
SBÍRKA  ROZHODNUTÍ  A  OPATŘENÍ  DĚKANA  TF JU 
  

  

Číslo:   61                                                                                České Budějovice, 20.1.2004      
  
  

  

FINANCOVÁNÍ BADATELSKÉ PRÁCE STUDENTŮ TEOLOGICKÉ FAKULTY JU 

  
  

1. V souvislosti se zákonem č. 130/2002 Sb. O podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, nařízení vlády 

462/2002 O institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných 

záměrů a opatřením kvestorky JU č. 89 z 16.4.2003 k hospodaření s veřejnými prostředky institucionální 

podpory výzkumu a vývoje na JU stanovuji pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu Teologické fakulty JU 

v oddílu „specifický výzkum“, určených na podporu badatelské činnosti studentů magisterského a 

postgraduálního studia Teologické fakulty JU. Využití těchto prostředků schvaluje děkan na základě doporučení 

proděkana pro vědu a výzkum.  

  

2. Oblasti, kde lze tyto prostředky využít, jsou následující: 

1.      spoluúčast studentů na řešení badatelských grantů nebo výzkumných záměrů Teologické 

fakulty JU; 

2.      účast studentů na konferencích; 

3.      badatelská práce s publikačním výstupem na některé s kateder Teologické fakulty JU; 

4.      badatelská práce v rámci řešení diplomových a disertačních prací a SVOČ; 

5.      hrazení části mzdy pedagogům věnujícím se vedení a koordinaci badatelské práce studentů. 

  

3. Pro přidělení prostředků je třeba podat na děkanát fakulty ve stanovených termínech (31.1., 30.6. nebo 

30.11.) písemnou žádost (formuláře jsou v příloze tohoto opatření) potvrzenou vedoucím některé z kateder 

Teologické fakulty JU. Do 14 dnů od daných termínů se k těmto žádostem vyjádří proděkan pro vědu s 3-

člennou komisí složenou z pracovníků Teologické fakulty JU. Na základě tohoto vyjádření rozhodne děkan o 

jednotlivých žádostech. Kritériem pro rozhodování je zdůvodněnost žádosti a možnosti rozpočtu Teologické 

fakulty JU. 

  

4. V oblasti grantů a výzkumného záměru lze žádat mimořádné stipendium pro studenty Teologické fakulty JU, 

kteří se účastní řešení badatelského grantového úkolu nebo práce v souvislosti s Výzkumným záměrem, jehož 

nositelem je Teologická fakulta JU. O mimořádné stipendium pro zúčastněné studenty žádá řešitel grantu nebo 

Výzkumného záměru. Termín podání žádosti je 31.ledna. Formulář je v příloze tohoto opatření. 



  

5. V oblasti konferencí lze žádat prostředky na úhradu cestovného, účastnický poplatek na konferenci nebo 

mimořádné stipendium pro studenty Teologické fakulty JU, kteří se: 

–        aktivně zúčastní odborné konference nebo  

–        zúčastní se pasivně odborné konference za přítomnosti některého z pedagogů Teologické 

fakulty JU nebo  

–        spolupracují na pořádání odborné konference na Teologické fakultě JU. 

V prvních dvou případech lze přiznat úhradu nákladů spojených s konferencí formou mimořádného stipendia. O 

mimořádné stipendium žádá student, v případě spolupráce studenta na pořádání konference vedoucí některé 

z kateder Teologické fakulty JU. Termín podání žádosti je 31.ledna pro letní semestr a 30. června pro zimní 

semestr. Formulář je v příloze tohoto opatření. 

  

6. V oblasti samostatné badatelské práce lze žádat mimořádné stipendium nebo prostředky na materiál pro 

studenty Teologické fakulty JU, kteří badatelsky pracují v problematice řešené na některé z kateder Teologické 

fakulty JU, a kde se očekává publikační výstup. O mimořádné stipendium pro zúčastněné studenty žádá vedoucí 

některé z kateder Teologické fakulty JU. Termín podání žádosti je 31.ledna pro letní semestr a 30.června pro 

zimní semestr. Formulář je v příloze tohoto opatření. 

  

7. V oblasti badatelské práce v rámci řešení diplomových a disertačních prací lze žádat o prostředky na nákup 

zahraniční literatury, prostředky na materiál a o mimořádné stipendium. Mimořádné stipendium se uděluje 

pouze v případě prací, které jsou výjimečné svou náročností, nákladností, významem apod. O prostředky žádá 

student s vedoucím práce. Podmínkou je předložení podrobné osnovy práce a zdůvodnění žádosti. Termín 

podání žádosti je 30. června. Přihlásit se mohou studenti 4. ročníku magisterského studia nebo studenti 1. a 2. 

ročníku postgraduálního studia. Formulář je v příloze tohoto opatření. 

  

8. V oblasti řešení SVOČ lze žádat o prostředky na nákup zahraniční literatury a o mimořádné stipendium. 

Mimořádné stipendium se uděluje až po obhájení práce a to pouze v případě prací, které jsou výjimečné svou 

náročností, nákladností, významem apod. O prostředky žádá student s vedoucím práce. Podmínkou je 

předložení podrobné osnovy práce a zdůvodnění žádosti. Termín podání žádosti je 30. listopadu. Formulář je 

v příloze tohoto opatření. 

  

9. Dále lze z těchto prostředků hradit část mzdy těch pracovníků, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji 

badatelské práce studentů na Teologické fakultě JU. O tyto prostředky se nežádá. Spadají pod rozhodnutí děkana 

v termínu po 30. listopadu daného roku. 

  

10. V roce 2004 se termín 31. 1. 2004 posunuje na 15. 2. 2004. 

  

  



Toto opatření nabývá platnosti 20.1.2004. 
  

  

  

  

  

  

                                      Dr. Jiří Kašný, Th.D.  
                                             děkan TF JU 

 


