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1 Obecná ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje vyplácení stipendií studentům doktorských studijních programů v návaznosti na 

kontrole a hodnocení průběhu studia doktoranda1.

(2) Stipendia studentům v doktorských studijních programech se vyplácejí v souladu s § 91 zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a Stipendijním řádem Univerzity 

Pardubice.

2 Stipendia studentů prezenční formy doktorského studia

(3) Základní složka stipendia je vyplácena v pravidelných měsíčních výplatách po dobu 12 měsíců v rámci 

akademického roku, na který je stipendium přiznáno. Výše základní složky stipendia činí 11 250 Kč. 

Finančním zdrojem pro základní složku stipendia je dotace MŠMT dle ukazatele C na stipendia pro 

studenty doktorských studijních programů. Stipendium je vypláceno v návaznosti na Stipendijní řád 

Univerzity Pardubice, článek 3, odst. 1, písm. j).

(4) Motivační proměnlivá složka stipendia je vyplácena v pravidelných měsíčních výplatách po dobu 12

měsíců v rámci akademického roku, na který je stipendium přiznáno. Výše motivační proměnlivé složky 

stipendia činí pro studenty v prvním roce studia 500 Kč, v druhém roce studia 1 500 Kč, ve třetím 

a čtvrtém roce studia 2 500 Kč. Stipendium je přiznáno pouze v případě, že hodnocení doktoranda není 

školitelem ohodnoceno jako nevyhovující2. Finančním zdrojem pro motivační proměnlivou složku 

stipendia je stipendijní fond Univerzity Pardubice v rozsahu finančních prostředků, které jsou fakultě 

přiděleny rozpočtem Univerzity Pardubice. Stipendium je vypláceno v návaznosti na Stipendijní řád 

Univerzity Pardubice, článek 3, odst. 1, písm. b).

(5) Motivační složka ve vazbě na účast studentů v projektech Studentské grantové soutěže je vyplácena 

v průběhu akademického roku ve čtyřech jednorázových platbách, každá ve výši 18 750 Kč. Finančním 

zdrojem pro tuto složku stipendia jsou prostředky projektů Studentské grantové soutěže. Stipendium je 

vypláceno v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Pardubice, článek 3, odst. 1, písm. c).

(6) Stipendium podle odstavců (3), (4) a (5) je studentům prezenční formy doktorského studia vypláceno za 

předpokladu, že nestudují déle, než je standardní doba studia. Do doby studia je započtena všechna doba 

předchozích neúspěšných studií v akreditovaných doktorských studijních programech3.

(7) Studentům může být přiznáno stipendium za kvalitní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti.

Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou stanoveny v článku 4 této vyhlášky. Studenti jsou podle výsledků 

hodnocení rozděleni do pěti skupin, každý student v dané skupině je ohodnocen částkou 0 Kč, 7 500 Kč, 

15 000 Kč, 22 500 Kč, 30 000 Kč. Výše uvedené částky jsou formou jednorázového stipendia vyplaceny 

následně po provedeném hodnocení. Finančním zdrojem pro tuto složku stipendia je stipendijní fond 

Univerzity Pardubice v rozsahu finančních prostředků, které jsou fakultě přiděleny rozpočtem Univerzity 

Pardubice. Stipendium je vypláceno v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Pardubice, článek 3, odst. 

1, písm. b).

(8) Studentům mohou být přiznána i další stipendia na základě jiných stipendijních programů fakulty či 

dalších návrhů či žádostí o stipendia, podaných v souladu se Stipendijním řádem Univerzity Pardubice 

a směrnice UPa č. 8/2014 Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice.

                                                          
1 Viz odst. 7 článku 11 a odst. 3, písm. c) článku 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice
2 Viz odst. 6 článku 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice
3 Údaje o předchozích neúspěšných studiích jsou získávány ze Sdružené informace matrik studentů (SIMS)
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3 Stipendia studentů kombinované formy doktorského studia

(9) Studentům může být přiznáno stipendium za kvalitní výsledky ve vědecko-výzkumné činnosti. 

Podrobnosti o způsobu hodnocení jsou stanoveny v článku 4 této vyhlášky. Studenti jsou podle výsledků 

hodnocení rozděleni do pěti skupin, každý student v dané skupině je ohodnocen částkou 0 Kč, 3 750 Kč, 

7 500 Kč, 11 250 Kč, 15 000 Kč. Výše uvedené částky je stipendijní fond Univerzity Pardubice v rozsahu 

finančních prostředků, které jsou fakultě přiděleny rozpočtem Univerzity Pardubice. Stipendium je 

vypláceno v návaznosti na Stipendijní řád Univerzity Pardubice, článek 3, odst. 1, písm. b).

(10) Studentům mohou být přiznána i další stipendia na základě jiných stipendijních programů fakulty či 

dalších návrhů či žádostí o stipendia, podaných v souladu se Stipendijním řádem Univerzity Pardubice 

a směrnice UPa č. 8/2014 Pravidla a postupy pro přiznávání a výplatu stipendií na Univerzitě Pardubice.

4 Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti studentů doktorského 
studia

(11) Sběr dat pro vyhodnocení vědecko-výzkumné činnosti studentů bude prováděn dvakrát ročně vždy k 31.

3. a 30. 9. Hodnocené období představuje předcházejících 6 měsíců.

(12) Vědecko-výzkumnou činnost studentů vyhodnocuje komise pod vedením příslušného proděkana, 

skládající se ze školitelů, vedoucích školicích pracovišť a vedoucích projektů SGS.

(13) Podle výsledků vědecko-výzkumné činnosti komise uvedená v odstavci (12) rozdělí studenty do pěti 

skupin. Toto rozdělení bude platné do nejbližšího následujícího hodnocení.

5 Závěrečná a přechodná ustanovení

(14) Touto vyhláškou se ruší vyhláška FES_VYH_2018-009-B.
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