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Opatření děkana č. 25/2020  
 

o výši a podmínkách přiznání stipendií mimo stipendijní programy 
 

Ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2021 
 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity stanoví na základě Stipendijního řádu Os-
travské univerzity (dále jen „SŘ OU“) ze dne 18. prosince 2018 následující výše stipendií a 
podmínky jejich vyplácení pro studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. 

 
Čl. 2 

Typy stipendií mimo stipendijní programy 
 

(1) Mimo stipendijní programy toto opatření řeší tato stipendia: 
 
(a) prospěchová, 
(b) mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky, 
(c) stipendium za tvůrčí činnost, 
(d) akademická, 
(e) stipendium pro uchazeče o studium se zkouškou Matematika+ 
 
 
(2) Stipendia na podporu mobilit řeší zvláštní opatření děkana. 

 
Čl. 3 

Prospěchová stipendia 
 
(1) Stipendium je vypláceno za studijní výsledky předchozího akademického roku a řídí se čl. 

6 SŘ OU. 
(2) Stipendium je vypláceno ve dvou pásmech: 

− pásmo: VSP 1,00–1,20 

− pásmo: VSP 1,21–1,50 
(3) Stipendia pro uvedená pásma jsou vyplácena v následující výši: 

− pro I. pásmo: 10000 Kč 

− pro II. pásmo: 5000 Kč 
(4) Vyplacení proběhne jednorázově k 30. 11. aktuálního akademického roku. 
(5) V posledním roce studia vyplacení proběhne bezprostředně po provedení kontroly studia. 
(6) - 
 

Čl. 4 



Mimořádné stipendium za vynikající studijní výsledky 
 
(1) Stipendium za vynikající studijní výsledky je formou mimořádného stipendia podle čl. 10 

SŘ OU. 
(2) Stipendium je vypláceno za vynikající studijní výsledky v rámci celého studia, a to studen-

tům, kteří jsou v rámci celkové hodnocení studia klasifikováni stupněm „prospěl s vyzna-
menáním”. 

(3) Student je klasifikován stupněm „prospěl s vyznamenáním”, jestliže splní současně 
všechna následující kritéria: 

− ukončil studium ve standardní době studia, 

− jeho vážený studijní průměr za celou dobu studia je menší než 1,5. 

− státní zkoušku vykonal s celkovým prospěchem „výborně”. 
(4) Student, který ukončil studium v době překračující standardní dobu studia z důvodu za-

hraničního studijního pobytu, může také děkana požádat o přiznání tohoto stipendia. 
(5) Podkladem pro vyplacení stipendia je celkové hodnocení studia předkládané proděkanem 

pro studium a celoživotní vzdělávání. 
(6) Stipendia jsou vyplácena pro absolventy bakalářských i navazujících magisterských oborů 

ve výši 5000 Kč 
(7) Stipendium za úspěšné ukončení doktorského studia ve standardní době studia: 20.000 

Kč 
(8) Stipendium se vyplácí jednorázově v období promocí. 
 
 
 

Čl. 5 
Stipendium za excelentní tvůrčí činnost 

 
(1) Stipendia jsou vyplácena za vynikající výzkumné výsledky podpořené především publi-

kačními výstupy. Ve výjimečných a odůvodněných případech je tento typ stipendia udělen 
i studentům navazujícího magisterského studia (např. za výjimečné publikační počiny, 
účast na světové konferenci, zahraniční výzkumný pobyt apod.). 

(2) Mimořádné stipendium bude udělováno dvakrát za akademický rok, a to za zimní semestr 
a za letní semestr. Termíny pro předkládání žádostí jsou stanoveny následovně: 31. 3. 
daného akademického roku za aktivity v zimním semestru a 30. 9. následujícího akade-
mického roku za aktivity v předchozím letním semestru. 

(3) Výše stipendia se odvíjí podle kvality dosažených a předložených výsledků. Orientační 
částky za jednotlivé aktivity jsou: 
Publikace v časopisech s IF na Web of Science: 

− článek s IF v kategorii Q1 prvoautorský:    10 tis. Kč 

− článek s IF v kategorii Q2 prvoautorský:    5 tis. Kč 
Je-li časopis, v němž jsou publikovány hodnocené výstupy kategorie A, zařazen do více 
oborových kategorií na Web of Science s různým kvartilovým umístěním, přihlíží se zpra-
vidla k té kategorii, v níž je časopis umístěn v lepší pozici. Rozhodující pro přiznání navr-
žené částky za uvedené výstupy je však vždy posouzení její výše Stipendijní komisí a 
stanovisko děkana. 

(4) Celková výše mimořádného stipendia bude stanovena kumulativně jako součet částek za 
jednotlivé výstupy (podle bodu 3 tohoto článku), přičemž maximální výše pro jednoho stu-
denta doktorského studijního oboru je 15 tis. Kč za jeden semestr. 

(5) V případech zřetele hodných lze udělit stipendium i mimo rámce dané v bodě tři, 
a to v případě, kde se student jako autor nebo spoluautor podílel na publikaci typu 
monografie nebo kapitoly v monografii. Tyto publikační výsledky musí představo-
vat objektivně vysoko kvalitní díla (zohledňuje se kvalita nakladatelství, přínos pu-
blikace, apod.). Na tento typ publikace je nutné vyžádat peer-review hodnocení. 
Míra kvality je posouzena v rozmezí kategorií uvedených v bodě (3). 



(6) Postup vyplácení mimořádných stipendií je následující: 

− Výši stipendia navrhuje a podrobně zdůvodňuje školitel studenta a předkládá ji předse-
dovi oborové rady. Pokud žádost obsahuje publikační výstupy, je nutné uvést jejich 
přesnou citaci a zařazení do kategorie podle bodu 3 tohoto článku. V úvahu se berou 
pouze publikace vyšlé v semestru, za který je stipendium navrhováno, nikoliv publikace 
připravované, submitované nebo akceptované. Žádost o toto stipendium je přílohou 
č.1. 

− Výši stipendia doporučuje na základě návrhu školitele předseda oborové rady.  

− Žádosti zasílá předseda oborové rady  prostřednictvím  
stipendia.prf@helpdesk.osu.cz 

− Proděkan pro vědu a doktorské studium zhodnotí všechny návrhy a svoje stanovisko 
předá děkanovi fakulty. 

− Děkan předá žádosti předsedovi stipendijní komise, k jednotlivým žádostem podle po-
třeby připojí své vyjádření. 

− Stipendijní komise projedná navržené žádosti. Zaměří se mj. na výši stipendia vzhle-
dem k danému rozmezí a aktivitám a vyjádří se k nim. 

− Stanovisko stipendijní komise k jednotlivým návrhům zašle předseda stipendijní komise 
děkanovi. 

(7) Stipendium za excelentní tvůrčí činnost podle tohoto článku může být přiznáno pouze 
studentovi, který po dobu semestru, za nějž je stipendium vypláceno, a zároveň k ter-
mínu předkládání žádostí o toto stipendium nebyl v pracovním poměru na Přírodově-
decké fakultě OU. 

 
Čl. 6 

Akademická stipendia 
 

(1) Stipendium náleží studentovi, který je členem AS PřF OU. 
(2) Stipendium je stanoveno za jedno zasedání ve výši: 

a) člen studentské komory 800 Kč 
b) místopředseda studentské komory 1.000, zapisovatel 1.200 Kč 

(3)  Jednotlivá stipendia se nesčítají. 
(4)  Návrh na vyplacení stipendií podává předseda AS PřF na základě docházky zaslané 

prostřednictvím stipendia.prf@helpdesk.osu.cz 
 

Čl. 7 

Stipendium pro uchazeče o studium se zkouškou Matematika+ 

(1) V rámci podpory zvyšování matematické gramotnosti žáků středních škol budou od-
měněni jednorázovým stipendiem 5 000 Kč ti zapsaní uchazeči o studium na Přírodo-
vědecké fakultě OU v daném akademickém roce, kteří v rámci nepovinných maturit-
ních zkoušek v daném školním roce úspěšně absolvují pilotní zkoušku Matematika+ 
s hodnocením známkou 1 nebo 2 a současně úspěšně absolvují první semestr stu-
dia. 

(2) Návrh na vyplacení stipendia je podáván vedoucím katedry prostřednictvím e-mailu 
stipendia.prf@helpdesk.osu.cz 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Toto opatření doplňuje Stipendijní řád OU ze dne 18. 12. 2018 
(2) Toto opatření ruší Opatření děkana č. 12/2019. 
(3) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 27. 11. 2020. 
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(4) Kontrolou pověřuji ve výše specifikovaných oblastech proděkana pro studium a celo-
životní vzdělávání, proděkana pro vědu a doktorské studium, proděkana pro vnitřní a 
vnější vztahy a tajemníka fakulty. 

(5) Děkan si vyhrazuje právo změnit výši vyplácených stipendií, a to i v průběhu akade-
mického roku. 

 
 

 
Přílohy:  Žádost o stipendium za excelentní tvůrčí činnost (k Čl. 5) 
  Žádost o stipendium za zkoušku Matematika+ 
 
 
 

 
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. 

děkan 
 

 


