Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 PRAHA 2
OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2015
kterým se stanoví výše doktorandského stipendia, stipendia za vynikající studijní výsledky
a motivačního stipendia v akademickém roce 2015/2016

Čl. 1
Výše doktorandského stipendia
1) V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze a po vyjádření akademického senátu
stanovuji konkrétní výši doktorandského stipendia náležejícího studentům prezenční formě studia takto:
a) v prvním roce 6.300,- Kč měsíčně,
b) ve druhém až čtvrtém roce 7.600,- Kč měsíčně,
2) V souladu s čl. 6 odst. 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze se doktorandské stipendium
stanovené podle Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze po úspěšném složení státní doktorské
zkoušky od následujícího kalendářního měsíce navyšuje o 2.000,- Kč měsíčně.
Čl. 2
Stipendium za vynikající studijní výsledky
1) Stipendium za vynikající studijní výsledky je přiznáváno dle Pravidel pro přiznávání stipendií. 1
Do výpočtu prospěchového průměru se nezapočítává klasifikace uznaných předmětů podle OD
18/2014 2, rovněž se do celkového počtu získaných kreditů nezahrnují kredity uznané podle téhož
opatření.
2) Stipendium za vynikající studijní výsledky vyplácené v akademickém roce 2015/2016 je stanoveno na
14.000,– Kč ročně.
3) Studentům prvního ročníku navazujícího magisterského studia, kteří absolvovali bakalářské studium
na jiné fakultě či vysoké škole se srovnatelným celkovým hodnocením „prospěl/a s
vyznamenáním“, přiznává děkan stipendium individuálně na základě jejich písemné žádosti (v souladu s
Pravidly pro přiznávání stipendií, čl. 2, odst. 3). Tuto žádost je třeba doručit osobně na studijní oddělení
nebo do podatelny fakulty nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, ve kterém se student
zapsal do studia.
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Pravidla pro přiznávání stipendií
Opatření děkana 18/2014 k uznávání již jednou splněných předmětů
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Čl. 3
Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků bakalářského studia
1) Motivační stipendium se vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků, kteří byli v roce 2015
přijati do bakalářského studia a počínaje rokem 2012 byli účastníky ústředního (celostátního) kola
kategorie A olympiády chemické, biologické, fyzikální a matematické, resp. kategorie E olympiády
chemické, kategorie P olympiády matematické a kategorie D olympiády geografické a v prvním ročníku
bakalářského studia získali minimálně 45 kreditů. Stipendium se neuděluje těm studentům, kteří
prokázali účast pouze v tzv. projektové části celostátních kol jednotlivých olympiád.
2) Studenti, kteří svou účast v ústředním kole výše zmíněných olympiád doložili v materiálech
k přijímacímu řízení (jako podklad k prominutí přijímací zkoušky), o stipendium žádat nemusejí.
Studentům, kteří svou účast v ústředním kole olympiád (počínaje rokem 2012 - viz. čl. 3 odst. 1)
nedoložili v materiálech k přijímacímu řízení, bude stipendium vyplaceno na základě jejich žádosti
doručené prostřednictvím studijního oddělení děkanovi fakulty nejpozději do 13. října 2016.
3) Stipendium se dále vypisuje pro ty studenty prvního ročníku chemických oborů, kteří získali minimálně
70 % z celkového počtu bodů v korespondenčním semináři inspirovaném chemickou tématikou KSICHT
(v akademickém roce 2013/2014 nebo 2014/2015) a v prvním ročníku bakalářského studia získali
minimálně 45 kreditů. Stipendium bude studentům vyplaceno na základě jejich žádosti doručené
prostřednictvím studijního oddělení děkanovi fakulty nejpozději do 13. října 2016.
4) Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků bakalářského studia
pro akademický rok 2015/2016 činí 30.000,- Kč.
5) Získání tohoto mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za
vynikající studijní výsledky prvního úseku studia. Při souběžném studiu více oborů na fakultě nebo
opakovaném zápise ke studiu může být studentovi přiznáno toto mimořádné stipendium pouze
jedenkrát. Studijní oddělení provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia v červnu 2016 a v říjnu
2016.

Čl. 4
Motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího magisterského studia
1) Motivační stipendium se vypisuje na podporu těch studentů prvních ročníků, kteří byli v roce 2015
přijati do navazujícího magisterského studia, bakalářské studium absolvovali s vyznamenáním („červený
diplom“) a v prvním ročníku navazujícího magisterského studia získali minimálně 45 kreditů.
2) Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na PřF, o stipendium nežádají, stipendium jim bude
přiznáno při splnění výše uvedených podmínek.
3) Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium jinde než na PřF UK, mají možnost o stipendium požádat
a doložit svůj prospěch z bakalářského studia na jiné škole. Studenti, kteří absolvovali bakalářské studium
na PřF UK s vyznamenáním v jiném akademickém roce, než bezprostředně předcházejícím (tedy
2014/2015), musí rovněž o stipendium požádat děkana fakulty individuálně prostřednictvím studijního
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oddělení. V těchto případech bude stipendium vyplaceno na základě žádosti, doručené prostřednictvím
studijního oddělení děkanovi fakulty nejpozději do 13. října 2016.
4) Mimořádné motivační stipendium na podporu vynikajících studentů 1. ročníků navazujícího
magisterského studia pro akademický rok 2015/2016 činí 15.500,- Kč.
5) Získání tohoto mimořádného motivačního stipendia nevylučuje možnost získat také stipendium za
vynikající studijní výsledky prvního úseku studia. Při souběžném studiu více oborů na fakultě nebo
opakovaném zápise ke studiu může být studentovi přiznáno toto mimořádné stipendium pouze
jedenkrát. Studijní oddělení provede kontrolu podmínek pro udělení stipendia v červnu 2016 a v říjnu
2016.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1) Osobou odpovědnou za provádění a kontrolu dodržování tohoto opatření stanovuji vedoucí studijního
oddělení.
2) Akademický senát fakulty projednal znění tohoto opatření včetně finanční výše všech stipendií v něm
uvedených na svém zasedání dne 22.9.2015.
3) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.

V Praze dne 23.9.2015

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty
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