
 

 

 

Zápis ze zasedání Stipendijní komise FSE UJEP 

ze dne 7. 11. 2022 od 14:00 hod. v MO-223 
 

Přítomní členové: Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. – předseda 

Mgr. Lenka Petláková 

Ing. Dita Štyvarová 

Bc. Michaela Dikošová 

Bc. Jakub Dragoun 

Bc. Natalie Minaříková 

Bc. Denisa Mrázková 

Nepřítomní členové: -  

Hosté:  Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

Mgr. Michaela Sobotová – referát pro studium FSE UJEP 

 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Vývoj a stav stipendijního fondu 

2) Prospěchová stipendia za akademický rok 2021/22 

3) Mimořádná stipendia za absolvování SCIO testu s percentilem 70 a výše 

4) Mimořádné stipendium – ( ) 

5) Mimořádné stipendium – (  

6) Mimořádné stipendium pro členy volební komise voleb do AS UJEP a AS FSE UJEP 

7) Mimořádné stipendium za participaci na španělsko-českém online výukovém projektu 

8) Mimořádné stipendium pro účastníky soutěž o nejlepší video propagující FSE UJEP 

9) Mimořádné stipendium za výzdobu studijního oddělení 

10) Informace o mimořádném stipendiu pro doktorandy za pedagogickou činnost 

Zasedání zahájeno ve 14:00 hod. 

 

Komise se sešla v počtu 7 členů ze 7 celkových, a to 7 fyzicky a 0 on-line. 

 

Ad 1) Vývoj a stav stipendijního fondu 

Předseda Kopáček informoval přítomné o aktuálním stavu stipendijního fondu a jeho 

dosavadním vývoji v roce 2022. Dále přítomné informovat o novém Stipendijním řádu UJEP, 

který vešel v platnost 17. 2. 2022 a začal být účinný 1. 7. 2022, a dále zrušení směrnice děkana 

č. 2/2016 Stipendia Fakulty sociálně ekonomické ve zněmí dodatku č. 1 a č. 2. 



 

 

Ad 2) Prospěchová stipendia za akademický rok 2021/22 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení prospěchových stipendií za akademický rok 

2021/22 v celkové výši 130 000 Kč, a to pro 17 studentů. Částky pro jednotlivá pásma váženého 

studijního průměru: 

• vážený studijní průměr 1,00 – 1,20 - 30 000 Kč; 

• vážený studijní průměr 1,21 – 1,30 - 10 000 Kč; 

• vážený studijní průměr 1,31 – 1,40 - 7 500 Kč; 

• vážený studijní průměr 1,41 – 1,50 - 5 000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 3) Mimořádná stipendia za absolvování SCIO testu s percentilem 70 a výše 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení refundace za absolvování testu OSP 

u společnosti SCIO studentům, kteří jej absolvovali s percentilem 70 a výše, zapsali se ke studiu 

na FSE UJEP a k 31. 10. 2022 byli stále řádnými studenty FSE UJEP. Jedná se o 20 studentů, 

a tedy celkovou částku 11 000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 4) Mimořádné stipendium –  (  

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia ve výši 6 400 Kč 

pro  ( ). Informoval přítomné, že podal žádost ke komisi 

z vlastní iniciativy, přičemž žádost, která je zároveň i dopisem členům komise, byla přítomným 

rozeslána jako součást podkladů pro dnešní zasedání. Následně proběhla k předložené žádosti 

mezi členy komise diskuse.  

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 0 x proti 7 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh nebyl přijat.  

 

 

Ad 5) Mimořádné stipendium –  (  

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia ve výši 7 000 Kč 

pro (  za fotografické služby pro FSE UJEP. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

  



 

 

Ad 6) Mimořádné stipendium pro členy volební komise voleb do AS UJEP 

a AS FSE UJEP 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia pro 5 členů volební 

komise voleb do AS UJEP a AS FSE UJEP z řad studentů ve výši 2 000 Kč/osobu, tedy 

v celkové výši 10 000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 7) Mimořádné stipendium za participaci na španělsko-českém online výukovém 

projektu 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia za participaci 

na španělsko-českém online výukovém projektu pro  ( ) a 

 ( ) ve výši 2000 Kč/osobu, tedy v celkové výši 4 000 Kč. Komise se 

po diskusi dohodla na navýšení částky na 2 500 Kč/osobu, tedy 5 000 Kč celkem. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 8) Mimořádné stipendium pro účastníky soutěž o nejlepší video propagující 

FSE UJEP 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia pro účastníky soutěže 

o nejlepší video propagující FSE UJEP v celkové výši 9 000 Kč: 

• 1. místo - 5 000 Kč; 

• 2. místo - 3 000 Kč; 

• 3. místo - 1 000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

Ad 9) Mimořádné stipendium za výzdobu studijního oddělení 

Předseda Kopáček přednesl návrh na schválení mimořádného stipendia pro studenty 

 ( ) z a (  z 

 za výzdobu studijního oddělení (malba na zeď v prostorách nově otevřeného 

studijního oddělení) ve výši 5 000 Kč/osobu, tedy celkem 10 000 Kč. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 



 

 

Ad 10) Informace o mimořádném stipendiu pro doktorandy za pedagogickou činnost 

Předseda Kopáček informoval stipendijní komisi, že děkan FSE UJEP se rozhodl 

za pedagogickou činnost přiznat v zimním semestru 2022/23 mimořádná stipendia 

3 doktorandům fakulty.  

 

 

Termín dalšího zasedání 

Další za zasedání Stipendijní komise FSE UJEP se uskuteční v březnu 2023.  

 

Zasedání ukončeno v 15:05.  

 

 

 

Zapsali:     Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. 

     Mgr. Michaela Sobotová 

 

 

Schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. 

                              předseda Stipendijní komise FSE UJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Soupis schválených prospěchových stipendií za akademický rok 2021/22 

(schváleno v rámci bodu 2) 

Příloha 2: Soupis chválených mimořádných stipendií za absolvování SCIO testu 

s percentilem 70 a výše (schváleno v rámci bodu 3) 

Příloha 3: Soupis schválených mimořádných stipendií mimo bod 2 a 3 

Příloha 4: Návrh předsedy Stipendijní komise FSE UJEP na odměny pro členy komise 


