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Přehled stipendií postgraduálního doktorského studia na Lékařské fakultě Masarykovy 

univerzity za rok 2020 

 

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 ve studijních 
programech vyučovaných v českém jazyce na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v roce 
2020. 

Celkem bylo v roce 2020 vyplaceno 47 528 049 Kč, a to v rámci 4 165 vydaných rozhodnutí. 
Na LF MU bylo aktuálních 11 stipendijních programů, přičemž většina z nich je určena pro 
studenty pregraduálního studia.   

Mimo vyhlášené stipendijní programy bylo vypláceno mimořádné stipendium, stipendium na 
podporu studia v doktorském studijním programu, stipendium na podporu tvůrčí činnosti a 
Stipendium přiznávané MŠMT. 

Zdrojem financí k výplatě stipendií je Stipendijní fond Lékařské fakulty a také projektová 
podpora z fondů Evropské komise.  

Následuje tabulkový přehled vyplacených stipendií v jednotlivých stipendijních programech a 
mimo stipendijní programy (tabulka č. 1) a dále přehled vyplacených stipendií v jednotlivých 
měsících roku 2020 (tabulka č. 2).  
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Doktorské studium – přehled stipendií vyplacených ve studijních programech v českém jazyce 
v roce 2020 

Tabulka č. 1:  
Přehled vyplacených stipendií dle stipendijních programů (jsou uvedeny pouze programy určené 
doktorským studentům ve studijních programech vyučovaných v českém jazyce) a vyplacených 
stipendií mimo stipendijní programy 

     

Stipendijní programy Zakázka 
Počet 

rozhodnutí 
Počet 

studentů Částka v Kč 
II. Stipendijní program pro studenty, kteří 
reprezentují fakultu 1146 1    1    1 500    
VI. Stipendijní program na podporu tvůrčí, 
vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti 
studentů 

různé 
zakázky 1050 405 10 543 749 

Stipendia mimo stipendijní programy         
Stipendium na podporu studia v doktorském 
studijním programu 1126 3 075    405    36 876 000    

Mimořádné stipendium 
různé 

zakázky 39    39    106 800    

CELKEM       47 528 049    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



3/3  

 
 
 
 
 
Tabulka č. 2: 
Vyplacená stipendia celkem v jednotlivých měsících roku 2020 
   

Měsíc Částka v Kč 
Počet vydaných 

rozhodnutí 
leden 2 924 000    244    
únor 2 906 500    244    

březen 3 232 996    299    
duben 3 387 209    315    
květen 3 487 373    333    
červen 4 070 753    363    

červenec 3 901 482    395    
srpen 3 898 025    336    
září 3 741 463    342    
říjen 6 418 098    468    

listopad 5 785 250    482    
prosinec 3 774 900    344    
CELKEM 47 528 049    4 165    

   
   
Vypracovala dne: 10. 2. 2021   
Ing. Renata Jobeková, MBA, Lékařská fakulta MU  
Oddělení pro kvalifikační rozvoj  
renata.jobekova@med.muni.cz  
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