


i. 1,0 až 1,2 a současně svým prospěchem student patří mezi 10 % nejlepších 
studentů v daném studijním programu, anebo 

ii. v rozmezí hodnot 1,21 až 1,4 a současně svým prospěchem student patří 
mezi 10 % nejlepších studentů v daném studijním programu; 

d) v průběhu studia nebyl hodnocen žádnou ze známek F, N, X (včetně uznaných 
předmětů); 

e) ke dni sběru dat nepřekročil standardní dobu studia daného programu; 
f) ke dni sběru dat nemá neuhrazené poplatky za studium v aktuálních ani minulých 

programech studovaných na FF MU. 
Pro sběr dat se využívá databáze a ukazatelů dostupných v IS MU. 

Článek 6 

Výše stipendia  

(1) Výše stipendia je v případě splnění podmínky: 

- podle čl. 5 písm. c) bodu i. tohoto opatření 6 000 Kč,  
- podle čl. 5 písm. c) bodu ii. tohoto opatření 3 000 Kč. 

(2) Prospěchová stipendia poskytovaná v rámci jednoho stipendijního kola podle čl. 7 
odst. 1 mohou být krácena do výše maximálně 50 % částky stanovené odst. 1 
tohoto článku za předpokladu, že by v předmětném období došlo k významnému 
poklesu zůstatku stipendijního fondu fakulty, s přihlédnutím k prognóze jeho vývoje 
a výběru finančních prostředků pro jeho tvorbu a rovněž s přihlédnutím k vnitřní 
skladbě stipendijního fondu. 

Článek 7 

Sběr dat, přiznání stipendia a jeho výplata 

(1) Sběr dat a přiznání stipendia probíhá dvakrát ročně, vždy po zablokování zápisu 
známek do hodnoceného semestru. 

(2) Stipendium se vyplácí jednorázově a přiznává se automaticky bez žádosti studenta. 
V případě, že student v předcházejícím semestru absolvoval studijní pobyt (např. 
Erasmus) a nesplnil podmínku podle čl. 5 písm. b) této směrnice (při současném 
splnění všech ostatních podmínek), může podat individuální žádost v průběhu 
aktuálně probíhajícího semestru. 

(3) Rozhodnutí o přiznání stipendia je vyhotoveno v elektronické formě a opatřeno 
digitálním podpisem. Studentovi se rozhodnutí doručuje prostřednictvím Úřadovny 
IS MU. 

(4) Splnění podmínek podle čl. 5 se posuzuje v každém studijním programu 
samostatně. Student, který splní podmínky podle čl. 5 ve více studijních 
programech současně, má nárok na stipendium v každém programu zvlášť. 

(5) Výplata stipendia probíhá jednorázově po nabytí právní moci rozhodnutí na 
bankovní účet uvedený studentem v IS MU. 

Článek 8 

Prospěchové stipendium pro absolventské ročníky 

Prospěchové stipendium může být přiznáno také studentům posledních ročníků 
bakalářského a navazujícího magisterského studia, tj. za semestr, ve kterém studenti 
přistupují ke státní závěrečné zkoušce. Stipendium se přiznává na základě žádosti 
studentů, kterou podají na Studijní oddělení FF MU nejpozději do konce období pro 
podávání přihlášek ke státní závěrečné zkoušce v příslušném semestru (dle aktuálního 
harmonogramu). K tomuto datu musí studenti splnit všechny své povinnosti, resp. musí 
splňovat příslušné podmínky pro přiznání stipendia. 
  



 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
(1) Toto opatření zrušuje opatření FF MU č. 2/2022 Prospěchový stipendijní program 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ze dne 17. ledna 2020, účinné ode dne 
17. ledna 2020. 

(2) Toto opatření navazuje na Stipendijní řád Masarykovy univerzity. 
(3) Kontrolu, výklad a aktualizaci tohoto opatření vykonává proděkan pro studijní 

záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu. 

(4) Kontrolu využívání finančních prostředků pro účely prospěchových stipendií 
vykonává tajemník fakulty. 

(5) Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. 
(6) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2022.  

 
 
      

doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. 
 děkanka 


