
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  
FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 

 

PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ 

 
Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 

písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 44a písm. b) Statutu  
Fakulty humanitních studií usnesl na těchto Pravidlech pro přiznávání stipendií na 

Fakultě humanitních studií, jako jejím vnitřním předpisu: 
 

 

Článek 

    Úvodní ustanovení 

 
Tato Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií stanovují podle čl. 4 odst. 

5 a souvisejících ustanovení Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 

„univerzita“) některá pravidla a další náležitosti pro přiznávání stipendií na Fakultě 

humanitních studií (dále jen „fakulta“). 
 

 

Článek 2 

Stipendium za vynikající studijní výsledky 

 
1. Stipendium za vynikající studijní výsledky (čl. 3 odst. 1 písm. a)) je přiznáváno studentům 
zpětně za vynikající studijní výsledky v předcházejícím ročníku studia (čl. 4 odst. 5 

Studijního a zkušebního řádu univerzity, dále jen „studijní řád“).  

 

2. Ukazatelem pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky je vážený prospěchový 

průměr vypočtený ze všech známek získaných ze zkoušek a dalších klasifikovaných 

studijních povinností složených v období dvou po sobě následujících semestrů jednoho 

akademického roku zaokrouhlený na dvě desetinná místa (dále jen „prospěchový průměr“). 

Nezíská-li student v těchto obdobích minimálně tři takové známky, nemůže mu být 

stipendium přiznáno. Prospěchový průměr je pro jednotlivého studenta vypočítáván jako 

součet všech součinů známky (včetně neúspěšných pokusů, které jsou pro tento účel 

započteny jako hodnocení „4“) získané z dané klasifikované povinnosti a počtu kreditů této 

povinnosti příslušné, dělený součtem všech kreditů příslušných těmto povinnostem (včetně 

kreditů příslušných neúspěšným pokusům). Ve výpočtu prospěchového průměru přitom 

nejsou zohledňovány uznané studijní povinnosti. Prospěchový průměr se tedy vypočítá dle 

následujícího vzorce: 
 
 
 
 
 

 

Kde: 

p - prospěchový průměr studenta  
n - počet klasifikovaných povinností v předcházejícím ročníku jeho studia  

m - počet pokusů, které student potřeboval pro splnění povinnosti i.  
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z - známka z povinnosti i při pokusu j. Nesložil-li student při pokusu j danou povinnost, 
je v tomto případě z=4.  
E - počet kreditů za povinnost i. 

 

 

3. Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznává 10 % studentů z počtu studentů 

zapsaných k 31. říjnu (tj. rozhodný počet studentů) do druhého až čtvrtého ročníku studia 

bakalářského studijního programu a druhého až třetího ročníku navazujících magisterských 

studijních programů (čl. 4 odst. 5 studijního řádu), u nichž nenastala překážka poskytnutí 

stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu univerzity. 

 

4. Pro účely přiznávání prospěchových stipendií se studenti, u nichž nenastala překážka 

poskytnutí stipendia podle čl. 8 Stipendijního řádu univerzity, a kteří nejsou zapsáni v prvním 

ročníku studia, dělí do skupin podle studijních oborů.   
V jednotlivých skupinách se studenti setřídí vzestupně podle prospěchového průměru podle 
článku 2 s tím, že:   

a) napřed se (setříděni dle průměru) uvedou studenti, kteří získali při poslední průběžné 

kontrole studia (čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity) alespoň 
normální počet kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia.   

b) dále pak (setříděni dle průměru) studenti, kteří získali při poslední průběžné kontrole 
studia (čl. 4 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu univerzity) alespoň minimální počet 

kreditů, zároveň nepřekračují standardní dobu studia.  

c) dále (setříděni dle průměru) studenti ostatní.  

 
5. Prospěchové stipendium se v každé skupině přizná prvním deseti procentům studentů se 
zaokrouhlením nahoru. Prospěchové stipendium se v každé skupině dále přizná každému 

dalšímu studentu, který dosáhl stejného prospěchového průměru jako student s nejvyšším 
prospěchovým průměrem, kterému bylo stipendium podle první věty přiznáno.  

 
6. Je-li student na fakultě zapsán ke studiu ve více studijních programech, nebo ve více 

studijních oborech studijního programu, může mu být prospěchové stipendium přiznáno pouze 
jednou.  

 
7. Za rozhodné datum pro přiznávání prospěchových stipendií se považuje stav k 31. říjnu 

běžného roku. Určení studentů, kterým bude přiznáno prospěchové stipendium, proběhne 
nejpozději do 20. listopadu běžného roku, určeným studentům bude prospěchové stipendium 

přiznáno nejpozději do 1. prosince běžného roku.  

 

8. Stipendium se vyplácí jednou ročně. Rozmezí celkové částky stipendia za vynikající   
studijní výsledky, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, se řídí  

nadřízenými předpisy.  

 
9. Konkrétní výši stipendií za vynikající studijní výsledky a odpovídající studijní průměry 
stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty děkan opatřením. 

 

10. O přiznání prospěchového stipendia studentovi, který v předcházejícím ročníku studia 
studoval podle individuálního studijního plánu nebo na jiné fakultě či vysoké škole, rozhodne 

na základě žádosti děkan. 
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Článek 3 
Účelové stipendium  

 

Účelové stipendium podle čl. 5 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu univerzity může děkan 
přiznat z vlastního podnětu nebo na návrh jiného orgánu fakulty anebo vedoucího některého   
pracoviště fakulty.  Celkový limit částky účelového stipendia, kterou lze studentovi vyplatit 

v daném akademickém roce, se řídí nadřízenými předpisy. 
 

 

Článek 4 

Přechodné ustanovení 

 
Při přiznávání stipendií za oba semestry akademického roku předcházejícího nabytí účinnosti 
se postupuje podle dosavadních Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních 

studií Univerzity Karlovy v Praze. 
 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. ledna 2002 a nabývá platnosti 

dnem schválení akademickým senátem univerzity
1)

.   

2. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2002/2003.  

3. Ruší se dosavadní Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Karlovy v Praze ve znění pozdějších změn a doplnění. Tím není dotčeno ustanovení čl. 4 tohoto 

vnitřního předpisu.  
 

 

Mgr. Aleš Svoboda Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 

předseda AS FHS UK děkan FHS UK 
 
 

 

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

předseda AS UK 
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Ustanovení o účinnosti novely:  

Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 8. března 2007] nabývá platnosti dnem 

schválení akademickým senátem univerzity
2)

. Tento předpis nabývá účinnosti pátým dnem po 

nabytí platnosti.  

Ustanovení o účinnosti druhé novely:  

Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 5. listopadu 2009] nabývá platnosti dnem 

schválení akademickým senátem univerzity
3)

. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem 

akademického roku následujícího po nabytí platnosti.  

Ustanovení o účinnosti třetí novely:  

Tento předpis [novela schválena AS UK FHS dne 8. listopadu 2012] nabývá platnosti dnem 

schválení akademickým senátem univerzity
4)

. Tento předpis nabývá účinnosti prvním dnem 

akademického roku následujícího po nabytí platnosti.  

 
 

Ustanovení o účinnosti čtvrté novely: 
Tento předpis (novela schválena AS UK FHS dne 14. listopadu 2013) nabývá platnosti dnem 
schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

5)
 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity Karlovy 
v Praze.  
 
 
 
 
1) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 

25. ledna 2002.  

 
2) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 

25. května 2007.  

 
3) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 

20. května 2011.  

 
4) §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 

18. ledna 2013.  

 
5)

 §9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne         

     ___________________
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