
PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ   
NA FAKULT Ě SOCIÁLNÍCH V ĚD 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (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 Fakultě sociálních věd (dále jen 
„fakulta“).  

 
Čl. 2 

Stanovení podmínek pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky 
(K čl. 4 stipendijního řádu univerzity) 

 
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je vypláceno jednorázově v listopadu za celý 

předcházející akademický rok. Náhradní termín výplaty je v prosinci. Stipendium je vypláceno 
za vynikající studijní výsledky v minulém akademickém roce. 

2. Stanovení výše stipendia 
a) Stipendium za vynikající studijní výsledky může být přiznáno pouze těm studentům 

bakalářského a magisterského studia, kteří studují ve standardní době studia a nemají 
překážky poskytnutí stipendia podle čl. 8 odst.1 a 2 Stipendijního řádu univerzity. 
Stipendium může být vyplaceno:  
i) studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím 

akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu 1. rokem a získal 
v něm alespoň 45 kreditů,  

ii)  studentovi bakalářského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím 
akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu 2. rokem a získal 
v něm alespoň 45 kreditů  

iii)  studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím 
akademickém roce studoval a úspěšně ukončil na fakultě bakalářský studijní program a 
získal v posledním roce alespoň 30 kreditů.  

iv) studentovi magisterského studijního programu na fakultě, který v předcházejícím 
akademickém roce studoval na fakultě ve svém studijním programu 1. nebo 2. rokem 
a získal v něm alespoň 30 kreditů. 

b) Každému studentovi, který splňuje podmínky v odstavci 2 písm. a), se vypočte prospěchový 
vážený průměr známek za předchozí akademický rok, v němž studoval stejný studijní obor, 
a to ze všech zkoušek, včetně opravných termínů, a všech klasifikovaných zápočtů. Pokud 
student studuje ve více studijních programech/oborech a některé studijní povinnosti se mu 
mezi obory uznávají, může za daný úsek studia uplatnit získané výsledky pouze jednou.  
Váhou každé známky v průměru je počet kreditů, který lze získat úspěšným absolvováním 
předmětu nebo úspěšným složením zkoušky. Získal-li student v předcházejícím 
akademickém roce více než 60 kreditů, stanoví se mu odpočet ve výši 0,01 za každý kredit 
nad tuto hranici. Studijní výsledek studenta (označený V) se vypočte jako vážený průměr 
zmenšený o odpočet.  

c) Studenti splňující podmínky podle odstavce 2 budou rozděleni do pěti skupin podle 
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institutů. Každá skupina se rozdělí na čtyři podskupiny podle písmene 2a. Pokud student 
studuje více studijních programů, posuzuje se v každém z těchto programů. 

d) V každé podskupině získá stipendium stanovené procento studentů (se zaokrouhlením 
nahoru) s nejnižším studijním výsledkem. Celkový objem prostředků na stipendium za 
vynikající studijní výsledky se rozdělí mezi podskupiny tak, aby na každého vybraného 
studenta připadla stejná částka. Uvnitř podskupin se výše stipendia určí lineárně podle 
studijního výsledku. Minimální a maximální výši stipendia a procento studentů, kteří 
stipendium získají, stanoví po vyjádření akademického senátu děkan tak, aby byly splněny 
podmínky čl. 4 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu UK.  

e) O přiznání prospěchového stipendia studentovi magisterského studijního programu, který 
v předcházejícím roce ve standardní době studia absolvoval bakalářský studijní program na 
jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne na základě žádosti individuálně děkan. 

f) Student studující na fakultě ve více studijních programech, resp. oborech, může stipendium 
získat v každém takovém studijním programu, resp. oboru. 

 
Čl. 3 

Účelová stipendium 
(K čl. 5 odst. 2, písm. a), c) a d) stipendijního řádu univerzity) 

 
1. Podmínky pro přiznání, výši stipendia za vynikající vědecké, výzkumné nebo vývojové 

výsledky přispívající k prohloubení znalostí (písm. a) Stipendijního řádku univerzity) a způsob 
předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto: 
a) Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze za 

i) individuální výsledky, které došly ocenění na národní nebo mezinárodní úrovni 
(studentské soutěže a ceny),   

ii)  týmové výsledky, které došly ocenění na  mezinárodní úrovni (studentské soutěže 
a ceny). 

b) Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního 
programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí obsahovat 
vyjádření tajemnice fakulty a příslušného proděkana. 

c) Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 
akademickém roce, je stanoven Stipendijním řádem UK. 

 
2. Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání 

praxe na území České republiky nebo v zahraničí (písm. c) Stipendijního řádku univerzity) 
a způsob předkládání žádosti se těmito pravidly upravuje takto: 
a) Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze 

i) na podporu studia v zahraničí, které se realizuje v rámci meziuniverzitních nebo 
mezifakultních o dohod a mezinárodních programů (ERASMUS, SOKRATES ad.), 
pokud je toto studium akceptovanou součástí daného oboru, 

ii)  na podporu konání praxe na území České republiky, je-li tato praxe součástí 
akreditovaného studijního programu. 

b) Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v 
zahraničí. Žádost s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a potvrzením 
oddělení zahraničních styků o absolvování pobytu musí dále obsahovat doložený rozpis 
nákladů a doklady o všech dalších finančních zdrojích, které student na studium v zahraničí 
získal. Žádost musí obsahovat vyjádření garanta příslušného studijního programu, potvrzení 
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oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a vyjádření  tajemnice fakulty a příslušného 
proděkana a doklad o sociální situaci studenta. 

c) Stipendium je možné přiznat na základě individuálního posouzení žádosti zejména 
s ohledem na studijní výsledky, sociální situaci studenta a výsledky jeho studijního pobytu. 
Děkan může stanovit jednotný termín pro podávání všech žádostí souvisejících s pobyty 
v daném akademickém roce. 

d) Stipendium je možné přiznat v maximální výši poloviny nákladů na studium v zahraničí 
hrazených studentem po odečtení všech dalších finančních zdrojů  (přičemž tím nesmí být 
dotčeno ustanovení odstavce 2 písm. d). 

e) Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 
akademickém roce, je stanoven čl. odst. 2 Stipendijním řádem UK. 

3. Podmínky pro přiznání a výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na 
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na 
mezinárodní spolupráci a dalších (písm. d) Stipendijního řádu univerzity) stanoví tato pravidla 
takto:  
a) Stipendium je možné přiznat zpravidla pouze  

i) za prokazatelně původní a jedinečný přínos ke zkvalitnění pedagogické či vědecko-
výzkumné činnosti fakulty s doloženým publikačním výstupem, popřípadě za 
prokazatelný přínos k rozvoji užívání informačních technologií nebo  

ii)  za reprezentaci fakulty v mezinárodním vědecko-výzkumném týmu. 
b) Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty garant příslušného studijního 

programu nebo vedoucí příslušného vědecko-výzkumného týmu. Žádost musí být 
obsahovat vyjádření ředitele příslušného institutu, tajemnice fakulty a příslušného 
proděkana. 

c) Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném 
akademickém roce je 30 000 Kč podle odst. i), 15 000 Kč podle odst. ii). 

4.  Podrobnosti organizace podávání a projednávání žádostí o účelová stipendia podle odstavců 1, 
2 a 3 může upravit vydáním opatření děkan. 

 
Čl. 4 

Doktorandské stipendium 
(K čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu univerzity) 

 
1. Ve druhém roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve 

výši 7 500,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity. 
2. Ve třetím roce doktorského studia v prezenční formě se studentům přiznává stipendium ve výši 

8 500,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity. 
3. Pokud studium bylo akreditováno jako čtyřleté, přiznává se studentům ve čtvrtém roce 

doktorského studia v prezenční formě stipendium ve výši 9000,- Kč, případně navýšené dle čl. 6 
odst. 4 Stipendijního řádu univerzity.  

4. Studentovi, kterému bylo povoleno prodloužení prezenční formy studia dle čl 9 odst. 1 
Studijního a zkušebního řádu univerzity, se ve čtvrtém roce prezenční formy studia přiznává 
stipendium 7500,-  Kč, případně navýšené dle čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu univerzity. 

 
Čl. 5 

Společná a závěrečná ustanovení 
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1. Stipendia vyplácená podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c) Stipendijního řádu univerzity jsou 
vyplácena prostřednictvím děkanátu fakulty, a to bezhotovostním převodem na účet studenta. 

2. Žádosti o přiznání stipendia se podávají prostřednictvím studijního oddělení děkanátu, resp. 
oddělení pro postgraduální studium a další formy vzdělávání. 

3. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 20. února 2007, platnosti i 
účinnosti nabývá dnem schválení akademickým senátem univerzity1). 

 
 
 

............................................. ................................... 
Doc. PhDr. Barbora Osvaldová 

předsedkyně Akademického senátu UK FSV 
Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. 

děkan 
 

                                                 
1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 30. března 
2007.  


