
I. úplné znění  

Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě  

Univerzity Karlovy v Praze 

ze dne 19. 10. 2012 

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle § 27 odst. 1 písm. b) 

a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 1 odst. 7 

statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na těchto Pravidlech pro 

přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako jejím vnitřním 

předpisu: 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tato pravidla pro přiznávání stipendií1 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(dále jen „fakulta“) stanoví podle čl. 4 odst. 1, 2, 5, čl. 5, čl. 6 odst. 3, čl. 9a a souvisejících 

ustanovení stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) pravidla, 

podrobnosti a další náležitosti pro přiznávání stipendií na fakultě. 

 

Čl. 2 

Podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky  

(k čl. 4 stipendijního řádu univerzity) 

1. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává těm studentům, 

a) u nichž nenastala překážka pro poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu 

univerzity a zároveň 

b) kteří nejsou zapsáni v prvním ročníku studia a zároveň 

c) jejichž numerická úspěšnost studia je větší nebo rovna pro ně rozhodnému 

ročníkovému minimu (NÚS ≥ RM), nebo u nichž tak rozhodl děkan v souladu 

s odst. 12 tohoto článku. 

2. Numerická úspěšnost studia (NÚS) se pro každého studenta stanovuje jako nivelizovaný 

studijní výkon ponížený o trojnásobek nivelizovaného prospěchového průměru a povýšený 

o dvojku (NÚS = NV - 3*NP + 2). 

3. Pro stanovení numerické úspěšnosti studia je rozhodný výsledek zkoušek a dalších forem 

kontroly studia zapsaných ve studijním informačním systému v rámci studia na fakultě k 31. 

10. běžného roku; toto datum je rozhodné i pro další údaje potřebné pro přiznání stipendia za 

vynikající studijní výsledky. 

                                                 
1 Čl. 30 statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
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4. Pro studenta rozhodné ročníkové minimum (RM) se stanovuje jako nejvyšší číslo takové, že 

mezi studenty, sdílejícími s ním v akademickém roce, ve kterém je stipendium vypláceno, 

ročník studia a typ studijního programu, existuje alespoň 10 % takových, že u nich nenastala 

překážka pro poskytnutí stipendia podle čl. 8 stipendijního řádu univerzity a zároveň je jejich 

numerická úspěšnost studia větší nebo rovna tomuto číslu. 

5. Nivelizovaným studijním výkonem studenta (NV) se míní studijní výkon podělený 

skupinovým průměrem studijního výkonu vzhledem k danému studentovi (NV = V/<V>). 

6. Nivelizovaným prospěchovým průměrem studenta (NP) se míní prospěchový průměr podělený 

skupinovým průměrem prospěchového průměru vzhledem k danému studentovi (NP = P/<P>). 

Do prospěchového průměru se nezapočítávají uznané známky s výjimkou známek získaných v 

předcházejícím ročníku studia studiem v zahraničí. Pokud student nemá prospěchový průměr 

definován, stanovuje se nivelizovaný prospěchový průměr hodnotou 1. 

7. Studijním výkonem (V) se míní počet kreditů získaných v předcházejícím ročníku studia. Do 

studijního výkonu se nezapočítávají uznané kredity s výjimkou kreditů získaných v 

předcházejícím ročníku studia studiem v zahraničí. 

8. Prospěchovým průměrem (P) se pro účely tohoto předpisu míní nevážený průměr známek ze 

všech zkoušek a všech opravných termínů včetně známek za jednotlivé předměty částí státní 

závěrečné zkoušky či postupové zkoušky získaných v předcházejícím ročníku studia. 

9. Skupinovým průměrem veličiny vzhledem k studentovi (<P>,<V>) se míní nevážený 

aritmetický průměr skupinových průměrů dané veličiny všech skupin, do kterých student 

náleží. 

10. Skupinovým průměrem veličiny se míní nevážený aritmetický průměr dané veličiny těch 

studentů dané skupiny, u kterých je hodnota této veličiny nenulová. 

11. Skupinou se pro účely tohoto předpisu míní studenti sdílející v akademickém roce, za který 

je stipendium přiznáváno, ročník, typ studijního programu a obor studia. Studenti studující 

dvouoborové studium náležejí do skupin přináležejících oběma studovaným oborům. 

12. O přiznání stipendia pro studenty, kteří v předcházejícím úseku studia studovali na fakultě 

podle individuálního studijního plánu, rozhodne děkan na základě jejich žádosti. Žádost 

musí být podána nejpozději do 31. 10. běžného roku. Odstavce 2 až 11 a odst. 13 tohoto 

článku se pro tyto studenty neuplatní. 

13. Seznam studentů, jimž bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, bude 

zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách fakulty. Spolu se seznamem 

studentů se zveřejňují i pro ně rozhodná ročníková minima a příslušné skupinové průměry. 

 

Čl. 3 

Účelová stipendia  

(k čl. 5 stipendijního řádu univerzity) 
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14. Podmínky pro přiznání účelového stipendia podle čl. 5 odst. 1 písm. a), c), d) stipendijního 

řádu univerzity a jeho výši stanoví po projednání ve stipendijní komisi a v akademickém 

senátu fakulty děkan svým opatřením. 

15. Stipendium na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe podle čl. 5 odst. 1 

písm. c) stipendijního řádu univerzity lze studentovi bakalářského studijního programu přiznat 

nejdříve po ukončení prvního ročníku studia. 

16. Děkan dále může na základě čl. 5 odst. 3 Stipendijního řádu univerzity studentovi přiznat 

mimořádné účelové stipendium ve formě Ceny Jana Palacha. Cena je udělována za vynikající 

samostatnou publikační činnost (včetně překladů), za mimořádný vědecký přínos 

ročníkové, bakalářské či diplomové práce, za mimořádný vědecký přínos v průběhu studia 

v doktorském studijním programu, za výraznou společenskou, kulturní či sportovní 

aktivitu zvyšující prestiž fakulty nebo za prokázání mimořádných lidských a 

charakterových vlastností ve výjimečných situacích. Návrh na ocenění může podat kterýkoli 

člen akademické obce. 

 

Čl. 3a 

Doktorandské stipendium 

(k čl. 6 stipendijního řádu univerzity) 

Děkan fakulty při stanovení výše doktorandského stipendia přihlédne k výši přidělené 

dotace na doktorandská stipendia a k počtu studentů v doktorském studijním programu. 

 

Čl. 3b 

Překážky poskytnutí stipendia 

(k čl. 9a stipendijního řádu univerzity) 

V odůvodněných případech, jako je např. účast na pedagogické nebo vědecko-výzkumné 

činnosti či podíl při rozvoji mezinárodní spolupráce apod., se na poskytnutí ani na 

vyplácení stipendia hrazeného ze stipendijního fondu dle čl. 8a stipendijního řádu 

univerzity nevztahují překážky dle čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) stipendijního řádu univerzity. 

 

Čl. 4 

Společná ustanovení 

1. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech nebo ve více 

studijních oborech studijního programu, mohou mu být stipendia podle čl. 2 tohoto 

předpisu přiznána v daném akademickém roce pouze jednou. 

2. Není-li v opatření děkana podle odst. 5 tohoto článku stanoveno jinak, podává se žádost o 

přiznání stipendia elektronickým způsobem. 
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3. Stipendium podle čl. 2 a podle čl. 3 odst. 1 tohoto předpisu se vyplácí jednorázově. 

Stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu univerzity se může vyplácet 

měsíčně. Stipendium podle čl. 2 tohoto předpisu se vyplácí do 31. 12. toho ročníku, který 

následuje po ročníku, za nějž vznikl studentovi nárok na vyplacení stipendia. 

4. Výplaty stipendií probíhají pouze bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

vedený u peněžního ústavu v České republice. Ve výjimečných případech je možno 

stipendium vyplatit v hotovosti na pokladně fakulty. Výjimky z bezhotovostní formy 

výplaty stipendií povoluje na základě žádosti tajemník fakulty. Výplata stipendia je 

podmíněna tím, že student, kterému bylo stipendium přiznáno, sdělí fakultě údaje 

umožňující tuto výplatu.  

5. Podrobnosti o podávání žádostí o stipendia jejich náležitosti a vyplácení stipendií, 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. 

 

Čl. 5 

Přechodná ustanovení 

1. Tam, kde se používá termín kredity, rozumí se jím pro studenty studující v dobíhajícím 

bodovém systému body. 

2. Stipendia podle čl. 2 za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2009/2010 se 

přiznávají podle dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze ze dne 12. 10. 2007. 

 

Čl. 6 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se Pravidla pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě ze dne 12. 10. 2007. 

 

Čl. 7 

Schválení a účinnost 

1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze dne 10. 9. 2009. 

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy 

v Praze.2 

3. Tento předpis nabývá účinnosti první den akademického roku 2010/2011. 

 

                                                 
2 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen akademickým senátem Univerzity 

Karlovy v Praze dne 28. 5. 2010. 
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............................ 

Mgr. Petr Christov, Ph. D. 

předseda akademického senátu fakulty 

 

 

............................ 

PhDr. Michal Stehlík, Ph. D. 

děkan fakulty 

 

 

............................ 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

předseda akademického senátu univerzity 

 

 

 

***** 

Vybraná ustanovení změn 

 

Čl. 2 Změny Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze, která nabyla platnosti dne 19. 10. 2012 (první změna) 

 

Přechodná ustanovení 

1. Numerická úspěšnost studia (NÚS) pro výpočet stipendií podle čl. 2 pravidel pro 

přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze za studijní výsledky 

dosažené v akademickém roce 2011/2012 bude stanovena podle dosavadního vzorce pro 

výpočet, tedy jako nivelizovaný studijní výkon ponížený o dvojnásobek nivelizovaného 

prospěchového průměru a povýšený o jedničku (NÚS = NV - 2*NP + 1). Jinak bude 

postupováno při přiznávání těchto stipendií dle stavu předpisu účinného v době, kdy o 

jejich přiznání bude rozhodováno. 

2. Žádosti o stipendia neuvedená v odst. 1, podané a nevyřízené před účinností této změny 

předpisu, budou vyřízeny podle předpisu účinného v době jejich podání. 

 

***** 

Informace o změnách 

 

Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

(první změna) byla schválena Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze dne 14. 6. 2012. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy v Praze, schválena byla dne 19. 10. 2012 (č. j. 119/2012) s výhradou 

legislativně technických opatření; tato legislativně technická opatření následně přijal 
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Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 8. 11. 2012. Změna 

předpisu nabyla účinnosti dne 1. 12. 2012. 

 

Toto úplné znění je dokumentem určeným pouze pro pracovní potřeby. Za jeho správnost 

odpovídá Kancelář tajemníka fakulty. 


