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Přehled stipendií postgraduálního doktorského studia  
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity  

za rok 2017 
 
 
 

Stipendijní řád Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) upravuje v souladu s § 91 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“) a čl. 35 Statutu Masarykovy univerzity 
(dále jen „Statut MU“) podmínky a postup při poskytování stipendií studentům Masarykovy 
univerzity (dále jen „MU“). 
 
Dle Článku 17 Řádu, Zveřejňování informací o stipendiích, je povinností MU, fakult i 
vysokoškolských ústavů zveřejnit ve veřejné části internetových stránek do 31. března každého 
roku zprávu o stipendiích za uplynulý kalendářní rok. 
 
Tato zpráva se věnuje přehledu vyplacených stipendií v doktorském studiu na Lékařské fakultě 
Masarykovy univerzity v roce 2017.  
 
Celkem bylo v roce 2017 vyplaceno 14 814 825 Kč, a to v rámci 2403 vydaných rozhodnutí. Na 
LF MU bylo aktuálních 13 stipendijních programů, přičemž většina z nich je určena pro studenty 
pregraduálního studia.  
 
Mimo vyhlášené stipendijní programy a stipendium na podporu studia v doktorském studijním 
programu bylo na základě rozhodnutí MŠMT a Domu zahraniční spolupráce (DZS) vypláceno tzv. 
„vládní“ stipendium, a to v rámci stipendia na podporu mobility zahraničním studentům.  
 
Zdrojem financí k výplatě stipendií je Stipendijní fond Lékařské fakulty a také projektová podpora 
z fondů Evropské unie. 
 
Následuje tabulkový přehled vyplacených stipendií v jednotlivých stipendijních programech a 
mimo stipendijní programy (tabulka 1) a dále přehled vyplacených stipendií v jednotlivých 
měsících roku 2017 (tabulka 2). 
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Doktorské studium – přehled stipendií v roce 2017 
 
Tabulka 1: 
Přehled vyplacených stipendií dle stipendijních programů (jsou uvedeny pouze programy určené  
doktorským studentům) a vyplacených stipendií mimo stipendijní programy 

Stipendijní programy 
 

Zakázka Počet 
rozhodnutí 

Počet 
studentů 

Částka  
Kč 

II. Stipendijní program pro studenty, 
kteří reprezentují fakultu * 

1146 45 45 62 200  

VI. Podpora tvůrčí činnosti studentů 
(včetně projektů) 

různé 
zakázky 

1 067 172 5 269 225  

VII. Podpora účasti doktorských 
studentů na odborných akcích a stážích 
v ČR i v zahraničí ** 

1148 0 0 0 

Stipendia mimo stipendijní programy 
 

    

Stipendium na podporu studia 
v doktorském studijním programu 

1126 1284 254 9 416 900 
 

Stipendium na podporu mobility (DZS) 
 

1135 7 1 66 500 

CELKEM: 
 

 2403  14 814 825 

 
* Účast doktorských studentů v dohledových komisích u přijímacích zkoušek do pregraduálního studia 
** V roce 2017 nebylo možné poskytovat stipendium z tohoto programu ze stipendijního fondu fakulty. Aktivní účast 
doktorandů na odborných akcích v tuzemsku i v zahraničí byla podporována převážně v rámci jejich spolupráce na 
řešení grantových projektů z programu Podpora tvůrčí činnosti studentů. 
 
Tabulka 2: 
Vyplacená stipendia celkem v jednotlivých měsících roku 2017 

Měsíc Částka Kč Počet vydaných rozhodnutí 
leden 0 0 
únor 6 000 1 
březen 1 804 186 492 
duben 364 394 41 
květen 881 892 172 
červen 513 372 145 
červenec 145 927 16 
srpen 9 237 2 
září 274 012 33 
říjen 9 961 218 1354 
listopad 399 977 77 
prosinec 454 610 70 
CELKEM 14 814 825 2 403 

 
Vypracovala dne: 23. 3. 2018 
Ing. Alena Šamánková, Lékařská fakulta MU 
Oddělení pro kvalifikační rozvoj 
asaman@med.muni.cz 


