
Motivační stipendium  
pro doktorské studenty v prezenční formě studia 
oborů pedagogika a andragogika na ÚPV FF MU 

 
 

Ročník Studijní povinnosti v 
semestrech 

Články Zkoušky 
(doporučené 

pořadí) 

Motivační 
stipendium 

1. 1. Plán dizertačního projektu 
2. Plán dizertačního projektu 0 Filozofie 3.000,- Kč 

2. 
3. Sběr dat 
4. Sběr dat, odevzdaný 
článek, Mid-Term Evaluation 

1 Anglický jazyk 5.000,- Kč 

3. 
5. Analýza 
6. Analýza, plán dokončení 
dizertačního projektu, 
odevzdaný článek 

1 
Metodologie, 

Autorský 
seminář 

8.000,- Kč 

4. 
7. Psaní dizertace, 
odevzdaný článek 
8. Obhajoba 

1 Disciplína 10.000,- Kč 

 
 
Studenti prezenční formy studia budou od podzimního semestru 2018 dostávat 
motivační stipendium, pokud budou mít splněné studijní povinnosti uvedené v tabulce 
výše. Motivační stipendium, které je plně hrazeno z rozpočtu Ústavu pedagogických 
věd, budou studenti dostávat 5krát za semestr jako doplněk ke standardnímu stipendiu 
ve výši 12.000,- Kč. 
 
 

Studijní povinnosti 
 

V prvním ročníku studia student vypracovává plán dizertačního projektu, po prvním 
semestru jej prezentuje na doktorském semináři a připravuje sběr dat. Schválení plánu 
dizertačního projektu oborovou radou je podmínkou pro postup do dalšího ročníku. 
V druhém ročníku je úkolem studenta nasbírat data, napsat článek do odborného 
recenzovaného pedagogického časopisu1 a na konci čtvrtého semestru obhájit 
dosavadní práci na dizertačním projektu před oborovou radou (Mid-Term Evaluation). 
Pokud student nesplní studijní povinnosti nebo neobhájí dosavadní práci před oborovou 
radou, výše motivačního stipendia v následujícím semestru poklesne na úroveň prvního 
ročníku. Povinností studenta je potom znovu obhájit projekt v dalším semestru před 
                                                        
1 Článek musí být po recenzním řízení ve stavu přijato k publikování a doktorský student musí být první autor.  



oborovou radou. Ve třetím ročníku student analyzuje data, píše článek do odborného 
recenzovaného pedagogického časopisu2 a na konci ročníku předkládá realizovatelný 
plán dokončení dizertačního projektu do konce běžného čtyřletého studia. Opět platí, 
že pokud student nesplní studijní povinnosti, snižuje se mu motivační stipendium. Ve 
čtvrtém ročníku je úkolem studenta napsat článek do odborného recenzovaného 
pedagogického časopisu3, dokončit dizertační spis a předložit jej k obhajobě. 
 
Studenti od prvního ročníku vedou ročníkové práce a od druhého ročníku konzultují a 
oponují bakalářské diplomové práce. A dále se od prvního ročníku podílejí na 
organizačních záležitostech na ÚPV, zapojují se do výzkumných a rozvojových projektů 
a vypomáhají ve výuce. 
 
Předpokládá se dále účast studenta na všech doktorských a metodologických 
seminářích v daném semestru a v průběhu studia opakované vystupování na 
doktorském semináři s prezentací vlastního dizertačního projektu. Student se zúčastní 
studijního semestrálního pobytu v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ 
(případně jiné schéma) v druhém nebo třetím roce studia. 
 
Plnění studijních povinností hodnotí na konci každého semestru oborová rada 
doktorského studia na základě informací ve formuláři Semestrální náplň v Informačním 
systému MU. 
 
 
 

                                                        
2 Článek musí být po recenzním řízení ve stavu přijato k publikování a doktorský student musí být první autor.  
3 Článek musí být po recenzním řízení ve stavu přijato k publikování a doktorský student musí být první autor.  


