


 

Článek 5 

Výše stipendia 

(1) Stipendiem může být oceněno nejvýše 15 studentů, přičemž nejvýše 5 oceněných 
obdrží stipendium ve výši 10 000 Kč měsíčně, nejvýše 10 oceněných pak stipendium 
ve výši 5 000 Kč měsíčně. 

(2) Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 12 měsíců, zpravidla od července 
do června následujícího roku. 

(3) Stipendium je vypláceno v českých korunách. 

Článek 6 

Postup při podávání návrhů 

(1) Návrh na udělení stipendia podává předseda oborové rady (příp. oborové komise) 
k rukám referentů studijního oddělení pro doktorské studium, a to na základě výzvy 
proděkana pro vědu a doktorské studium, která je rozesílána zpravidla během 
května. 

(2) Konkrétní podoba návrhů je vždy specifikována přímo ve výzvě. 
(3) Každý předseda oborové rady (příp. oborové komise) může za jeden program 

navrhnout maximálně dva studenty. 

Článek 7 

Posouzení návrhů 

(1) Jednotlivé návrhy posuzuje komise sestávající z předsedů všech oborových rad 
(příp. oborových komisí), která každému z navržených studentů přidělí pořadí.  

(2) Komise zohledňuje zejména aktivity doktorských studentů během jejich 
dosavadního doktorského studia, jako je publikační činnost, aktivní účast na 
konferencích, účast na zahraničních pobytech, míra rozpracovanosti disertační 
práce a s ní souvisejícího výzkumu apod. Zohledňovány nejsou aktivity 
doktorskému studiu předcházející nebo s doktorským studiem nesouvisející. 

(3) Výsledné pořadí všech navržených studentů je stanoveno na základě průměrů 
pořadí přidělených všemi posuzovateli, kdy jsou studenti seřazeni od nejnižšího 
průměru po nejvyšší. 

Článek 8 

Přiznání stipendia 

(1) O přiznání stipendia a jeho konečné výši rozhoduje v zastoupení děkana proděkan 
pro vědu a doktorské studium. 

(2) Stipendium není přiznáno studentovi jednorázově na celých 12 měsíců, ale je 
přiznáváno každý měsíc samostatným rozhodnutím, a to pouze v případě, že 
student aktuálně splňuje podmínky pro přiznání stipendia – studuje ve standardní 
době doktorského studia v prezenční formě a jeho studium není přerušeno. 

Článek 9 

Doručování rozhodnutí a výplata stipendia 

(1) Doručování rozhodnutí o přiznání stipendia se řídí Stipendijním řádem Masarykovy 
univerzity. 

(2) Stipendium se po jeho přiznání vyplácí bezhotovostně na bankovní účet studenta 
jím uvedený v Informačním systému MU. 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
(1) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 



(2) Realizaci tohoto opatření, jeho výklad a aktualizaci vykonává proděkan pro vědu 
a doktorské studium. 

(3) Kontrolu použití finančních prostředků pro stipendia vykonává tajemník fakulty. 
(4) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 
(5) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

 
 
 
 

podepsáno elektronicky 
 prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 
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