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Materiál v zájmu transparentnosti a informovanosti systematizuje a rekapituluje legislativní normy
a interní pravidla upravující příjmy a odměňování doktorandů. Platby jsou ve většině případů řešeny
formou stipendia, pokud ale doktorand ukončí studium před výplatním termínem, bude mu odměna
vyplacena formou DPP.
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1. Pravidelná doktorandská stipendia
1.1. Pravidla upravující vyplácení doktorandských stipendií
Vyplácení doktorandských stipendií upravuje Stipendijní řád UK a VII. úplné znění Stipendijního řádu
UK, Fakultní pravidla pro přiznávání stipendií a Opatření děkana pro přiznávání stipendií.
Předpisy v plném znění jsou k dohledání na webových stránkách Univerzity Karlovy (viz níže), kde lze
zároveň nalézt další informace o stipendijních možnostech na podporu doktorského studia.
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1.2. Přehled výšky pravidelného doktorského stipendia1
Ročník

Suma v CZK

1.

6.300

2. – 4.

7.600

Zvýšení po složení 9.600
SDZ (v rámci 3. – 4.
ročníku)
1.3. Zdroje financování
Zdroje na pravidelná doktorská stipendia poskytuje vysokým školám MŠMT.
1.4. Doba a způsob vyplácení stipendií
Doktorandské stipendium je studentovi po dobu celého roku studia vypláceno zpětně, a to jako
pravidelná, měsíčně se opakující částka nebo jednorázově. Není stanoveno pevné datum, ke
kterému jsou finanční prostředky vypláceny. Stipendia jsou vypláceny vždy ve prospěch bankovního
spojení, které doktorand uvede při zápisu do prvního ročníku studia na studijním oddělení FSV UK.
1.5. Notifikace
Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelně odesílanou částku, nejsou doktorandi o jejím odeslání
informováni. Je doporučeno pravidelně kontrolovat bankovní účet a v případě nesrovnalostí
kontaktovat příslušnou referentku studijního oddělení.
1.6. Zodpovědné oddělení
Studijní oddělení FSV (Bc. Marie Stanovská)
1.7. Další informace
Přesné znění pravidel upravujících pravidelná doktorská stipendia a další informace k pravidelným
doktorským stipendiím naleznete na:
VII. úplné znění Stipendijního řádu UK http://www.cuni.cz/UK-5306.html
Doktorandské stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4314.html
Účelové stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4313.html
Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2617.html
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Pozn.: Stipendijní řád UK a VII. úplné znění Stipendijního řádu čl.6 doktorské stipendium; Doktorandské stipendium (čl. 3
odst. 1 písm. c)). Po úspěšném složení státní doktorské zkoušky (SDZ) nebo obhájení doktorské disertační práce se od
následujícího kalendářního měsíce doktorandské stipendium stanovené podle odstavce 3 navyšuje o 2.000 Kč měsíčně.
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2. Přerozdělená doktorská stipendia
2.1. Pravidla upravující krácení a přerozdělení zdrojů z krácených stipendií
V případě, že doktorand neplní některé povinnosti stanovené v ISP, může OR přistoupit ke snížení
stipendia. Prostředky, o které byla stipendia snížena, se poté formou jednorázové odměny rozdělí
mezi vybrané doktorandy, kteří své povinnosti plní. Přesnou výši přerozdělených prostředků a
kritéria pro přerozdělení (např. plnění povinností, publikační činnost, účast na konferencích a
prezentování dílčích výsledků výzkumu atd.) stanoví garantky oboru Politologie a Mezinárodní
vztahy.

Krácení doktorských stipendií a přerozdělení zdrojů z krácených stipendií upravuje Stipendijní řád UK
a VII. úplné znění Stipendijního řádu UK a Fakultní pravidla pro přiznávání stipendií. V případě, že
pravidelné hodnocení konstatuje neplnění některých částí individuálního studijního plánu bez
závažných důvodů ((čl. 8 písm. b) Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze)), může
děkan na návrh školitele nebo oborové rady studentovi individuálně snížit doktorandské
stipendium až o 50%.
Snížení je účinné od následujícího kalendářního měsíce do kalendářního měsíce, ve kterém děkan
na návrh školitele nebo oborové rady výši stipendia opět stanoví podle odstavce 3 (tj. 7.600 až
13.000 Kč), nejdéle však do dalšího pravidelného hodnocení.
2.2. Orientační přehled přerozdělených doktorských stipendií za rok 2015 pro obory Politologie a
Mezinárodní vztahy
Suma v CZK za rok 2015
Od 2 002 do 13 452 Kč

2.3. Zdroje financování
Jedná se o přerozdělené prostředky MŠMT určené na pravidelná doktorandská stipendia.
2.4. Doba a způsob vyplácení stipendií
Tyto prostředky jsou pak zpravidla vypláceny v prosinci.
Stipendia jsou vyplácena jako jednorázová částka ve prospěch bankovního spojení, které doktorand
uvede při zápisu do prvního ročníku studia na studijním oddělení FSV UK.
2.5. Notifikace
Zodpovědnost za notifikaci o vyplacení jednorázové odměny mají garantky oboru politologie (prof.
PhDr. Blanka Říchová, CSc.) a mezinárodních vztahů (doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.), které
mohou doktorandy informovat samy nebo prostřednictvím CDS.
2.6. Zodpovědné osoby
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Garantky oboru politologie (prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.) a mezinárodních vztahů (doc. PhDr.
Běla Plechanovová, CSc.).
2.7. Další informace
Přesné znění pravidel upravujících pravidelná doktorská stipendia a další informace k pravidelným
doktorským stipendiím naleznete na:
VII. úplné znění Stipendijního řádu UK http://www.cuni.cz/UK-5306.html
Doktorandské stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4314.html
Účelové stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4313.html
Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2617.html
3. Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)
3.1. Pravidla upravující SVV
SVV se rozumí výzkum prováděný především studenty doktorských studijních programů. Zapojení do
SVV je povinné pro všechny studenty interní formy studia, kteří nejsou zapojeni do práce Centra
doktorských studií (viz část 7. Centrum doktorských studií (CDS)).
Hlavním cílem projektu je podpořit původní vědecký výzkum studentů doktorských studijních oborů
IPS a napomoci zvýšení kvality publikačních výstupů doktorandů a jejich dizertačních prací. Projekt
rovněž usiluje o zvýšení počtu výzkumných výstupů IPS, které budou hodnotitelné v rámci vládního
hodnocení výzkumu a vývoje.
SVV (včetně limitů na udělená stipendia) se řídí pravidly opatřeními rektora UK a dalšími dokumenty,
tj. Grantový řád UK; Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 17. 8. 2009; Pravidla pro poskytování účelové
podpory na SVV.
3.2. Přehled průměrné výšky odměn za zapojení v SVV
Odměna je určena na základě projektového bodového hodnocení plnění jednotlivých závazků
studenta v rámci SVV. Po sečtení všech vytvořených bodů bude stanovena hodnota jednoho bodu
podle dostupné sumy finančních prostředků a jednotlivým účastníkům bude stanovena odměna
podle počtu získaných bodů.

Podmínkou je vložení publikovaného textu do OBD. Pokud nebude v době přidělování odměn
publikace řádně zanesena do OBD s dedikací projektu SVV, nebude do bodového hodnocení
započítána!
Orientační výška vyplacených stipendií SVV za rok 2016:
Časové období
Suma v CZK
Průměrná výše za akademický
rok
17 250 Kč
Nejnižší a nejvyšší udělená 967 - 57 046 Kč
stipendia za rok 2016 (bez
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příspěvku
skupiny)

za

vedení

SVV

3.3. Zdroje financování
Zdroje na SVV poskytuje vysokým školám MŠMT. Univerzita dále rozděluje tyto prostředky na
jednotlivé fakulty, resp. na projekty SVV v rámci jednotlivých fakult. Rozdělení prostředků vychází ze
souboru kvalitativních a kvantitativních kritérií.
3.4. Doba a způsob vyplácení stipendií
Tyto prostředky jsou zpravidla vypláceny v prosinci.
Stipendia jsou vyplácena jako jednorázová částka, a to ve prospěch bankovního spojení, které
doktorand uvede při zápisu do prvního ročníku studia na studijním oddělení FSV UK.
3.5. Notifikace
Za notifikaci o výši vyplacené jednorázové odměny je odpovědný hlavním řešitel SVV (Doc. PhDr. Jan
Karlas, M.A., Ph.D.).
3.6. Zodpovědná osoba
Hlavní řešitel SVV (Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.)
3.7. Další informace
Přesné znění pravidel upravujících SVV a další informace naleznete na:
Specifický vysokoškolský výzkum na webu UK http://www.cuni.cz/UK-3362.html
4. GAUK (Grantová agentura UK) a další granty
4.1. Pravidla upravující čerpání prostředků
Interní grantové soutěže se mohou účastnit studenti magisterských a doktorských programů na UK.
Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději
začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají
prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu prostřednictvím webové aplikace,
konkrétní termín stanovuje děkan fakulty. Projekty mohou být 1 až 3leté. Financování se řídí
předpisem Zásady činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze.
4.2. Přehled průměrné výšky přidělených prostředků
Maximální výše grantu na jeden projekt je 300 000 Kč na rok, stipendium pro řešitele může být
maximálně 80 000 Kč (resp. 100 000 Kč, je-li členem více řešitelských týmů). Z grantu lze dále
financovat cesty, nákup knih, softwaru apod. Výši přidělených prostředků se po rozhodnutí o
(ne)přijetí zobrazuje ve webové aplikaci, jejímž prostřednictvím si doktorand grantovou přihlášku
podává.
4.3. Zdroje financování
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GA UK je financován z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu, tj. z MŠMT, které jsou na
UK alokovány (prostřednictvím systému vnitřního grantového financování) na společenské, přírodní a
lékařské sekce.
4.4. Doba a způsob vyplácení přidělených prostředků
Stipendium se vyplácí na základě příkazu, který vydá sám doktorand, je tedy na něm, v jaké době
převedení prostředků provede. Proplácení cest probíhá po odevzdání kompletního vyúčtování, nákup
kancelářských potřeb atp. probíhá formou vyúčtování drobného vydání, knihy se objednávají přes
knihovnu. Veškeré operace pro daný kalendářní rok je potřeba stihnout do 15. listopadu.
4.5. Notifikace
Upozornění při vyplácení grantových prostředků se nezasílá.
4.6. Zodpovědné oddělení
Bližší informace může podat Oddělení vědy FSV (paní Eva Horníčková).
4.7. Další informace GAUK
Základní informace http://www.cuni.cz/UK-33.html
Pravidla GA UK http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Příručka pro řešitele ke stažení (verze 2016)
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-957-version1-prirucka_2016.doc
4.8. GAČR, TAČR a další
Doktorandi se mohou zapojit do projektů svých školitelů nebo jiných akademických pracovníků.
4.9. Kde hledat další informace?
Soutěže v ČR: http://www.cuni.cz/UK-3085.html
Mezinárodní projekty: http://www.cuni.cz/UK-114.html
Aktuálně vypsané projekty:
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1403.html a http://www.cuni.cz/UK-3085.html
Financování vědy na UK: http://www.cuni.cz/UK-3983.html
Oddělení vědy FSV: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-511.html
Oddělení vědy UK: http://www.cuni.cz/UK-29.html
5. Publikační činnost
5.1. Pravidla upravující odměny za publikační činnost
Doktorandi jsou, podobně jako akademičtí pracovníci, odměňováni za svoje publikace dedikované IPS
a vykázané v systému OBD. Způsob výpočtu odměn za publikaci registrovanou v OBD upravuje
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací.
5.2. Přehled průměrné výšky přidělených odměn
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Článek musí být publikován v periodiku, které se nachází v jedné z databází: SCOPUS, WoS nebo na
seznamu recenzovaných periodik, který schvaluje a vydává Rada pro výzkum, vývoj a inovace.
Za každou publikaci jsou přidělovány RIV body. Odměna za jeden RIV bod k 31. 10. 2016 činila 3.000
CZK. Přesný výpočet přidělených RIV bodů naleznete v metodice hodnocení výsledků výzkumných
organizací. Výše odměny podléhá pravidelné evaluaci ze strany vedení IPS FSV UK prostřednictvím
vyhlášky ředitele.
5.3. Zdroje financování
Odměny za publikace jsou vypláceny ze zdrojů IPS FSV UK.
5.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Odměňují se publikace vloženy do OBD za období od:
a) vloženy do OBD od prosince do června: odměny za tyto publikace jsou vypláceny vždy
v období srpen až září
b) vloženy do OBD od červena do listopadu: odměny za tyto publikace jsou vypláceny vždy
v období prosinec až leden
5.5. Notifikace
Za notifikaci o vyplacení odměny odpovídá sekretariát IPS FSV UK (tajemnice Radka Mácová).
5.6. Zodpovědná osoba
O počtu bodů, uznávání výsledků atp. se mohou doktorandi informovat u koordinátora publikační
činnosti, kterým jepomocný akademický pracovník IPS FSV UK Mgr. Jakub Stauber).
5.7. Další informace
Seznam recenzovaných periodik a metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací naleznete
na:
Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942
6. Výuka
6.1. Pravidla upravující odměny za výuku
Doktorandi, kteří se pravidelně podílejí na výuce, budou odměněni na základě tarifu stanoveného
Vyhláškou ředitele 2/2016 k odměňování DPP/DPČ a za výuku cizojazyčných kurzů na IPS FSV UK
(http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-146-version1-vyhlaska_reditele_022016.pdf). Podmínkou je, aby byl
doktorand uveden v podkladech pro Karolinku jako vyučující/jeden z vyučujících kurzu! (Viz
vyhláška 3/2014 o tvorbě studijních plánů http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-146-version1vyhlaska_karolinky.pdf) Uzávěrka Karolinky pro nový akademický rok je zpravidla na konci února,
proto je doktorandům doporučeno se prostřednictvím garanta oboru nebo vedoucího katedry ujistit,
že jsou v podkladech zapsáni. Pro doktorandy oboru MV, kteří mají povinnost odučit určitý počet
hodin, platí stejná pravidla.
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6.2. Přehled výšky přidělených odměn
5000 Kč za kurz v českém a 12 500 Kč za kurz v anglickém jazyce. Je-li vyučujících víc, odměna se mezi
ně rovnoměrně rozdělí.
6.3. Zdroje
Rozpočet IPS, příp. cizojazyčné studijní obory.
6.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Částka za odučený kurz bude vyplacena předem nejpozději v prvním měsíci příslušného semestru.
6.5. Notifikace
Za notifikaci odpovídá tajemnice IPS (tajemnice Radka Mácová).
6.6. Zodpovědná osoba
Tajemnice IPS (Radka Mácová)
7. Centrum doktorských studií (CDS)
7.1. Pravidla upravující odměny za práci v CDS
Institut politologických studií FSV UK každoročně v červenci vyhlašuje výběrové řízení na pozice
akademických pracovníků Centra doktorských studií pro nadcházející akademický rok. Délka
pracovního úvazku je vždy na dobu určitou od 1. října do 30. září následujícího roku. Výběrové
řízení probíhá na počátku září.
Náplní práce člena CDS je vedle výzkumné činnosti (min 50% času) i administrativní a organizační
podpora doktorského studia na IPS, například kontrolování ISP a Ročních hodnocení, pomoc
s přípravou SDZ, obhajob a přijímacího řízení, organizace Dne otevřených dveří nebo informování
doktorandů a uchazečů.
Počet pozic se odvíjí od počtu absolventů v řádné době studia (+ 1 rok) za předchozí rok.
7.2. Přehled průměrné výšky přidělených odměn
Pracovní pozice je ekvivalentem celého úvazku. Odměňování odpovídá zatížení hlavnímu
pracovnímu úvazku, z nichž část 0,1 úvazku je honorována dle platové třídy AP1 a část 0,9 úvazku je
hrazena formou stipendia za vědeckou a výzkumnou činnost v souladu s univerzitní i národní
legislativou.
Výše úvazku
0,1 (AP1)
0,9 (Stipendium)

Suma v CZK
1.803
16.000

7.3. Zdroje financování
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Mzda za práci v CDS je hrazená z kombinace zdrojů FSV UK (10%) a IPS FSV UK (90%). Členové CDS
jsou zařazeni do výkonového odměňování platného pro zaměstnance a mohou dosáhnout na
souhrnnou roční odměnu ve výši desítek tisíc z prostředků institutu, v souladu s předpisy IPS
o výkonovém odměňování.
7.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Odměna za práci v CDS je studentovi po dobu celého roku studia vypláceno zpětně, a to jako
pravidelná, měsíčně se opakující částka. Není stanoveno pevné datum, ke kterému jsou finanční
prostředky vypláceny.
Stipendia jsou vypláceny vždy ve prospěch bankovního spojení, které doktorand uvede při podpisu
smlouvy na personálním oddělení FSV UK.
7.5. Notifikace
Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelně odesílanou částku, nejsou členové CDS o jejím odeslání
informováni. Je doporučeno pravidelně kontrolovat bankovní účet a v případě nesrovnalostí
kontaktovat příslušnou referentku studijního oddělení.
7.6. Zodpovědné oddělení
Sekretariát IPS FSV UK (Mgr. Jana Krejčíková) a Studijní oddělení FSV UK (Bc. Marie Stanovská).
7.7. Další informace
Bližší informace o činnosti Centra doktorských studií IPS FSV UK a o pravidlech upravujících výši
odměn za práci v CDS naleznete na:
O Centru doktorských studií IPS http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-195.html
VI. úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UK http://www.cuni.cz/UK-5307.html
VII. úplné znění Stipendijního řádu UK http://www.cuni.cz/UK-5306.html
Doktorandské stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4314.html
Účelové stipendium na webu UK http://www.cuni.cz/UK-4313.html
Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2617.html
8. Úvazky na katedrách
8.1. Pravidla upravující odměny za práci na katedře
Informace o obsazovaných akademických pozicích na katedrách jsou uveřejňovány na úřední desce
FSV UK v sekci práce na fakultě nebo o těchto pozicích informují vedoucí kateder prostřednictvím
emailu. Také studenti doktorského studia se mohou hlásit na jednotlivé pracovní pozice, pokud
splňují podmínky přijetí.
Další možností je individuální konzultace s vedoucím katedry o možnostech zapojení studenta
doktorského studia do fungování katedry.

8.2. Přehled průměrné výšky přidělených odměn
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Výše mzdy se odvíjí od rozsahu pracovního úvazku a platového zařazení, které upravuje VI. úplné
znění Vnitřního mzdového předpisu UK.
Akademičtí pracovníci jsou také zařazeni do výkonového odměňování platného pro zaměstnance
a mohou dosáhnout na souhrnnou roční odměnu ve výši desítek tisíc, v souladu s předpisy IPS
o výkonovém odměňování.
Orientační výše platu v tabulkové třídě AP1 je 18 500 Kč – 25 000 Kč.
8.3. Zdroje financování
Zdroje na mzdu akademického a výzkumného pracovníka poskytuje vysokým školám MŠMT.
8.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Odměna je formou mzdy vypláceno zpětně po dobu úvazku, a to jako pravidelná, měsíčně se
opakující částka, vyplácena na bankovní účet zaměstnance.
Mzda je vyplácena vždy ve prospěch bankovního spojení, které doktorand uvede při podpisu pracovní
smlouvy na personálním oddělení FSV UK.
8.5. Notifikace
Vzhledem k tomu, že se jedná o pravidelně odesílanou částku, nejsou příjemci o jejím odeslání
informováni.
8.6. Zodpovědné oddělení
Ekonomické oddělení FSV UK (Jana Sahulová).
8.7. Další informace
Bližší informace k vypsaným pracovním pozicím; obsahu jednotlivých pracovních úvazků a výši odměn
podle pracovního zařazení naleznete na:
http://www.cuni.cz/UK-5307.html
http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1178.html

9. Administrativní výpomoc
9.1. Pravidla upravující odměny za administrativní výpomoc
Účast ve zkušebních komisích, na přijímacím řízení, promocích či imatrikulacích je na základě dohody
členů vedení IPS považována za formu podílu na výuce, což je jedna ze studijních povinností interních
doktorandů. Přesto jsou ale za určité úkony stanoveny odměny.
9.2. Přehled výšky přidělených odměn
Zapisování u SZZ
Zapisování v komisi u státnic je hodnoceno částkou 150 Kč/hodina.
10

Účast na přijímacím řízení
Účast na přijímacím řízení je hodnocena částkou 1000 Kč za předpokladu, že se doktorand včas
dostaví na úvodní zaškolení. Přijde-li pozdě, nedostane nic; potvrdí-li účast a nedorazí, 1000 Kč se mu
strhne z odměň za účast na přijímacím řízení.
Účast na promocích
Účast na promoci je ohodnocena částkou 400 Kč.
Vedení závěrečných prací, zpracování oponentských posudků
Podle Vyhlášky ředitele 2/2016 k odměňování DPP/DPČ a za výuku cizojazyčných kurzů na IPS FSV UK
(http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-146-version1-vyhlaska_reditele_022016.pdf náleží za vedení závěrečné
práce doktorandovi odměna ve výši 1200 Kč za bakalářskou, 1400 Kč za magisterskou a 8000Kč za
magisterskou v programu IEPS. Za zpracování oponentského posudku náleží doktorandovi odměna ve
výši 600 Kč za posudek k bakalářské práci a 800 Kč za posudek k diplomové práci. Za posudek v cizím
jazyce na práci v cizím jazyce náleží doktorandovi příplatek 600 Kč.
Ad hoc úkoly
Institut může ve výjimečných případech prostřednictvím Sekretariátu nebo CDS oslovit doktorandy
s nabídkou drobných úkonů (např. vyhledávání absolventů, skartace starých diplomek atp.), které
jsou ohodnoceny částkou 150 Kč/hod.
9.3. Zdroje
Odměny doktorandům jsou financovány z rozpočtu IPS.
9.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Částky za jednotlivé úkony eviduje Sekretariát ve spolupráci s CDS a celková částka je vyplacena
v prosinci formou stipendia. Před vyplacením odměn budou mít doktorandi možnost nahlédnout do
záznamu svých aktivit, a zkontrolovat si, zda jsou všechny položky v pořádku. Žádost o kontrolu
mohou vznést i během roku prostřednictvím CDS.
9.5. Notifikace
Za notifikaci o vyplacení souhrnné odměny je zodpovědné CDS.
9.6. Zodpovědné oddělení
Administrativa IPS ve spolupráci s CDS.
9.7. Další informace
http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-146-version1-vyhlaska_reditele_022016.pdf
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10. Podpora zahraničních cest doktorandů

10.1. Pravidla upravující financování cest doktorandů v rámci programu podpory cest doktorandů
IPS
Financování cest z prostředků IPS se týká pouze interních doktorandů. Výzva na podávání žádostí se
vypisuje zpravidla v prosinci na první polovinu nadcházejícího kalendářního roku, po sesbírání
podkladů jsou žádosti předloženy k podpisu garantkám doktorských oborů, které s nimi musí
souhlasit. Nejsou-li všechny prostředky vyčerpány/dojde-li k navýšení prostředků, může být na jaře
(květen/červen) vyhlášena výzva i pro druhou polovinu roku. Žádost se podává na formuláři, který je
ke stažení zde: http://ips.fsv.cuni.cz/IPSFSV-146-version1-zadost.docx
Při posuzování žádostí jsou hlavními kritérii publikace, plnění SVV, podaná přihláška GAUK, prioritou
je pak přidělení financí doktorandům prvních ročníků. Příspěvek je možné využít na akci, které se
doktorand aktivně účastní, tj. letní/zimní školu, konferenci s předneseným příspěvkem atp.
10.2. Přehled průměrné výšky přidělených prostředků
Orientačně se v roce 2015 průměrná částka přidělená úspěšně žádajícímu doktorandovi pohybovala
okolo 20 000 Kč. O podporu se přitom ucházelo 25 doktorandů, podpořeno bylo 19 z nich.
10.3. Zdroje
Prostředky na cesty doktorandů pocházejí z příspěvku za absolventa doktorského studia ve
standardní době studia, tj. 100 tisíc za prvního absolventa v řádné době studia (+ 1 rok) pro danou
katedru. (Příklad: Doktorand MV absolvuje ve čtvrtém ročníku studia na jaře 2016, v roce 2017 tedy
IPS dostane 100 tis. Kč, které budou použity na cesty doktorandů MV.) Neabsolvuje-li v předchozím
roce žádný doktorand v řádné době studia (4+1 rok), jsou cesty doktorandů placeny ze stejného
rozpočtu, jako cesty členů příslušné katedry (tzn. na cesty doktorandů je alokováno méně finančních
prostředků).
10.4. Doba a způsob vyplácení odměn
Peníze jsou vyplaceny formou stipendia PO uskutečnění akce. Po návratu z výjezdu je tedy nutné
dodat vyúčtování, na jehož základě budou přidělené prostředky převedeny formou stipendia na účet
doktoranda. Doktorandi, kteří mají úvazek na IPS, dodávají před výjezdem cestovní příkaz a po
návratu vyúčtování.
10.5. Notifikace
O schválení cesty i vyplacení účelového stipendia informuje doktoranda sekretář zodpovědný za
zahraniční cesty IPS (Mgr. Radek Švec).
10.6. Zodpovědná osoba
Za administrování cest doktorandů je zodpovědný sekretář IPS (Mgr. Radek Švec), kterému se
zároveň nosí vyplněné žádosti, cestovní příkazy a vyúčtování.
10.7. Další zdroje
Z navýšených prostředků pro IPS
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Nastane-li situace, kdy se institutu/některému z jeho členů podaří získat dodatečné prostředky na
cesty doktorandů, může být vypsána výzva i mimo obvyklé termíny. Mechanismus vyplacení
prostředků ale zůstává stejný, tj. jsou vyplaceny po vyúčtování akce formou stipendia.
Z prostředků fakulty
Kromě výše popsaného mechanismu existuje ještě fakultní podpora výjezdů doktorandů, kterou
administruje Oddělení vědy FSV. Je-li v daném roce tato podpora vypsána, ozve se Oddělení vědy
(Mgr. Eva Horníčková)přímo doktorandům, kteří splňují požadavky (obvykle je výzva určená
doktorandům s publikací za poslední rok), a to zpravidla v jarních měsících.
Ostatní
Kromě financování cest z prostředků IPS nebo fakultního rozvojového programu lze využít i další
možnosti administrované na úrovni fakulty či univerzity, např. Fond mobility (http://www.cuni.cz/UK43.html). Souhrnné informace o studentské mobilitě jsou k dispozici zde http://www.cuni.cz/UK3915.html.
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