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Nařízení děkana č. 06/2018
kterým se stanoví výše stipendií studentů v doktorských studijních
programech
Základní stipendia:
Výše stipendia je stanovena dle splněných podmínek, které jsou definovány na základě
vykonaných zkoušek, publikační činnosti a dalších povinností studentů v doktorských
studijních programech (DSP).
V případě, že je student DSP součástí jednoho z profilových týmů FŽP, může požádat o
přidělení děkanského stipendia. Děkanské stipendium bude vypláceno max. po dobu
jednoho roku, může být uděleno opakovaně. O výši děkanského stipendia, rozhoduje děkan
fakulty na základě písemného stanoviska školitele a vedoucího profilového týmu, ve
kterém jsou zhodnoceny mimořádné aktivity doktoranda.
Navýšení stipendia bude provedeno vždy po schválení žádosti studenta podané přes
oddělení vědy a výzkumu s doložením příslušných podkladů vztahujících se k dané
finanční částce. Žádost musí být odevzdána nejpozději k 25. dni daného měsíce, ke
kterému má být stipendium zvýšeno.
Jednotlivá výše stipendií:
1) 9 300 Kč
-

Nástupní stipendium 1. ročníků.

2) 9 500 Kč
-

Odevzdání studijního plánu (elektronicky do IS + vytištěné na oddělení VaV).
Odevzdání metodiky (vytištěné na oddělení VaV).
Min. jedna zkouška* (zápis o zkoušce).
Zápočet z Metodologie výzkumu (podpis v prezenční listině).
Odevzdání literární rešerše k disertační práci podepsané školitelem.

3) 10 200 Kč
-

Min. dvě zkoušky* (zápis o zkoušce).
Aktivní účast na min. jedné vědecké konferenci (doložení abstraktu, prezentace či
posteru).

* zkouškou se rozumí odborná zkouška a zkouška z anglického jazyka
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4) 11 250 Kč
-

Min. tři zkoušky* (zápis o zkoušce).
První vědecký článek v odborném periodiku (Jimp, JSC) dle definice Metodiky RIV
M17+** odeslaný do redakce s doložením potvrzení redakce.
Aktivní účast na dvou vědeckých konferencích (doložení abstraktu, prezentace či
posteru), jednu konferenci je možné nahradit jiným výsledkem tzv. I. kategorie –
Publikační výsledky dle Metodiky RIV M17+**.

5) 13 000 Kč
-

-

Všechny dílčí zkoušky* (AKE, E, ÚVRK – 5, ENVM – 4), (zápis o zkoušce).
Zkouška Didaktické a prezenční dovednosti (zápis o zkoušce).
První vědecký článek v odborném periodiku (Jimp, JSC) dle definice Metodiky RIV
M17+** minimálně přijatý (doložení přijetí).
Druhý vědecký článek min. v odborném periodiku v databázi SCOPUS s
přiděleným Scientific Journal Ranking indexem (JSC) ve stavu probíhajícího řízení
– status „Under reviev“ (potvrzení redakce).
U min. jednoho z těchto vědeckých článků musí být žadatel uveden jako první
autor.

Upozornění:
1) Uznány budou pouze publikační výstupy, které respektují Nařízení děkana č. 04/2018,
kterým se stanoví platná forma afiliace v publikacích a dalších výstupech
zaměstnanců a studentů FŽP ČZU v Praze.
2) Uznány budou pouze publikační výstupy, které budou zadány v aplikaci
http://cv.czu.cz.
Mimořádná stipendia:
1. Čtvrté čtvrtletí: za publikace podle Pravidel pro stanovení osobního ohodnocení a
odměn doktorandů, odborných asistentů, docentů a profesorů Fakulty životního
prostředí ČZU v Praze, hodnotí se pouze publikace zadané v aplikaci CV s platnou
afiliací dle aktuálního Nařízení děkana.
2. Průběžně: dle schválených návrhů vedoucích kateder, děkana a proděkanů – za další
aktivity nad rámec studijních povinností.
3. Konec standardní doby studia: za pedagogickou praxi nad rámec 192 hodin po
určení celkového hodinového zatížení doktoranda.

* zkouškou se rozumí odborná zkouška a zkouška z anglického jazyka
** Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených
programů M17+
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Přechodné ustanovení:
Nová výše stipendií bude vyplacena poprvé za měsíc březen automaticky (není třeba žádat).
Studenti, kteří jsou nyní v posledních ročnících doktorského studia, budou mít nárok na
doplacení rozdílu z navýšení stipendií od února dále v tom případě, pokud včas úspěšně
absolvují doktorské studium anebo doloží vyjádření školitele o tom, že pro úspěšné
absolvování studia čekají na přijetí požadovaného publikačního výstupu.
Studentům doktorského studia nižších ročníků bude doplacen rozdíl z navýšení stipendia od
února dále až po úspěšném ročním hodnocení jednotlivých oborových rad.
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 13. 3. 2018 a ruší Nařízení děkana č. 01/2015.

V Praze dne 13. 3. 2018
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
děkan FŽP ČZU v Praze

