statut MU“). Dále se podmínky udílení 

stipendií v roce 2020 řídí Opatřením děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 5/ 2019 

Stipendijní programy Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity (s účinností od 1. 9. 2019)  

a Opatřením děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 2/ 2020 Stipendijní programy 

Lékařské Fakulty Masarykovy Univerzity (ve znění účinném od 2. 4. 2020). 

Zdrojem financování je Stipendijní fond Lékařské fakulty nebo příjmy z poplatků za studium 

v cizím jazyce. Stipendia jsou rovněž financována z prostředků Evropské unie nebo z Fondu 

rozvoje Masarykovy univerzity určených na podporu projektových záměrů MU. Dále mohou 

být stipendia vyplácená jako mimořádná, financovaná z vnitřních zdrojů pracovišť LF MU, 

případně z dalších zdrojů fakulty určených na vzdělávací činnost. Splní-li student podmínky 

k přiznání tzv. vládního stipendia na podporu mobility – jedná se o stipendium vyplácené 

fakultou dle rozhodnutí Domu zahraniční spolupráce. Náklady jsou fakultě přerozděleny 

kvartálně, prostřednictvím MŠMT.  

Aktualizované Opatření děkana o stipendijních programech 2/ 2020 doznalo jen několika 

dílčích změn. Za zmínku stojí nově vytvořený stipendijní program XII. Cena děkana pro 

zahraniční studenty – Excellence Award, která bude udělována vždy v únoru / březnu daného 

kalendářního roku studentům posledních ročníků v anglických studijních programech,  

a to primárně za jejich dlouhodobé vynikající studijní výsledky. 

Lékařská fakulta měla v minulém kalendářním roce vyhlášených 12 stipendijních programů, 

z nichž 11 bylo určeno pro pregraduální studia. Celkem LF MU vyplatila v roce 2020 stipendia 

v hodnotě 54 184 707,-Kč, z toho pregraduálním studiím bylo určeno 6 180 976,- Kč. Částka 
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pro pregraduální studenty byla rozdělena mezi 876 studentů, a to v rámci 1386 rozhodnutí (viz 

Příloha 1).  

Vzhledem k epidemii COVID-19 se výrazně snížil počet studentů prezentujících  

na zahraničních konferencích – respektive je pravděpodobné, že se organizace větší části 

konferencí přesunula do online prostoru, a tudíž není nutné financovat náklady na dopravu  

a ubytování. Stipendijní program pro podporu účasti studentů na odborných akcích obsahuje 

jen studentské ubytování P-PooL v rámci nultého výukového týdne. 

V souvislosti s omezeními cestování se snížilo také procento studentů, které každoročně získá 

stipendium za účelem proplacení nákladů na dopravu u semestrálního zahraničního pobytu 

Erasmus. Patrné je snížení o téměř 70 % v roce 2020 oproti roku 2019. O polovinu klesl rovněž 

zájem studentů o stipendium za mezinárodní zkoušku USMLE, vedoucí k licenci rezidujícího 

lékaře v USA a to z 20 na 10 studentů.  

Významný nárůst finančních prostředků vložených do stipendií naopak můžeme sledovat  

u projektového řízení a stipendií za tvůrčí činnost studentů, kde došlo oproti loňskému roku 

2019 k růstu o 213 000,- Kč. U stipendií za reprezentační aktivity studentů je patrný nárůst  

o více jak 130 000,- Kč. Mírně se zvýšilo množství studentů, které dosáhlo na prospěchové 

stipendium. U prospěchových stipendií byly navýšeny v roce 2020 finanční prostředky, podle 

předpokladů tedy došlo k nárůstů o téměř 700 000,- Kč oproti roku 2019. Jedná  

se o přerozdělení financí ze stipendijního programu Cena děkana, jenž byla v loňském roce 

2020 poprvé udělena dle výběrovějších kritérií - dosáhlo na ni zhruba 10 % studentů oproti 

letem minulým.  

Ostatní stipendijní programy, tj. stipendia za prázdninové praxe, stipendia studentů 

s vědeckou průpravou v programu P-PooL nebo stipendia za ostatní tvůrčí činnost se trvale 

drží na stejné úrovni jako v předchozích letech. Prospěchová a tvůrčí stipendia nadále tvoří 

největší podíl veškerých finančních nákladů, dohromady 83 % (viz Příloha 2). 

Prvním rokem zavedený stipendijní program na podporu krátkodobých, výzkumných stáží 

studentů, jehož účelem je zapojit pregraduální studenty do vědecko-výzkumných aktivit LF MU 

a podporovat je v získání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností, nebyl v roce 2020 

efektivně využit. Stipendium umožňuje finančně podpořit stáže, které mají kratší než 
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semestrální trvání, a není je tedy možné financovat z prostředků Centra zahraniční spolupráce 

(CZS). O toto stipendium v roce 2020 nebyl ze strany studentů patrný zájem. Vysvětlením 

může být nastalá epidemiologická situace. V budoucnu tak bude vhodná aktivnější propagace 

mezi studenty, jelikož přínos stipendia je zjevný. 

Dle Čl. 17 o Zveřejňování informací o stipendiích, Stipendijního řádu, je povinností všech fakult 

zveřejnit ve veřejné části internetových stránek do 31. března zprávu o stipendiích  

za uplynulý kalendářní rok. Přehled stipendií je vzhledem k této povinnosti k nahlédnutí  

na webu fakulty: https://www.med.muni.cz/studenti/stipendia. Na uvedených webových 

stránkách lze dohledat také ostatní dokumenty vztahující se ke stipendijní agendě na LF MU.  

 

 



Příloha 1

Stip. program Zakázka Rozhodnutí Studentů Částka

III. Stipendijní  program prop podporu účasti studentů 

    na odborných akcích

IV. Stipendijní program na podporu vyjíždějících na

     zahraniční stáže v rámci výměn organizovaných MU

V. Stipendijní program na podporu prázdninových praxí 

    organizovaných LF MU

VI. Stip. program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj. 1149

     vědecko - výzkumná a pedagogická (bez projektů) 1111 *

VI. Stip. program na podporu tvůrčí činnosti studentů, tj.

     vědecko - výzkumná a pedagogická (projekty)

VIII. Stipendijní program pro podporu studentů v pro-

       gramu s rozšířenou vědeckou přípravou P-PooL

X. Stipendijní program na podporu studentů, kteří 

    úspěšně složí zkoušky USMLE

XI. Stipendijní program pro podporu krátkodobých, 

     výzkumných stáží studentů

XII. Excellence Award
1148 0 0 -  Kč             

Stipendia mimo stipendijní programy Zakázka Rozhodnutí Studentů Částka

z toho stipendium pro Běloruské studenty 0 0 -  Kč             

CELKEM 6 180 976 Kč 

POZN. * dle číselníku pracoviště
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0

140 000 Kč     

-  Kč             

1114

1151 0

10

106

250 000 Kč     10

Pregraduální studium - přehled stipendií 2020

Tabulka: Přehled vyplacených stipendií dle stipendijních programů

VII. Stipendijní program Cena děkana

614 000 Kč     

1113 34 34 350 Kč       

1112 1 908 200 Kč  421

1142 14

423 500 Kč     

1154

160

různé 404

14

63

1145

1144

2 046 254 Kč  118

303

174

8

455 623 Kč     

15 472 Kč       

I. Stipendijní program prospěchový 

60 577 Kč       14

34

132

1146 195

8

14

II. Stipendijní program pro studenty reprezentující LF MU 

3 15 000 Kč       1152Mimořádné stipendium

1127Stipendium přiznávané MŠMT - Vládní stipendium 

3

3 218 000 Kč     17
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1908 200 Kč ; 31%

455 623 Kč ; 7%

15 472 Kč ; 0%

60 577 Kč ; 1%

34 350 Kč ; 1%

423 500 Kč ; 7%

2046 254 Kč ; 33%

140 000 Kč ; 2%
614 000 Kč ; 10%

250 000 Kč ; 4%

218 000 Kč ; 4%

15 000 Kč ; 0%

Graf 1: Stipendijní programy 2020

LF 01 Prospěch LF 02 Reprezentace

LF 03 Odborné praxe a stáže v tuzemsku i v zahraničí LF 04 Zahraniční stáže

LF 05 Prázdninové praxe LF 06 Tvůrčí činnost

LF 06 Tvůrčí činnost - Projekty LF 07 Cena děkana

LF 09 P-PooL tvůrčí LF 10 USMLE

LF 12 Excellence Award MŠMT vládní stipendium

Mimořádné stipendium


