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1 Stipendia v doktorském studiu na FM VŠE
Pravidelné stipendium náleží studentovi prezenční formy studia po dobu standardní doby studia. Stipendium se vyplácí jednou měsíčně na účet, který student oznámí na Oddělení pro vědu a výzkum.
Nad rámec tohoto stipendia je studentovi přiznána odměna ve formě stipendia za nahlášené výsledky
tvůrčí činnosti. Odměna za nahlášené výsledky tvůrčí činnosti je přiznána ve výši dle Rozdělení prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj na Fakultě managementu VŠE v Praze
platném pro aktuální rok. Další stipendium může student doktorského studia získat při plnění povinností nad rámec stanovený Opatřením děkana č. 6/2017 o dalších povinnostech studentů doktorského
studia na Fakultě managementu VŠE v Praze (v aktuální verzi).

2 Stanovení výše pravidelného stipendia v doktorském studiu na FM VŠE
a) Při zápisu studenta do prvního ročníku prezenční formy studia je studentovi přiznána pevná složka
stipendia ve výši 3 000 Kč měsíčně.
b) Další složka ve výši až 3 000 Kč měsíčně je studentovi přiznána za účast na pravidelných seminářích
studentů doktorského studia. Tyto semináře se konají zpravidla šestkrát za semestr. Studentovi je
přiznána plná výše této části, pokud se zúčastní alespoň čtyřech setkání. Zúčastní-li se méně než
čtyřech setkání, je mu přiznána poměrná část složky dle počtu účastí (tj. zúčastní-li se třech setkání,
je přiznáno ¾ × 3 000). Při zápisu do prvního ročníku prezenční formy se předpokládá, že student
se v příštím semestru zúčastní alespoň čtyřech setkání a je mu přiznána plná výše této složky. Naplnění požadavků na účast na pravidelných seminářích studentů doktorského studia se
vyhodnocuje vždy po uplynulém semestru. Přepočtená výše této složky je pak platná po následující
semestr.
c) Za každou úspěšně složenou zkoušku v doktorském studijním programu je studentovi navýšeno
stipendium o 500 Kč měsíčně. Uznává se maximálně šest absolvovaných předmětů.
d) Další složka ve výši 3 000 Kč měsíčně je přiznána studentovi po úspěšném absolvování Státní doktorské zkoušky.
e) Za každou úspěšně obhájenou bakalářskou práci, kterou student prezenční formy studia vedl jako
vedoucí práce, se pravidelné měsíční stipendium zvyšuje o 100 Kč.
f) Za každou odučenou hodinu se pravidelné měsíční stipendium zvyšuje o 50 Kč. Maximální výše stipendia za body e) a f) je 2 500 Kč měsíčně
g) Při nahlášení výsledku publikační činnosti se studentovi zvyšuje pravidelné měsíční stipendium o
500 Kč za každý dosažený publikační bod dle aktuálně platného Opatření děkana Fakulty managementu č. 9/2016 – Publikační standard akademického/vědeckého pracovníka Fakulty
managementu VŠE v Praze. Maximální výše stipendia za bod g) je 4 500 měsíčně.

3 Příklady výpočtu stipendia
Student, který se právě zapsal do prvního ročníku prezenční formy studia:
3000 (bod a) + 3 000 (bod b) = 6 000 Kč měsíčně
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Student, který úspěšně absolvoval pět zkoušek v doktorském studiu, absolvoval Státní doktorskou
zkoušku, odvedl tři úspěšně obhájené bakalářské práce, během studia odučil dvě hodiny týdně po dva
semestry (tj. 2 × 26) a opublikoval článek v zahraničním žurnále evidovaném v databázi Scopus, zúčastnil se v minulém semestru třech pravidelných seminářích studentů doktorského studia:
3 000 (bod a) + 2 250 (¾ × 3 000 za bod b) + 2 500 (bod c) + 3 000 (bod d) + 2 500 (3 × 100 za bod e
+ 52 × 50 za bod f, 2 900 > 2 500, tj. je dosažena maximální částka za body e a f) + 4 000 (500 × 8 za
článek v zahraničním žurnále evidovaném v databázi Scopus dle publikačního standardu 2018) =
17 250 Kč měsíčně

Student, který úspěšně absolvoval šest zkoušek v doktorském studiu absolvoval Státní doktorskou
zkoušku, pravidelně se účastní pravidelných seminářích studentů doktorského studia, dosáhl maximální výše stipendia za pedagogickou činnost (body e a f) a za tvůrčí činnost (bod g):
19 000 Kč měsíčně

V případě, že má student pochybnosti o výši přiznávaného stipendia, může se obrátit na Proděkana
pro vědu, výzkum a doktorské studium s žádostí o přepočet částky.

V Jindřichově Hradci dne 1. ledna 2019

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
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