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Zápis ze zasedání Stipendijní komise FSE UJEP 

ze dne 8. 3. 2023 od 13:30 hod. v MO-010 
 

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

Mgr. Lenka Petláková 

Ing. Dita Štyvarová 

Bc. Michaela Dikošová 

Bc. Jakub Dragoun 

Ilhem Maabedová 

Bc. Denisa Mrázková 

Nepřítomní členové: -  

Hosté: Mgr. Michaela Sobotová – referát pro rozvrh a stipendia FSE UJEP 

 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Vývoj a stav stipendijního fondu v roce 2022 

2) Odměny pomocných studentských sil v roce 2022 

3) Odměny za propagaci fakulty na akcích 

4) Odměna za přípravu newsletteru pro absolventy 

5) Podpora univerzitní volejbalové ligy (tzv. Klíšovky) 

6) Odměna za práci v klubu Cajk 

7) Informace o mimořádném stipendiu pro doktorandy za pedagogickou činnost 

8) Mimořádné stipendium za participaci na konferenci Nové výzvy pracovní rehabilitace 

Zasedání zahájeno ve 13:30 hod. 

 

Komise se sešla v počtu 7 členů ze 7 celkových, což znamená 100 % účast. 

 

 

Ad 1) Vývoj a stav stipendijního fondu v roce 2022 

Předseda Kopáček informoval přítomné o aktuálním stavu stipendijního fondu a jeho vývoji 

v uplynulém v roce 2022.  

 

Stipendijní komise FSE UJEP vzala na vědomí předložené informace. 
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Ad 2) Odměny pomocných studentských sil v roce 2022 

Předseda Kopáček informoval o mimořádných stipendií, které byly v roce 2022 vyplaceny 

pomocným studentským silám, tzn. vědeckým pomocným silám a administrativním pomocným 

silám. Výplata stipendií se uskutečnila za tři období, a to za leden až duben, květen a srpen 

a září až prosinec.  

 

Stipendijní komise FSE UJEP vzala na vědomí předložené informace. 

 

 

 

Ad 3) Odměny za propagaci fakulty na akcích 

Předseda Kopáček požádal přítomné o diskusi a návrhy na výši hodinové odměny pro studenty, 

kteří se v uplynulých měsících zúčastnili akcí, na kterým propagovali fakultu. Jednalo se 

o Veletrh fiktivních firem, Sokrates, Den otevřených dveří a Den otevřených dveří 

pro Karlovarský kraj. Dále informoval, že pro Gaudeamus se hodinová sazba neřeší, 

jelikož předem bylo domluveno, že každý participující student, vzhledem ke konání akce 

v Praze, obdrží mimořádné stipendium ve výši 2 000 Kč.  

Komise se po diskusi dohodla na částce ve výši 150 Kč/hod pro účastníky akcí Veletrh 

fiktivních firem, Sokrates, Den otevřených dveří a Den otevřených dveří pro Karlovarský 

kraj a dále na navýšení odměny pro účastníky Gaudeamu z domluvených 2 000 Kč/osobu 

na 2 500 Kč/osobu. 

 

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

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

 

Ad 4) Odměna za přípravu newsletteru pro absolventy 

Předseda Kopáček přednesl návrh proděkanky pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP dr. Povolné 

na mimořádné stipendium ve výši 3 tis. Kč pro , 

která se podílela na přípravě newsletteru pro absolventy, který by fakultou měl být v budoucnu 

rozesílán.  

 

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

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

 

Ad 5) Podpora univerzitní volejbalové ligy (tzv. Klíšovky) 

Předseda Kopáček přednesl návrh člena organizačního výboru univerzitní volejbalové ligy 

(tzv. Klíšovky)  na mimořádné stipendium ve výši 600 Kč pro 

, za organizační činnost v rámci univerzitní 



3/4 

 

volejbalové ligy. Mezi členy komise proběhla debata, zda by stipendium tohoto typu nemělo 

být čerpáno spíše ze stipendijního fondu univerzity. Dále byl vznesen dotaz, co konkrétně je 

financováno z částky, která každoročně odchází ze stipendijního fondu fakulty do stipendijního 

fondu univerzity. Předseda Kopáček přislíbil, že tyto informace zjistí na úrovni rektorátu 

a na příštím zasedání bude členy komise informovat. 

 

Hlasování o návrhu:  přítomno 7; pro 6 x proti 0 x zdrželo se 1  

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  

 

 

 

Ad 6) Odměna za práci v klubu Cajk 

Předseda Kopáček přednesl návrh děkana FSE UJEP dr. Moce na mimořádné stipendium 

ve výši 4 tis. Kč , 

za práci v klubu Cajk. Byl vznesen dotaz, jakou konkrétní činnost  v klubu 

vykonává. Předseda Kopáček přítomným předložil výkaz práce  a program klubu 

Cajk. Dále následovala debata, ve které mimo jiné zaznělo stanovisko, že  se činnosti 

pro klub věnuje ve svém volném čase, že jde o klub, kde se pořádají akce studentů pro studenty 

a že není jasný konkrétní přínos fakultě. 

 

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

Závěr hlasování:   Návrh nebyl přijat.  

 

 

 

Ad 7) 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 letním semestru 2022/23 mimořádná stipendia 

5 doktorandům fakulty.  

 

 

 

Ad 8) Mimořádné stipendium za participaci na konferenci Nové výzvy pracovní 

rehabilitace 

Předseda Kopáček přednesl návrh zástupkyně vedoucí Katedry sociální práce Ing. Štyvarové 

na mimořádné stipendium za participaci na konferenci Nové výzvy pracovní rehabilitace 

pro 

ve výši 750 Kč/osobu, tedy 2 250 Kč celkem. 

 

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

Závěr hlasování:   Návrh byl přijat.  
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Termín dalšího zasedání 

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

 

Zasedání ukončeno ve 14:15.  

 

 

 

 

Zapsali:     Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. 

     Mgr. Michaela Sobotová 

 

 

Schválil:         

 

 

       Ing. Miroslav Kopáček, Ph.D. 

                              předseda Stipendijní komise FSE UJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Soupis chválených mimořádných stipendií za propagaci fakulty na akcích 

(schváleno v rámci bodu 3) 

Příloha 2: Soupis schválených mimořádných stipendií mimo bod 3 

Příloha 3: Návrh předsedy Stipendijní komise FSE UJEP na odměny pro členy komise 


