
Doplňující pokyny pro vyplňování formuláře „Motivační stipendium“ 2022 (dále jen „MS“) 

  

 

1.) Výsledky tvůrčí činnosti nad rámec povinností studijního plánu (díle jen „SP“) 

- nejprve nutno vyplnit povinnou publikační činnost vycházející ze studijního plánu studenta (dle příslušného 

programu/oboru studenta). = Položka označena v kategorii „JstudPlan“.  

 Vždy musí být jako první ve výkazu vyznačena publikace (případně více publikací), která byla ISP 

 stanovena jako  povinná publikační činnost a byla již splněna. 

 Pozn. Pokud povinnou publikační činnost splněnou ISP nemáte, nemůžete si žádost o motivační 

 stipendium podávat. 

  Žádáte-li o MS opakovaně, mohli jste mít JStudPlan splněn i v jiném než sledovaném období (1. 7. 2021 

 – 30. 6. 2022), znovu vyplníte JStudPlan a opět přiložíte výtisk příslušného článku, popř. příslušných 

 článků. 

- následně v chronologickém sledu vypíšete publikace nad rámec SP. Publikace budou fyzicky přiloženy! 

 Doplňujte pouze výstupy, k nimž formulář nabízí příslušnou „kategorii“ (viz rolovací nabídková lišta – 

 Jimp, Jsc, …), v opačném případě opět nedojde k napočítání hodnoty za výstup. 

Tip: jak doplnit „podíl MENDELU“: 

 do příslušné buňky formuláře MS vyplníte počet všech autorů (MENDELU i externích) 

 dojde k rovnoměrnému rozpočítání podílů autorů mezi jednotlivé autory 

 buňka formuláře MS označená „Podíl MENDELU“ znamená procentický podíl pouze autora (žadatele o 
MS) v souvislosti s počtem pracovišť, která autor v příslušné publikaci udává; dle počtu pracovišť autora 
pak dojde ke snížení procentického podílu, viz: 

příklad: 

1). kolektiv 3 autorů – Křiklavá1, Měsíček1, Petříková1.   
1 = MENDELU; pak do MS „počet autorů“ = 3; pak do MS „podíl MENDELU“ (žadatel Křiklavá) = 100% 

2). kolektiv 3 autorů – Křiklavá1, Měsíček2, Petříková3.   
1 = MENDELU; 2 = MUNI; 3 = VUT Brno 
pak do MS „počet autorů“ = 3; pak do MS „podíl MENDELU“ (žadatel Křiklavá) = 100% 

3). kolektiv 3 autorů – Křiklavá1,2, Měsíček1, Petříková3.   
1 = Ústav 223 MENDELU, 2 = Ústav 234 MENDELU; 3 = VUT Brno 
pak do MS „počet autorů“ = 3; pak do MS „podíl MENDELU“ (žadatel Křiklavá) = příslušnost k 2 
pracovištím na MENDELU (100%/2=50%)  50% 

4). kolektiv 3 autorů – Křiklavá1,2,3, Měsíček21,3, Petříková3.   
1 = Ústav 223 MENDELU, 2 = MUNI; 3 = VUT Brno 
pak do MS „počet autorů“ = 3; pak do MS „podíl MENDELU“ (žadatel Křiklavá) = příslušnost ke 3 
pracovištím, z toho 1 na MENDELU a 2 externí (MUNI, VUT Brno) => (100%/3)=33,33% 33,3% 

5). kolektiv 3 autorů – Křiklavá1,2,3, Měsíček22,3, Petříková3.   
1 = Ústav 223 MENDELU, 2 = Ústav 234 MENDELU; 3 = VUT Brno 
pak do MS „počet autorů“ = 3; pak do MS „podíl MENDELU“ (žadatel Křiklavá) = příslušnost ke 3 
pracovištím, z toho 2 na MENDELU a 1 externí (VUT Brno) => (100%/3)=33,33%; (33,33x2=66,66)  66,7% 

 
Tip 2: potřebujete-li využít při vyšším počtu publikací i list „další výsledky k bodu 1“, musíte přesně vyplnit 

označení kategorie tak, jak je uvedeno v rolovací liště formuláře výkazu v listu 1. Např. D-MendelNet full t. 



neupravovat na formát D – MednelNet full t./D-Mendel Net full t. – výpočet příslušné buňky by nebyl aktivní 

a hodnota by se nenapočítala/napočítala chybně. 

2.) Zahraniční stáž 

Pozor – nárokovat můžete pouze po splnění podmínek ISP. Pokud máte v SP uvedeno, že máte během studia 

absolvovat 1 stáž, tak v MS můžete nárokovat, až když máte jednu stáž splněnou a do MS uvádíte druhou/třetí,… 

Pozor – nárokovaná stáž musí být v délce min 30 dní!!! 

 
 
3.) Odevzdání disertační práce 4 měsíce před ukončením studia 

Ukončením studia je myšleno předpokládané ukončení studia dle délky studia (3_leté; 4_leté studium).  

Příklad: Nástup do studia = 19. 9. 2018. Pak je předpokládané ukončení studia k 19. 9. 2021 (3_leté)/19. 9. 2022 
(4_leté). Pak např. DisP odevzdaná kompletně (fyzicky) na SO DAF dne 19. 5. 2021 = OK; dne 23. 5. 2021 = BEZ 
NÁROKU. Pozor – DisP s celým příslušným kompletem musí být odevzdána na SO DAF, nepočítá se pouhé vložení 
DisP do UIS!!! 
 
 
4.) Odevzdání formuláře v papírové i elektronické podobě na studijní oddělení 

 Formulář vyplníte, vytisknete, parafujete Vy a zajistíte si podpis svého školitele. Připojíte fyzicky výtisky 

publikací a dokumenty můžete vhodit do schránky u dveří děkanátu nebo předat osobně 

Ing. Viktorinové. 

 Současně formulář odešlete i v elektronické podobě – simona.viktorinova@mendelu.cz. 

 Deadline – 1. 7. 2022. Formuláře MS dodané po uvedeném termínu nebudou akceptovány. 

 

 

 

Studijní oddělení AF 
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