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Zpráva o stipendiích za rok 2021 
 

Filozofická fakulta využívá stipendií k motivaci a ocenění studentů podávajících vynikající studijní, 

vědecké a publikační výkony, k ocenění tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje, k podpoře 

aktivit v rámci spolků, kulturního a uměleckého života na fakultě, k podpoře internacionalizace 

studia, oceňuje nadstandardní a výjimečnou činnost studentů nad rámec studijních povinností 

i reprezentaci fakulty či univerzity.  

 

Stipendijní programy realizované v roce 2021 

 
1. Prospěchový stipendijní program  

2. Stipendijní program na podporu publikační činnosti 

3. Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce  

4. Stipendijní program pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti  

5. Stipendijní program na podporu studentských komunit FF MU (do 31. 12. 2021) 

6. Stipendijní program na podporu studentů podílejících se na činnosti pracovišť FF MU  

7. Stipendijní program na podporu studia v cizojazyčných studijních programech 

8. Stipendijní program na podporu excelentních studentů doktorských studijních programů 

9. Stipendijní program na podporu mezinárodní mobility studentů doktorských studijních 

programů  

10. Stipendijní program na podporu účasti studentů doktorských studijních programů na 

zahraničních konferencích 

11. Stipendijní program pro kompenzační podporu mobilit Erasmus+  

12. Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních mobilit  

13. Stipendijní program na podporu studijních pobytů zahraničních studentů bohemistiky 

14. Stipendium pro odvrácení tíživé životní situace studentů FF MU  

 

Mimo vyhlášené stipendijní programy byla v roce 2021 vyplácena stipendia na podporu další 

činnosti: 

 

1. Mimořádné stipendium 

2. Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu  

3. Podpora mobility zahraničních studentů  

4. Stipendium za vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji 

 

Čerpání stipendií z tvorby poplatků v roce 2021 činilo 105,8 %.  
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Stipendia Vyplaceno  

Doktorská 52 258 000 Kč 

Mimořádná 1 837 550 Kč 

Podpora mobility – do zahraničí 561 200 Kč 

Podpora mobility zahraničních studentů 1 282 804 Kč 

Prospěchová 1 941 000 Kč 

Tvůrčí 19 610 814 Kč 

Celkem 77 491 368 Kč 

  

 

Druh stipendia  Stipendijní program Počet studentů 

prospěchové Prospěchový stipendijní program 288 

mobilita Stipendijní program na podporu mezinárodní mobility 
studentů doktorských studijních programů 

16 

Stipendijní program na podporu účasti studentů doktorských 
studijních programů na mezinárodních konferencích 

24 

Stipendijní program pro kompenzační podporu mobilit 

Erasmus+ 

3 

Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních 
mobilit  

1 

Stipendijní program na podporu studijních pobytů 
zahraničních studentů bohemistiky 

6 

tvůrčí Stipendijní program na podporu excelentních studentů 
doktorských studijních programů 

15 

Stipendijní program na podporu studentských komunit FF 
MU 

8 

Stipendijní program na podporu spolkové, kulturní a 
umělecké činnosti studentů FF MU 

12 

Stipendijní program na podporu publikační činnosti 0 

Stipendijní program na podporu studia v cizojazyčných 
studijních programech 

22 

Stipendijní program na podporu studentů podílejících se na 
činnosti pracovišť FF MU 

652 

Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce 0 

sociální Stipendium pro odvrácení tíživé životní situace studentů FF 

MU 

0 

Celkem 1047 

 

Stipendia mimo stipendijní programy Počet studentů 

Mimořádné stipendium 129 

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu 489 

Stipendium na podporu tvůrčí činnosti (Stipendium za vynikající výsledky ve 
výzkumu a vývoji) 

756 

Stipendium na podporu mobility (Stipendia zahraničním studentům) 25 

Celkem 1399 

 

 


