Pravidla pro přiznávání stipendií
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a §
33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách),
a podle čl. 21 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, usnesl na
těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jako
jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií1 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (dále také
jako „fakulta“) stanoví na základě příslušných ustanovení Stipendijního řádu Univerzity
Karlovy, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“), podmínky, pravidla, podrobnosti a další
náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě.

Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
(na základě čl. 4 Stipendijního řádu)
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (dále jen „prospěchové stipendium“) se přiznává
v souladu s podmínkami Stipendijního řádu studentům, kteří splnili následující podmínky
pro jeho přiznání.
2. Ukazatelem, podle kterého se posuzuje nárok na přiznání prospěchového stipendia, je
aritmetický průměr známek ze všech klasifikovaných kontrol studia předmětů konaných
v předchozím úseku studia, včetně neúspěšných pokusů u zkoušek a klauzurních prací,
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 předmětů ani za ně přiznaným
kreditům. Ustanovení předchozí věty se nepoužije pro studijní výsledky a kredity získané
na žádném zahraničním studijním pobytu v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci
meziuniverzitní dohody.
3. Nárok na přiznání stipendia se posuzuje zvlášť v každém bakalářském nebo magisterském
studijním programu, ve kterém je student na fakultě zapsán (dále jen „Program“). Studentům
prvních ročníků se prospěchové stipendium přiznává za podmínek uvedených v čl. 3 těchto
pravidel, ustanovení následujících odstavců tohoto článku se v tomto případě nepoužijí.
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Čl. 34 Statutu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění.

4. Základní podmínkou pro přiznání prospěchového stipendia je řádný zápis do aktuálního
úseku studia a získání 60 kreditů v předchozím úseku téhož studia, přičemž za uznané
kontroly studia předmětů se započítává celkem nejvýše 10 kreditů. Rozšiřující podmínkou
je též dosažení hodnoty ukazatele podle odst. 1 nejvýše 1,50.
5. Programy splňující podmínky v odst. 4 jsou rozděleny do skupin podle ročníku a studijního
programu (dále jen „skupiny“). V těchto skupinách jsou Programy uspořádány vzestupně
podle hodnoty ukazatele. Pokud je celkový počet studentů, kterým náleží Program zařazený
do některé ze skupin, nižší než minimální počet studentů podle Stipendijního řádu,
k rozšiřující podmínce podle odst. 4 se nepřihlíží.
6. Pro všechny skupiny se určí jednotný minimální podíl počtu Programů 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 Stipendijního řádu.
7. Prospěchové stipendium je přiznáno studentům, jejichž Program má v některé ze skupin
pořadí nižší nebo rovné počtu odpovídajícímu podílu podle odst. 6. Stipendium je též
přiznáno studentům, jejichž Program má v dané skupině stejnou hodnotu ukazatele jako
Program poslední v pořadí podle předchozí věty.
8. Výše prospěchového stipendia náležejícího Programu, který splňuje podmínky podle odst.
7 a zároveň splňuje rozšiřující podmínku podle odst. 4, se určí podle vzorce
𝑠 = 𝑠1 + (𝑠2 − 𝑠1 ) ∙
kde

𝑢2 − 𝑢
𝑢2 − 𝑢1

s1 je stanovená dolní hranice stipendia,
s2 je stanovená horní hranice stipendia,
u1 je hodnota ukazatele odpovídající Programu prvnímu v pořadí podle odst. 5,
u2 je hodnota ukazatele odpovídající Programu poslednímu v pořadí podle odst. 5,
u je hodnota ukazatele odpovídající Programu, pro který je určováno stipendium.

9. V případě, že hodnoty u1 a u2 jsou si rovny, určí se výše stipendia podle vzorce s = s2.
10. Výše prospěchového stipendia náležejícího Programu, který splňuje podmínky podle odst.
7 a nesplňuje rozšiřující podmínku podle odst. 4, se určí podle vzorce s = s1.
11. Dolní a horní hranici stipendia podle odst. 8 stanoví děkan pro daný akademický rok po
projednání v akademickém senátu fakulty, a to v rozmezí stanoveném Stipendijním řádem.
12. Prospěchová stipendia náležející více Programům jednoho studenta se sčítají až do
maximální výše stanovené Stipendijním řádem.
13. Rozhodným dnem pro zjišťování podmínek pro přiznání prospěchového stipendia je 31.
říjen aktuálního akademického roku.

14. Prospěchové stipendium se přiznává do 31. 12. toho ročníku studia, který následuje po
ročníku studia, ve kterém student dosáhl vynikajících studijních výsledků, za něž mu vznikl
nárok na přiznání stipendia. Prospěchové stipendium se vyplácí jednorázově.

Čl. 3
Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky studentům prvního
ročníku navazujícího magisterského studia
(na základě čl. 4 odst. 1 Stipendijního řádu)
1. Studentům prvního ročníku navazujícího magisterského studia se přiznává prospěchové
stipendium v případě, že splnili podmínky stanovené vnitřním předpisem univerzity a
vnitřním předpisem fakulty pro absolvování předchozího bakalářského studia
s vyznamenáním a od jeho absolvování k rozhodnému dni podle čl. 2 odst. 13 těchto
pravidel neuplynulo více než 24 měsíců.
2. Stipendium podle předchozího odstavce se přiznává ve výši stanovené dolní hranice
stipendia podle čl. 2 odst. 11 těchto pravidel, a to na základě žádosti doručené děkanovi
prostřednictvím studijního oddělení do rozhodného dne podle čl. 2 odst. 13 těchto pravidel.
Součástí žádosti je doklad o splnění podmínek stanovených vnitřním předpisem univerzity
a vnitřním předpisem fakulty pro absolvování předchozího bakalářského studia
s vyznamenáním. Doklad podle předchozí věty se nevyžaduje, jde-li o studium absolvované
na fakultě.

Čl. 4
Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí
(na základě čl. 5 Stipendijního řádu)
1. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí
výsledky přispívající k prohloubení znalostí přiznává děkan fakulty. Stipendium je
přiznáváno na základě návrhů vedoucích kateder, ředitelů ústavů, členů předsednictva
akademického senátu fakulty, členů kolegia děkana nebo Komise pro fakultní Agon podle
čl. 5 těchto pravidel.
2. Návrh musí obsahovat odůvodnění žádosti a navrženou výši stipendia. Stipendium se
přiznává zejména v následujících případech:
a) za reprezentaci fakulty prostřednictvím vynikajících vědeckých, výzkumných nebo
uměleckých výsledků,
b) za účast na vědeckých konferencích,
c) za účast na exkurzích, je-li výstupem této účasti tvůrčí výsledek,

d) za mimořádný tvůrčí přínos v publikované práci, včetně prací závěrečných. Toto
stipendium nese název „cena Agon“ a může jej navrhnout výhradně Komise pro
fakultní Agon podle čl. 5 těchto pravidel.
3. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu rozhodnutí, zda stipendium přiznává, či nikoli,
případně že je přiznává v jiné výši. V případě žádostí přijatých v měsíci červenci a srpnu
vydá děkan rozhodnutí do 30. září téhož roku.

Čl. 5
Komise pro fakultní Agon
(na základě čl. 5 Stipendijního řádu)
1. Komisi pro fakultní Agon jmenuje děkan fakulty. Komisi tvoří člen kolegia děkana fakulty,
člen akademického senátu fakulty z řad akademických pracovníků a další akademický
pracovník fakulty. Funkční období Komise pro fakultní Agon je dvouleté.
2. Návrh na udělení ceny Agon může Komisi pro fakultní Agon podat písemně kterýkoliv
z akademických pracovníků, členů akademické obce fakulty.
3. Součástí návrhu je kopie oceňované práce v elektronické podobě a informace o tom, jakou
formou byla publikována. V případě závěrečných prací jsou součástí návrhu i posudky
vedoucího práce a oponenta a protokol z průběhu obhajoby.
4. Cena Agon je udělována třikrát ročně – v únoru, červnu a říjnu. Konkrétní termíny pro
zasílání návrhů a další upřesňující informace zveřejní Komise pro fakultní Agon ve veřejné
části internetových stránek fakulty v termínu do ledna se závaznou platností pro jeden
kalendářní rok.

Čl. 6
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu
(na základě čl. 6 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního
předpisu2 se přiznává v souladu s podmínkami Stipendijního řádu především studentům,
kteří jsou řešiteli nebo aktivními členy řešitelských týmů
a) projektů GA UK a SVV, programů Primus a Progres,
b) projektů, pro něž finanční podporu poskytuje přímo organizační složka státu nebo
územní samosprávný celek či jeho orgán nebo jiná veřejnoprávní entita,
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Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění
pozdějších předpisů.

c) projektů financovaných fundací nebo jinou soukromoprávní entitou,
d) mezinárodních projektů financovaných zahraniční entitou.
2. Stipendium se vyplácí na základě podnětu za podmínek a v termínech stanovených
v pravidlech příslušného projektu nebo programu.

Čl. 7
Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných
(na základě čl. 9 Stipendijního řádu)
1. Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných se přiznávají v souladu s podmínkami
Stipendijního řádu studentům v následujících formách:
a) stipendium studentské pomocné síly, a to za podíl na činnosti děkanátu, kateder,
ústavů a jiných pracovišť fakulty,
b) studentský grant, a to za zapojení do pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti
fakulty formou realizace projektu přinášejícího vědecké, výzkumné, vývojové,
sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky,
c) další stipendia v případech zvláštního zřetele hodných.
2. 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.
3. Děkan dále může na základě čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu studentovi přiznat stipendium
ve formě Mimořádné ceny děkana.

Čl. 8
Stipendium studentské pomocné síly
(na základě čl. 9 Stipendijního řádu)
1. Stipendium ve formě stipendia studentské pomocné síly podle čl. 7 odst. 1 písm. a) těchto
pravidel přiznává děkan.
2. Podmínky pro přiznání stipendia studentské pomocné síly jsou následující:
a) Student je děkanem ustanoven jako studentská pomocná síla (dále jen „pomocná
síla“) 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 pomocné síly. Výplata stipendia probíhá vždy podle pokynu příslušného
vedoucího pracoviště.

c) S Návrhy na ustanovení pomocné síly na pracovišti, výši stipendia a rozsah činnosti
pomocné síly podávají vedoucí pracovišť do jednoho měsíce od začátku semestru.
Návrhy schválené děkanem musí být na katedře zveřejněny. V odůvodněných
případech může děkan podle návrhu vedoucího pracoviště ustanovit pomocnou sílu
i v průběhu akademického roku.
3. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu rozhodnutí, zda stipendium přiznává či nikoli,
případně že je přiznává v jiné výši.

Čl. 9
Studentský grant
(na základě čl. 9 Stipendijního řádu)
1. Stipendium ve formě studentského grantu podle čl. 7 odst. 1 písm. b) těchto pravidel
přiznává děkan na základě návrhu studenta fakulty a vyjádření Komise pro studentské
granty. Stipendium může být jednorázově přiznáno jako finanční podpora realizace odborné
činnosti studenta na základě předloženého projektu.
2. Komisi pro studentské granty jmenuje děkan fakulty. Komise je tříčlenná a její funkční
období je dvouleté.
3. Studentské granty jsou udělovány dvakrát ročně. Komise do konce ledna ve veřejné části
internetových stránek fakulty zveřejní upřesněné požadavky na návrhy studentských grantů
včetně závazných termínů pro podání grantů.
4. 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.
5. Návrh vypracovaný v souladu s odst. 4 musí v rámci vyjádření akademického nebo
vědeckého pracovníka dle odst. 6 písm. c) obsahovat i harmonogram vyplácení grantu. Výše
uvedený pracovník plní roli garanta a v případě přiznání stipendia dohlíží na jeho účelné
vynakládání v souladu s návrhem.
6. Komise pro studentské granty posoudí předložené návrhy a vítězné projekty předloží
děkanovi, který vydá rozhodnutí o nepřiznání, či přiznání stipendií ve výši doporučené
Komisí včetně harmonogramu vyplácení bez zbytečného odkladu.

Čl. 10
Další stipendia v případech hodných zvláštního zřetele
(na základě čl. 9 Stipendijního řádu)
1. Stipendium ve formě dalších stipendií v případech hodných zvláštního zřetele podle čl. 7
odst. 1 písm. c) těchto pravidel přiznává děkan na základě návrhu člena předsednictva
akademického senátu fakulty nebo člena kolegia děkana.
2. Návrh musí obsahovat odůvodnění žádosti a navrženou výši stipendia. Stipendium se
přiznává zejména v následujících případech:
a) za přínos k rozvoji činnosti fakulty, a to především za aktivní a tvůrčí zapojení do
společenské, kulturní nebo umělecké činnosti studentů,
b) za vynikající sportovní výsledky studentů,
c) z důvodu konání praxe v zahraničí,
d) v případě náhle vzniklé mimořádně tíživé sociální situaci studenta.
3. V případě ustanovení odst. 2 písm. b) se čl. 4 odst. 1 užije obdobně.
4. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu rozhodnutí, zda stipendium přiznává, či nikoli,
případně zda je přiznává v jiné výši.

Čl. 11
Mimořádná cena děkana
(na základě čl. 9 odst. 2 Stipendijního řádu)
1. Mimořádnou cenu děkana podle čl. 7 odst. 3 těchto pravidel přiznává děkan ze zcela
mimořádných, zvláštního zřetele hodných, důvodů na základě návrhu kolegia děkana
schváleného akademickým senátem fakulty nebo na základě návrhu akademického senátu
fakulty doporučeného kolegiem děkana.
2. Maximální výše mimořádné ceny udělené studentovi je 100.000 Kč. Cenu je možné jedné
osobě udělit nejvýše jednou.

Čl. 12
Stipendium na podporu studia v zahraničí
(na základě čl. 10 Stipendijního řádu)
1. Stipendium na podporu studia v zahraničí přiznává děkan na základě návrhu proděkana pro
zahraniční vztahy. Součástí návrhu je také výše částky, která má být přiznána. Tato částka
musí být v souladu se stanoveným limitem částky stipendia na podporu studia v zahraničí,
kterou lze dle Stipendijního řádu studentovi v daném akademickém roce vyplatit.
2. Děkan vydá do 30 dnů po přijetí návrhu rozhodnutí, zda stipendium přiznává, či nikoli,
případně že jej přiznává v jiné výši.

Čl. 13
Doktorandské stipendium
(na základě čl. 12 Stipendijního řádu)
1. Doktorandské stipendium je přiznáváno z moci úřední všem studentům doktorského
studijního programu v prezenční formě studia po standardní dobu studia.
2. Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia pro jednotlivé roky studia
přihlédne k výši přidělené dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů
v doktorském studijním programu.
3. Výše doktorandského stipendia pro jednotlivé ročníky studia v daném akademickém roce se
po vyjádření akademického senátu fakulty stanoví formou opatření děkana.
4. Dojde-li v průběhu akademického roku ke zvýšení doktorandského stipendia podle čl. 12
odst. 4 Stipendijního řádu, vydá děkan nové rozhodnutí o přiznání doktorandského
stipendia. Doktorandské stipendium v nové výši lze vyplácet až poté, co toto rozhodnutí
nabude právní moci.
5. Doktorandské stipendium se vyplácí zpětně, a to jako pravidelná měsíčně se opakující
částka.
6. Studentům doktorských studijních programů v prezenční formě, kteří jsou plátci pojistného
na veřejné zdravotní pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, lze na
základě jejich žádosti v odůvodněných případech přiznat další stipendium, a to až do výše
zaplaceného pojistného. Stipendium se vyplácí dvakrát ročně.

Čl. 14
Stipendia z jiných zdrojů
(na základě čl. 13 odst. 7 písm. b) Stipendijního řádu)
Překážky poskytnutí stipendia dle čl. 13 Stipendijního řádu se vztahují i na stipendia vyplácená
z jiných zdrojů dle čl. 15 Stipendijního řádu.
Čl. 15
Společná ustanovení
1. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet vedený
u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech může děkan povolit jinou
formu výplaty.
2. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia, jejich náležitostech, o vyplácení stipendií,
provedení jednotlivých ustanovení, příp. další související záležitosti stanoví v souladu
s vnitřními předpisy univerzity a fakulty po projednání ve stipendijní komisi a
v akademickém senátu fakulty svým opatřením děkan. Děkan může v tomto opatření
stanovit, že se žádost o přiznání stipendia podává elektronicky.

Čl. 16
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená před účinností těchto pravidel se dokončí podle těchto pravidel.
2. Pokud se v těchto Pravidlech používá výraz „studijní program“, ustanovení se přiměřeně
použije na stávající akreditované obory.

Čl. 17
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze schválená Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 8. června 2012, ve znění
pozdějších změn.
2. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
dne 30. května 2017.
3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity
Karlovy.3
4. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2017/2018.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D
předseda AS PedF UK

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan PedF UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda AS UK

3

§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem
Univerzity Karlovy dne ………….……… 2017.

