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Opatření děkana č. 7/2021 

Snížení poplatků za studium v doktorských studijních 
programech uskutečňovaných v cizím jazyce 

(ve znění účinném od 20. 12. 2021) 

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 
Úvodní ustanovení 

(1) Účelem tohoto opatření je podpora studujících s excelentními výsledky přijatých do 
prezenční formy doktorských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce 
Pedagogickou fakultou MU (dále jen „PdF"). 

(2) Výše poplatků za s tud ium v doktorských studijních programech uskutečňovaných 
v cizím jazyce (dále jen „poplatek") se s tanovuje opatřením děkana PdF pro příslušný 
akademický rok. Snížení se týká poplatku stanoveného v tomto opatření pro konkrétní 
akademický rok. 

Článek 2 
Podmínky pro snížení poplatku 

(1) Poplatek lze snížit studujícím, kteří: 

a. studují v 3. až 8. semest ru studia v doktorských studijních programech na 
PdF v prezenční formě studia uskutečňovaných v cizím jazyce , 

b. plní studijní povinnost i vyplývající dle článku 30 Studijního a zkušebního řádu 
MU, 

c. splnil i dle výběrové komise kritéria pro snížení poplatku stanovená v odstavc i 
4. 

(2) Poplatek lze po úspěšném absolvování druhého semest ru snížit na 50%, v pátém až 
osmém semest ru studia lze poplatek snížit na 25 % z celkové částky stanoveného 
pop latku. 

(3) Poplatek je studujícím, kteří splňují výše uvedené podmínky, snížen vždy na dva 
semest ry . Pro každý další akademický rok mají studující možnost podat opětovnou 
žádost o snížení. 

(4) Kritéria pro snížení poplatku pro studující: 

a. vysoká kval i ta publikační činnosti v dosavadním průběhu doktorského stud ia , 

b. získání vědeckovýzkumných grantů či účast na nich, 

c. míra rozpracovanost i disertační práce a s ní souvisejícího výzkumu, 
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d. aktivní účast na konferencích, 

e. excelentní hodnocení v předmětech 

(5) Výsledky studujících ve vztahu k těmto kritériím jsou posuzovány komplexně, nižší 
míra naplněnosti jednoho kritéria může být vyvažována vyšší mírou naplnění jiného. 

Článek 3 
Žádost o snížení poplatku 

(1) Žádost o snížení poplatku podává studující prostřednictvím formuláře (příloha č. 1 
tohoto opatření), v němž musí být vyplněny všechny povinné údaje. 

(2) K žádosti je třeba přiložit: 

a. přehled publikační činnosti, 

b. přehled grantů a projektů, jichž je studující hlavním řešitelem či členem 
řešitelského týmu, 

c. aktuální verzi disertační práce, 

d. výpis aktivních účastí na konferencích, 

e. výpis hodnocení v předmětech doktorského s tud ia . 

(3) Oddělení výzkumu, kval i ty a akademických záležitostí přijímá žádosti studujících 
průběžně a v případě neúplných podkladů vyzve k jej ich doplnění. 

(4) Referentka pro doktorské s tud ium předá komis i k posouzení pouze kompletní žádosti se 
všemi podk lady. 

Článek 4 
Výběrová komise 

(1) Výběrová komise (dále jen komise) má pět členů. Předsedá jí proděkan, do jehož 
gesce spadá doktorské s tud ium. Dále jsou členy komise dva interní odborníci z PdF, 
jeden externí odborník, který není vůči MU v pracovník poměru a jeden student či 
j edna s tudentka doktorského studijního programu. 

(2) Členy komise jmenu je na návrh proděkana, do jehož gesce spadá doktorské s tud ium, 
děkan. 

(3) Jednání komise svolává proděkan, do jehož gesce spadá doktorské s tud ium. 

(4) Komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

(5) Komise posoudí, zda žadatel či žadatelka splňuje kritéria pro snížení poplatku dle čl. 2 
odst. 4. 

(6) Návrh je přijat, souhlasí-li většina přítomných členů. 

(7) S tanov i sko komise, s vyjádřením, zda snížení poplatku doporučuje, předloží proděkan, 
do jehož gesce spadá doktorské s tud ium, děkanovi. 

(8) O snížení poplatku rozhoduje děkan s přihlédnutím ke s tanov i sku komise. 
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Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření je pověřen proděkan, do jehož 
gesce spadá doktorské s tud ium. 

(2) Kontro lu dodržování tohoto opatření vykoná referentka pro doktorské s tud ium. 

(3) Toto opatření nabývá platnost i dnem podpisu. 

(4) Toto opatření nabývá účinnosti 20. 12. 2021 

V Brně dne 14. 12. 2021 

děkan 
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Příloha č. 1 

Žádost o snížení poplatku podaná studujícími ve 3. a vyšším semestru jejich 
studia 
podle čl. 3 odst. 1 opatření děkana č. 7/2021 

Jméno a příjmení: 

UČO: 

Studijní p rogram: 
Téma výzkumného 
zaměření: 
Školitel / školitelka: 

Semes t r s tud ia: 

Da tum a podpis: 

Žádám o snížení poplatku vyměřeného Pedagogickou fakultou MU ze dne 

Jméno předsedkyně či předsedy 
oborové rady: 

Vyjádření: 

Podpis: 

Da tum: 

Jméno školitelky či školitele: 

Vyjádření: 

Podpis: 

Da tum: 

Vyjádření proděkana, do jehož 
gesce spadá doktorské s tud ium* 

Podpis: 

Da tum: 

* Zajistí referentka OVKAZ . 
K žádosti přiložte tyto přílohy: 

1. přehled publikační činnosti 
2. přehled grantů a projektů, jichž je studující hlavním řešitelem či členem 
řešitelského týmu 
3. aktuální verz i disertační práce 
4. výpis aktivních účastí na konferencích, 
5. výpis hodnocení v předmětech doktorského studia 

Přihlášky do programu přijímá Oddělení výzkumu, kval i ty a akademických záležitostí PdF 
MU průběžně. Sběr žádostí admin is t ru je referentka pro doktorské s tud ium. 
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