UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ
Akademický senát Pedagogické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v platném znění, a podle čl. 6 Statutu Pedagogické fakulty usnesl na těchto
Pravidlech pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě (dále jen „předpis“) stanoví
podle čl. 4 odst. 5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze
(dále jen "univerzita") pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Pedagogické
fakultě (dále jen "fakulta").
Čl. 2
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
1. Ukazatelem, podle kterého se posuzuje nárok na přiznání stipendia za vynikající studijní
výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“), je aritmetický průměr známek ze všech
klasifikovaných kontrol studia předmětu a souborných zkoušek konaných v předchozím
úseku studia, včetně neúspěšných pokusů u zkoušek a souborných zkoušek, zaokrouhlený
na setiny upravený bonusem −0,01 za každý kredit získaný nad hranici 60 kreditů a
malusem +0,01 za každý zapsaný, ale nezískaný kredit (dále jen „ukazatel“). Při výpočtu
se přitom nepřihlíží k uznaným kontrolám studia předmětu ani za ně přiznaným kreditům.
2. Nárok na přiznání stipendia se posuzuje zvlášť v každém oboru bakalářského nebo
magisterského studijního programu, ve kterém je student na fakultě zapsán (dále jen
„Studium“). Studentům prvních ročníků se prospěchové stipendium nepřiznává.
3. Základní podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia je řádný zápis do aktuálního
úseku studia a získání 60 kreditů v předchozím úseku téhož studia. Rozšiřující podmínkou
je též dosažení hodnoty ukazatele podle odst. 1 nejvýše 1,50.
4. Studia splňující podmínky v odst. 3 jsou rozdělena do skupin podle ročníku a oboru (dále
jen „skupiny“). V těchto skupinách jsou Studia uspořádána vzestupně podle hodnoty
ukazatele. Pokud je celkový počet studentů, kterým náleží Studium zařazené do některé ze
skupin, nižší než minimální počet studentů podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu
univerzity, k rozšiřující podmínce podle odst. 3 se nepřihlíží.
5. Pro všechny skupiny se určí jednotný minimální podíl počtu Studií vyjádřený v celých
procentech tak, aby celková suma prospěchových stipendií přiznaných podle dále
uvedeného postupu dosáhla aspoň hodnoty stanovené děkanem pro daný akademický rok
po projednání v akademickém senátu fakulty a zároveň bylo stipendium přiznáno aspoň
minimálnímu počtu studentů podle čl. 4 odst. 2 Stipendijního řádu univerzity.

6. Prospěchové stipendium je přiznáno studentům, jejichž Studium má v některé ze skupin
pořadí nižší nebo rovno počtu odpovídajícímu podílu podle odst. 5. Stipendium je též
přiznáno studentům, jejichž Studium má v dané skupině stejnou hodnotu ukazatele jako
Studium poslední v pořadí podle předchozí věty.
7. Výše prospěchového stipendia náležícího Studiu, které splňuje podmínky podle odst. 6, se
určí podle vzorce
s =s1 + ( s2 − s1 ) ⋅

u2 − u
,
u2 − u1

kde s1 je stanovená dolní hranice stipendia,
s2 je stanovená horní hranice stipendia,
u1 je hodnota ukazatele odpovídající Studiu prvnímu v pořadí podle odst. 4,
u2 je hodnota ukazatele odpovídající Studiu poslednímu v pořadí podle odst. 4,
u je hodnota ukazatele odpovídající Studiu, pro které je určováno stipendium.
8. V případě, že hodnoty u1 a u2 jsou si rovny, určí se výše stipendia podle vzorce s = s2.
9. Dolní a horní hranici stipendia podle odst. 7 stanoví děkan pro daný akademický rok po
projednání v akademickém senátu fakulty, a to v rozmezí stanoveném Stipendijním řádem
univerzity.
10. Prospěchová stipendia náležející více Studiím jednoho studenta se sčítají až do maximální
výše stanovené Stipendijním řádem univerzity.
11. Rozhodným dnem pro zjišťování podmínek pro přiznání prospěchového stipendia je 31.
říjen aktuálního akademického roku.
Čl. 3
Podmínky pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
1. Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu univerzity může být
studentovi přiznáno formou stipendia studentské pomocné síly, fakultního agonu nebo
studentského grantu.
2. Stipendium ve formě stipendia studentské pomocné síly může být přiznáno za podíl na
činnosti děkanátu, kateder, ústavů a jiných pracovišť fakulty.
3. Celkovou výši stipendií pro každou formu stipendia podle odst. 1, u stipendií studentské
pomocné síly po jednotlivých pracovištích, stanoví děkan po projednání v akademickém
senátu fakulty.
4. Podmínky pro přiznání stipendia studentské pomocné síly jsou následující:
a) Student je děkanem ustanoven jako studentská pomocná síla (dále jen „SPS“) na
oddělení děkanátu nebo pracovišti fakulty na základě návrhu vedoucího tohoto
oddělení nebo pracoviště pro daný akademický rok.
b) Vedoucí příslušného pracoviště je garantem obsahu, úrovně a množství odvedené
práce SPS. V případě, že student zadané úkoly neplní, může vedoucí pracoviště
navrhnout děkanovi pozastavení výplaty stipendia, snížení vyplácené částky,

popřípadě odvolání či výměnu SPS. Pozastavení nebo snížení vyplácené částky lze
učinit pouze v souladu s rozhodnutím, kterým bylo studentovi stipendium přiznáno.
c) Návrhy na ustanovení SPS na pracovišti, výši stipendia a rozsah činnosti SPS podávají
vedoucí pracovišť do čtrnácti dnů od začátku zimního semestru. Návrhy schválené
děkanem musí být na katedře zveřejněny.
5. Stipendium ve formě fakultního agonu může být přiznáno za vynikající vědecké,
umělecké, sportovní, kulturní a další tvůrčí výsledky a za činnost související
s reprezentací fakulty.
6. Stipendium ve formě studentského grantu může být jednorázově přiznáno jako finanční
podpora realizace odborné činnosti studenta na základě předloženého projektu.
7. Podmínky pro přiznání studentského grantu jsou následující:
a) Student předkládající projekt musí prokázat způsobilost věcně, uceleně a přesvědčivě
argumentovat ve prospěch návrhu.
b) Projekt musí obsahovat zejména cíl činnosti studenta či studentů, navrhovaný postup
k jeho dosažení včetně metodiky, údaje o dosavadní činnosti a výsledcích studenta či
studentů v dané oblasti a rozbor finančních nákladů.
c) K návrhu projektu se vyjadřuje pedagogický nebo vědecký pracovník fakulty, který
písemně předkládá vyjádření posuzující kvalitu projektu po věcné i metodické stránce
a připravenost studenta k jeho úspěšné realizaci.
8. Upřesnění podmínek pro přiznání účelového stipendia v případech hodných zvláštního
zřetele, formu a termíny pro podávání žádostí a podmínky pro vyplácení stipendia stanoví
děkan svým opatřením.
Čl. 4
Přechodná a zrušovací ustanovení
1. Studentovi, kterému nebylo přiznáno prospěchové stipendium podle čl. 2 za studijní
výsledky v akademickém roce 2011/12 a který splňuje podmínky pro přiznání
prospěchového stipendia podle Pravidel pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě
schválených akademickým senátem univerzity dne 12. 10. 2007 posuzované podle
výsledků v akademickém roce 2011/12, se jednorázově přiznává mimořádné účelové
stipendium v odpovídající výši, a to na základě písemné žádosti děkanovi, podané
nejpozději do 30. 11. 2012.
2. Ruší se Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě schválená akademickým
senátem univerzity dne 12. 10. 2007.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 29. 5. 2012.
2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1.
3. Tento předpis nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti.

PhDr. Josef Stracený, CSc., v. r.
předseda akademického senátu fakulty

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc., v. r.
děkanka fakulty

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., v. r.
předseda akademického senátu univerzity

1

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze schválil tento
předpis dne 8. června 2012.

