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I. ZMĚNA PRAVIDEL PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ 

NA 3. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY 
 
 

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 
odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých 
školách“), a podle čl. 35 Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v platném znění, 

usnesl na změně Pravidel pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy: 

Čl. 1 

Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy se mění takto: 
1. V čl. 3 odstavec 3 zní: 

 „3. Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky přispívající k prohloubení znalostí může být vypláceno jako pravidelná, 
opakující se částka, nebo jednorázově, a to bezhotovostním převodem na účet studenta.“. 

2. V nadpisu čl. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 
3. V čl. 4 odst. 1 se za slovo „kteří“ vkládají slova „se zúčastnili dlouhodobé zahraniční stáže 

na významném výzkumném pracovišti, která prokazatelně přispěla k obohacení jejich 
vědeckých zkušeností a dovedností,“. 

4. V čl. 4 odstavce 2 a 3 znějí: 
 „2. Konkrétní výši stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle 
zvláštního právního předpisu navrhuje řešitel projektu podle podílu studenta a za 
podmínek stanovených poskytovatelem finančních prostředků. V případě zahraniční stáže 
navrhuje výši stipendia studentovi školitel a za prezentaci práce na národní či mezinárodní 
úrovni a za autorství či spoluautorství publikace navrhuje výši stipendia studentovi 
proděkan nebo řešitel projektu. Proděkan, školitel nebo řešitel projektu předkládá návrhy 
na formulářích, které jsou dostupné ve veřejné části internetových stránek fakulty.“. 
3. Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního 
předpisu může být vypláceno jako pravidelná, opakující se částka, nebo jednorázově, a to 
bezhotovostním převodem na účet studenta.“. 

5. V nadpisu čl. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „10“. 
6. V nadpisu čl. 7 se číslo „6“ nahrazuje číslem „12“ a číslo „1“ nahrazuje textem „2 a 3“. 
7. V čl. 7 odst. 2 se za slovo „děkan“ vkládají slova „svým opatřením“. 
8. V čl. 7 odst. 3 se slova „nebo obhájení doktorské disertační práce“ zrušují. 
9. V čl. 7 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „ve druhém až čtvrtém roce studia“ 

zrušují číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“ a číslo „2.000“ se nahrazuje číslem „10.000“. 
10. V čl. 7 odst. 4 písm. a) a b) znějí: 

„a) o 2.000 Kč měsíčně po publikaci článku v časopise s impakt faktorem5 nad 1,0, pokud 
je student prvním autorem, 
b) o 1.000 Kč měsíčně po publikaci článku v časopise s impakt faktorem5 nad 1,0, pokud 
je student spoluautorem.“. 
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Poznámka pod čarou č. 5 zní: „5 Impakt faktor (IF) ve scientometrii představuje průměrný 
počet citací publikace v daném vědeckém odborném časopisu v běžném roce, které byly 
publikovány v časopisu ve dvou předcházejících letech. Užívání impakt faktoru 
představuje významný ukazatel kvantity a významný prostředek pro určení kvality 
publikací. Uznáván je pouze IF dle Journal of Citation Reports. Seznam IF lze nalézt na 
stránkách https://jcr.incites.thomsonreuters.com/“. 

11. V čl. 7 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v některé z mezinárodních databází 
(WOS, Scopus, PubMed).“. 

12. V čl. 7 odst. 6 se slova „jako první autor“ zrušují a za slova „s impakt faktorem,“ vkládají 
slova „v seriózním, nikoliv predátorském časopise6, nebo dosáhne mimořádných 
vědeckých úspěchů na mezinárodní úrovni“.  
Poznámka pod čarou č. 6 zní: „6 Seznam predátorských, nebo potenciálně predátorských 
časopisů je uveden na stránkách  https://beallslist.weebly.com/“. 

Čl. 2 

1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy dne 9. října 2018. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 
Karlovy.1 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti 1. listopadu 2018.  
 

 

……………………………………… 
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 
předseda Akademického senátu  

3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
 
 

……………………………………… 
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
 
 

……………………………………… 
doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy 

                                                 
1 § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tuto změnu předpisu schválil Akademický senát 
Univerzity Karlovy dne 19. října 2018. 
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