Pravidla poskytování garantovaných stipendií doktorandům oborů 4M1 a 4M2
1. Kdo a komu
(a) pracoviště KA a MÚUK (dále garantující pracoviště)
(b) studentům oborů 4M1 a 4M2
(c) níže uvedená pravidla se vztahují na studenty, jejichž školitelé jsou z garantujících pracovišť; pro
ostatní studenty budou pravidla stanovena individuálně po dohodě s vedoucím pracoviště školitele
2. Jak a kdy
(a) každý rok budou ze studentů nastupujících ke studiu vybráni kandidáti, jimž bude nabídnuto
stipendium S (počet ani podíl není pevný, ale závisí na finančních možnostech garantujících pracovišť)
(b) stipendium S bude vypláceno nejdéle 48 měsíců (doba přerušení se nepočítá)
(c) jednou za rok bude držitel stipendia S podroben hodnocení; při neplnění podmínek (viz bod 5.) bude
stipendium S zastaveno
(d) v případě dlouhodobého zahraničního pobytu (> 1 měsíc) nebo přerušení studia bude stipendium S
pozastaveno
(e) v případě ukončení studia stipendium S zaniká
(f) po vzájemné dohodě může být stipendium S zrušeno nebo pozastaveno kdykoli
3. Co
(a) garantující pracoviště zajistí držiteli stipendia S minimální garantovaný příjem 240.000 Kč za
akademický rok (vyplácené měsíčně, ale ne nutně ve stejných částkách); tato částka může podléhat
daním a odvodům dle platné legislativy
(b) tento příjem bude kombinací různých zdrojů a forem; počítá se do něho standardní doktorandské
stipendium vyplácené podle fakultních pravidel, příjmy z grantů a projektů (GAČR, GAUK apod.),
stipendia ze SVV, příjmy z DPP a DPČ uzavřených na garantujících pracovištích, stipendia a jiné příjmy z
ostatních zdrojů MFF
(c) standardní navýšení stipendia od MFF (za složenou doktorskou zkoušku, zkoušku z angličtiny a
publikační činnost) povede k totožnému navýšení stipendia S
(d) garantovaný příjem se navýší (d1) o 50% z částky, která je odměnou za výuku, (d2) o 50% z částky,
která pochází z grantu, jehož hlavním řešitelem je student MFF (typicky GAUK)
(e) do garantovaného příjmu se nepočítají mimořádné odměny (např. za publikace na projektu,
mimořádnou činnost pro fakultu přímo nesouvisející se studiem apod.)
Příklad: student 2. ročníku, který složil zkoušku z angličtiny a učí jedno cvičení, za nějž mu přísluší odměna
2000 Kč/měsíc, bude mít v tomto měsíci garantovaný příjem 20000+1000+2000/2=22000.
4. Podmínky přidělení stipendia
(a) předpoklady pro zdárné a včasné ukončení doktorského studia
(b) závazek kandidáta, že bez vědomí a souhlasu garantujících pracovišť nepřijme žádný pracovní úvazek
mimo tato pracoviště
5. Podmínky vyplácení stipendia
(a) příjemce stipendia S nebude mít žádné pracovní úvazky mimo garantující pracoviště v rozsahu větším
než 20% (netýká se prázdnin); případné menší úvazky oznámí a nechá si je schválit vedoucím pracoviště a
školitelem; vážné porušení této podmínky je důvodem pro okamžité ukončení stipendia
(b) vzorné plnění všech požadavků studijního plánu

(c) přiměřený pokrok směřující k dokončení studia za 4 roky; absolvování doktorské zkoušky nejpozději
na začátku 3. roku studia
(d) osobní přítomnost na pracovišti v rozsahu stanoveném školitelem
(e) příjemce stipendia se bude v přiměřené míře podílet na výukových potřebách katedry (vedení cvičení,
pomoc s opravováním úkolů a písemek, konzultace zahraničních studentů, oponování bakalářských a
diplomových prací apod.)
(f) příjemce stipendia se bude v přiměřené míře podílet na zajištění provozu katedry (např. pomoc
s organizací seminářů, konferencí apod.)
(g) příjemce stipendia bude podávat žádosti o granty a projekty, jejichž podmínky splňuje a které mohou
převzít část nákladů na jeho stipendium (např. GA UK)
6. Zdroje stipendia
Stipendia S budou financována kombinací následujících zdrojů, zpravidla v uvedeném pořadí do naplnění
garantované výše:
(a) běžné doktorské stipendium od MFF
(b) přijmy z grantů (např. GA ČR, GA UK)
(c) odměny za výuku
(d) zdroje SVV a projekt UNCE
(e) prostředky garantujících pracovišť, případně Matematické sekce či sponzorské dary
Příklad: výše uvedený student, který má DPČ na grantu svého školitele ve výši 5000 měsíčně,bude typicky
financován takto: 11500+1000 doktorské stipendium, 5000 DPČ grant, 2000 DPP cvičení, 2500
stipendium ze SVV či UNCE.
7. Organizační zabezpečení
(a) výběr studentů podle bodu 2(a), každoroční hodnocení stipendistů podle bodu 2(c) a rozhodnutí o
zastavení stipendia provádí komise ve složení vedoucí garantujících pracovišť, předsedů RDSO 4M1 a
4M2 a správce SVV (školitelé mají pouze poradní hlasy)
(b) za kontrolu podmínek vyplácení stipendia podle bodu 5 jsou zodpovědní školitel, vedoucí pracoviště a
předseda přislušné RDSO
V Praze 26.11.2018
Za KA: David Stanovský
Za MÚ UK: Jan Rataj

