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 Mimořádné stipendium pro studenty doktorských studijních 

programů v akademickém roce 2018/2019 
 

 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

V návaznosti na § 91 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o vysokých 

školách“), podle čl. 7 Stipendijního řádu 

Univerzity Palackého v Olomouci, vnitřního 

předpisu Univerzity Palackého v Olomouci 

č. R-A-18/01 a podle čl. 5 odst. a) 

Stipendijního řádu Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci vnitřní 

normy Pedagogické fakulty UP v Olomouci 

PdF-B-18/17 stanovuji podmínky výplaty 

mimořádného stipendia studentům 

doktorských studijních programů 

akreditovaných v českém jazyce realizovaných 

na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (dále 

PdF UP) v akademickém roce 2018/2019. 

 

 

Článek 2 

Okruh žadatelů 

 

Mimořádné stipendium je určeno studentům 

doktorských studijních programů 

akreditovaných v českém jazyce realizovaných 

na PdF UP, kteří úspěšně vykonají státní 

doktorskou zkoušku nejpozději do konce 

druhého ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je tři roky) a do konce 

třetího ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je čtyři roky), tj. 

do 31. 8. příslušného akademického roku a 

studentům, kteří úspěšně ukončí své studium 

obhajobou disertační práce do konce třetího 

ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je tři roky) a do konce 

čtvrtého ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je čtyři roky), tj. 

do 31. 8. příslušného akademického roku. 

 

 

Článek 3 

Podmínky přiznání stipendia 

 

1. V akademickém roce 2018/2019 může být 

mimořádné stipendium vyplaceno 

studentům doktorských studijních programů 

akreditovaných v českém jazyce, kteří: 

a) úspěšně vykonají státní doktorskou 

zkoušku nejpozději do konce druhého 

ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je tři roky) a do 

konce třetího ročníku (v případě 

programů, jejichž standardní délka 

studia je čtyři roky), tj. do 31. 8. 

příslušného akademického roku Výše 

stipendia je stanovena na 15.000,- Kč. 

b) úspěšně ukončí své studium obhajobou 

disertační práce do konce třetího 

ročníku (v případě programů, jejichž 

standardní délka studia je tři roky) a do 

konce čtvrtého ročníku (v případě 

programů, jejichž standardní délka 

studia je čtyři roky), tj. do 31. 8. 

příslušného akademického roku. Výše 

stipendia je stanovena na 30.000,- Kč.  

2. Uchazeči o stipendium podávají písemnou 

žádost o přiznání stipendia na referát 

pro vědu, výzkum a doktorská studia 

nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 

splnění studijní povinnosti uvedené 

ve článku 3 písm. a) a b).  
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Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem 

jejího podpisu děkankou PdF UP a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění na úřední desce 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci, tj. druhým dnem od nabytí 

platnosti. 

 

Tato vnitřní norma pozbývá účinnosti 

naplněním účelu. 

 

 

 

Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., v. r. 

děkanka Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci

 


