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2                        Vnitřní norma PdF UP č. PdF-B-21/14 

 

  
Mimořádná stipendia pro studenty  v doktorských 

studijních programech realizovaných v cizím jazyce  
v akademickém roce 2021/2022 

 

 
 

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 R-A-18/01-N01 a podle čl. 5 odst. 

1) 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 cizím jazyce 

realizovaných na Pedagogické fakultě UP v Olomouci 

(dále PdF UP) v akademickém roce 2021/2022. 

 

Článek 2 

Stipendium za vynikající publikační činnost 

 

1. Stipendium za vynikající publikační činnost je určeno 

všem studentům, kteří publikovali z pozice prvního, 

hlavního nebo korespondenčního autora článek 

v časopisu s nenulovou hodnotou AIS (Article 

Influence Score) nebo SJR (SCImago Journal Rank). 

Publikační činnost se dokládá základními 

bibliografickými údaji, a to název článku, jména všech 

autorů článku, celý název periodika (řada, ročník, rok, 

číslo, strana) a ISSN. Publikování je možné  doložit  

i oficiálním potvrzením o přijetí článku k jeho vydání. 

2. Uchazeči o stipendium podávají písemnou žádost  

o přiznání stipendia na referát pro doktorská studia 

(dále jen „referát pro DSP“) na základě  posouzení  

a písemného doporučení školitele, předsedy oborové 

rady a proděkana pro vědu, výzkum a doktorská 

studia. 

3. Výše stipendia za jeden článek v časopisu s nenulovou 

hodnotou AIS nebo SJR je stanovena na 10.000,- Kč. 

Za daný článek se stipendium vyplácí pouze jednou. 

4. Stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem 

na účet studenta vedeným bankou na území ČR 

v české měně. 

 

 

Článek 3 

Stipendium za aktivity nad rámec individuálního 

studijního plánu 

 

1. Stipendium za aktivity nad rámec individuálního 

studijního plánu je určeno všem studentům za 

významnou činnost konanou ve prospěch fakulty, UP 

a akademické obce, kterou jsou především účast na 

propagačních aktivitách fakulty, účast na vzdělávacích 

či společenských aktivitách fakulty apod. 

2. O udělení stipendia rozhoduje děkan na základě 

návrhu proděkana, vedoucího pracoviště, předsedy 

oborové rady nebo  školitele.  

3. Stipendium může být za tyto aktivity vypláceno 

opakovaně. 

4. Stipendium je vypláceno bezhotovostním převodem 

na účet studenta vedeným bankou na území ČR 

v české měně. 

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jejího vydání. 

2. Tato vnitřní norma pozbývá účinnosti naplněním 

účelu. 
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