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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 16/2008 
 

Mimořádná grantová stipendia pro studenty PF UJEP 
 

Tato směrnice je děkanem PF UJEP vydávána za účelem podpořit vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou a jinou tvůrčí činnost studentů imatrikulovaných na PF UJEP.  

 

1) Grantová podpora formou mimořádných grantových stipendií je udělována dvoufázově po 

dobu jednoho kalendářního roku. Podpora je určena na rozvoj vědecké, výzkumné, vývo-

jové, umělecké a jiné tvůrčí činnosti vykonávané v rámci vysokoškolských kvalifikačních 

prací (bakalářské a diplomové) nebo v rámci realizace studentské vědecké, odborné a 

umělecké činnosti. O mimořádné grantové stipendium mohou na základě předloženého 

návrhu projektu požádat studenti Pedagogické fakulty, kteří splňují tyto podmínky: 

a) jsou studenty bakalářských, magisterských nebo navazujících magisterských studij-

ních programů v prezenční formě studia akreditovaných na Pedagogické fakultě UJEP, 

b) studují ve standardní době studia, 

c) v okamžiku ukončení grantové podpory na konci příslušného kalendářního roku, pro 

který jsou mimořádná grantová stipendia vypisována, jsou studenty nejvýše ve stan-

dardní době studia příslušného studijního programu zvětšené o 1 rok.  

 

2) Přidělování grantové podpory formou mimořádných grantových stipendií je realizováno 

v tomto harmonogramu:  

a) Vyhlášení soutěže o grantovou podporu formou mimořádných grantových stipendií 

(do konce kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku řešení mimořádných 

grantových stipendií). 

b) Předkládání návrhů projektů na podporu vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a 

jiné tvůrčí činnosti studentů. Návrh projektu tvoří vyplněný online formulář a kopie 

zadání bakalářské či diplomové práce podepsané vedoucím katedry či vedoucím pří-

slušného typu kvalifikační práce. V případě předkládání návrhu na řešení projektu 

v rámci studentské vědecké, odborné a umělecké činnosti doloží navrhovatel písemný 

souhlas vedoucího práce. Tyto materiály se odevzdávají proděkanovi pro vědu a za-

hraniční vztahy. Termín předkládání je explicitně vymezen ve vyhlášení soutěže o 

grantovou podporu formou mimořádných grantových stipendií.    

c) Zasedání hodnotící komise jmenované děkanem PF UJEP ad hoc, složené z proděkana 

pro studium, proděkana pro vědu a zahraniční vztahy, pracovníku oddělení pro vědu a 

dvou zástupců studentů. Hodnotící komise na svém zasedání vybere projekty, které 

podpoří přidělením mimořádného grantového stipendia navrhovatelům projektů podle 

jejich požadavků v návrhu projektu v maximální výši: 

I. 10.000,- Kč pro navrhovatele projektu v rámci řešení studentské vědecké, od-

borné a umělecké činnosti, 

II. 12.000,- Kč pro navrhovatele projektu v rámci realizace bakalářské práce, 

III. 15.000,- Kč pro navrhovatele projektu v rámci realizace diplomové práce. 

             Přidělená částka bude převedena na účet do 14 dnů po zasedání hodnotící komise. 

d) Práce na řešení projektu. Prostředky přidělené formou mimořádného grantového sti-

pendia student použije na úhradu výdajů souvisejících s řešením navrženého projektu 

(např. cestovní výdaje, kopírování, kancelářský materiál, služby, pomůcky, zařízení, 

software, literatura atd.). Užití přidělené částky řešitel doloží obvyklými účetními do-

klady. 
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e) Zpracování stručné zprávy o řešení projektu a přehledu čerpání finančních prostředků 

přidělených v rámci mimořádného grantového stipendia do vymezeného termínu, 

zpravidla do konce listopadu příslušného kalendářního roku. Součástí zprávy musí být 

i krátké hodnocení vedoucího práce.  

f) Grantový seminář PF UJEP, na kterém řešitelé přednesou výsledky své práce a obhájí 

způsob využití finančních prostředků přidělených formou mimořádného grantového 

stipendia před grantovou komisí jmenovanou děkanem PF UJEP. 

g) Na základě hodnocení prezentace výsledků řešení projektu a hospodaření 

s přidělenými finančními prostředky rozhodne grantová komise o přidělení dalšího 

mimořádného stipendia řešitelům ve výši až 100% původně požadované částky. Kon-

krétní výše přidělené částky záleží na rozhodnutí grantové komise. 

 

3) Splněním kritérií pro přidělení finančních zdrojů dle této směrnice nevzniká povinnost 

vedení PF tyto zdroje řešiteli přidělit. 

 

4) Mimořádné grantové stipendium je formou mimořádného stipendia podle čl. 4 Stipendij-

ního řádu Pedagogické fakulty UJEP.  

 

4) Kontrolou dodržování této směrnice pověřuji proděkana pro vědu a zahraniční vztahy. 

 

5) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009, platí do odvolání a nahrazuje směrnici 

děkana PF UJEP č. 9/2007. 

 

V Ústí nad Labem dne 8. 12. 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. 

Děkan PF UJEP v Ústí nad Labem 

 

 

Zpracovali: 

PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., 

PaedDr. Pavel Doulík, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


