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FAKULTA MANAGEMENTU   
VÝPOČET PRAVIDELNÉHO MĚSÍČNÍHO STIPENDIA STUDENTŮ PREZENČNÍ FORMY DOKTORSKÉHO STUDIA NA FM VŠE  

Student prezenční formy studia obdrží při nástupu do studia pravidelné stipendium ve výši 8 000 Kč 

měsíčně. Z této částky jsou 4 000 Kč nároková část a 4 000 Kč část nenároková. Přiznání nenárokové 

části stipendia je podmíněno pravidelnou účastí na doktorském semináři (alespoň čtyři účasti za se-

mestr). U studentů v prvním semestru se automaticky přiznává i nenároková část stipendia. 

Vyhodnocení nenárokové části stipendia probíhá vždy po posledním semináři doktorského studia 

v daném semestru a rozhodnutí o přiznání nenárokové části je platné pro následující semestr. 

Za každé složení zkoušky se studentovi prezenční formy přiznává měsíční stipendium ve výši 500 Kč. 

Započítává se maximálně šest předmětů. Z toho musí být tři povinné a jeden povinně volitelný (další 

dva pak mohou být oba volitelné či jeden povinně volitelný a jeden volitelný; po domluvě lze započítat 

např. i kurzy akademického psaní pořádané AV ČR či další kurzy pořádané dalšími fakultami VŠE či 

jinými akademickými pracovišti, např. kurz Pedagogicko-psychologická a didaktická příprava začína-

jících vysokoškolských učitelů). Přepočet stipendií probíhá vždy po skončení aktuálního semestru. 

Za složení Státní doktorské zkoušky je studentovi prezenční formy studia přiznáno pravidelné měsíční 

stipendium ve výši 5 000 Kč. Přepočet stipendií probíhá vždy po skončení aktuálního semestru. 

Za přímou výuku do výše požadované tímto předpisem náleží studentovi prezenční formy studia pra-

videlné měsíční stipendium. Za každou přímou odučenou hodinu se pravidelné stipendium zvyšuje 

o 50 Kč (tzn. při dvou hodinách týdně se jedná o částku 1 300 Kč za odučený semestr). Výuka nad rá-

mec požadavků tohoto předpisu (tzn. v součtu 3 ECTS kredity, tedy např. výuka dvě hodiny týdně po 

dobu tří semestrů) se nezapočítává do pravidelného měsíčního stipendia, ale je vypořádána v rámci 

mimořádných stipendií (podklady se sbírají čtyřikrát ročně). Přepočet stipendií probíhá vždy po skon-

čení aktuálního semestru. 

Za úspěšně obhájenou kvalifikační práci, kde student figuroval jako vedoucí práce, se pravidelné sti-

pendium zvyšuje o 100 Kč. Přepočet stipendií probíhá vždy po skončení aktuálního semestru. 

Za publikační činnost vykázanou jménem FM VŠE a nahlášenou do databáze publikační činnosti náleží 

studentovi prezenční formy studia pravidelné měsíční stipendium. Za každý publikační bod dle Publi-

kačního standardu náleží se pravidelné měsíční stipendium zvyšuje o 600 Kč. Maximální počet 

publikačních bodů, které se započítávají do pravidelného měsíčního stipendia studenta prezenční 

formy studia je 10 (tzn. 6 000 Kč měsíčně). Za všechny vykázané publikace rovněž náleží studentovi 

(libovolné formy studia) mimořádné stipendium ve výši stanovené Rozdělením prostředků instituci-

onální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj na Fakultě managementu VŠE v Praze.     

 

Ilustrativní příklad: 

Student druhého ročníku má složené čtyři povinné zkoušky, absolvoval kurz akademického psaní AV 

ČR, ve dvou semestrech se účastnil přímé výuky v rozsahu dvou hodin týdně, působil jako vedoucí 

práce u dvou úspěšně obhájených kvalifikačních prací, v posledním semestru se zúčastnil 4/6 doktor-

ských seminářů, a právě opublikoval sborníkový příspěvek z CPCI konference: 

4 000 (nároková složka) + 4 000 (nenároková složka za účast na semináři) + 2 500 (pět absolvovaných 

předmětů) + 2 600 (2×26 odučených hodin celkem za dva semestry) + 200 (dvě úspěšně obhájené 

https://fm.vse.cz/oddeleni-pro-vedu-a-vyzkum/publikacni-standard-akademickeho-vedeckeho-pracovnika-fakulty-managementu-vse-v-praze/
https://fm.vse.cz/oddeleni-pro-vedu-a-vyzkum/publikacni-standard-akademickeho-vedeckeho-pracovnika-fakulty-managementu-vse-v-praze/
https://fm.vse.cz/oddeleni-pro-vedu-a-vyzkum/rozdeleni-prostredku-institucionalni-podpory-na-dlouhodoby-koncepcni-rozvoj-na-fakulte-managementu-vse-v-praze/
https://fm.vse.cz/oddeleni-pro-vedu-a-vyzkum/rozdeleni-prostredku-institucionalni-podpory-na-dlouhodoby-koncepcni-rozvoj-na-fakulte-managementu-vse-v-praze/
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kvalifikační práce jako vedoucí) + 1 200 (2 publikační body za CPCI příspěvek × 600), celkem tedy 

pravidelné měsíční stipendium 14 500 Kč. 

  


