
Pravidla Nadace FF pro vyplácení odměn studentům bakalářského, magisterského a 

prezenčního postgraduálního studia v roce 2022 platná od 1.7.2022 

Preambule: Odměny se podle statutu Nadace FF vyplácejí studentům zabývajícím se ve svém studiu 

ocelovými konstrukcemi. Výše a počet odměn se musí přizpůsobit příjmům NFF v tom smyslu, že 

celkové výdaje Nadace v kalendářním roce nesmějí být vyšší než 80 % součtu darů v předcházejícím 

kalendářním roce. Za dodržení tohoto principu zodpovídá předseda správní rady, který také potvrzuje 

všechny vyplácené odměny. Pokud se toto pravidlo z nepředvídatelných příčin nepodaří dodržet, bude 

částka přesahující tento limit započítána do odměn v následujícím roce. 

Bakalářské studium: 

- každý student, který obhájí závěrečnou práci s tématem ocelových konstrukcí s výslednou 

známkou aspoň C obdrží odměnu 3 000.-Kč. 

- nejlepší bakalářská práce s tématem ocelových konstrukcí obhájená u jedné komise se známkou 

A bude navíc odměněna částkou 2 000.-Kč, tzn. že dohromady student obdrží 5 000.-Kč.  

Magisterské studium: 

- každý student, který obhájí diplomovou práci s tématem ocelových konstrukcí s výslednou 

známkou aspoň C obdrží odměnu 3 000.-Kč. 

- nejlepší diplomová práce s tématem ocelových konstrukcí obhájená u jedné komise se známkou 

A bude navíc odměněna částkou 2 000.-Kč, tzn. že dohromady student obdrží 5 000.-Kč.  

Odměna za nejlepší projekt K a nejlepší projekt C. 

- Nejlepší práce s tématem ocelových konstrukcí v rámci Projektu 2 (bakalářské studium, 

specializace C) a dále pak nejlepší práce s tématem ocelových konstrukcí v Projektu K 

(bakalářské studium, specializace K) bude odměněna finanční cenou 5000 Kč, druhá nejlepší 

práce cenou 3000 Kč. Práce vybere minimálně 3-členná komise, ve které budou zastoupeni 

zástupci NFF a dárci NFF (z firem, které jsou dárcem NFF a v posledních dvou letech darovaly 

Nadaci alespoň celkem 20 000.-Kč). Komise bude zasedat prezenčně v průběhu obou prezentací 

projektů K a C, jejím sestavením je pověřen předseda správní rady NFF prof. Studnička, nebo 

jím pověřený zástupce.  

Podpora zpracování diplomových a bakalářských prací ve spolupráci s dárci NFF 

- V případě, že je bakalářská nebo diplomová práce zpracovávána na zadání s tématem ocelových 

konstrukcí, stanoveném ve spolupráci s firmou, která je dárcem NFF a v posledních dvou letech 

darovala Nadaci alespoň celkem 20 000.-Kč a která se současně formou stanoveného 

konzultanta podílí na řešení této práce, lze zpracování takové práce podpořit pravidelným 

měsíčním příspěvkem. 

- Tento příspěvek je v případě bakalářské práce stanoven ve výši 3000 Kč/měsíc a to po dobu 3 

měsíců. 

- Tento příspěvek je v případě diplomové práce stanoven ve výši 2000 Kč/měsíc a to po dobu 3 

měsíců v době zpracování diplomového semináře (nebo Projektu 4C, pokud je zadáním téma 

následně dokončené v diplomové práci) a 4000 Kč/měsíc při zpracování diplomové práce a to 

po dobu dalších 3 měsíců.  

- Udělení stipendia navrhuje vedoucí práce po projednání s konzultantem práce na základě 

náročnosti práce a zájmu studenta o obor ocelových konstrukcí. Udělení schvaluje člen správní 

rady NFF prof. Ryjáček s ohledem na rozpočet NFF.  

Podpora zpracování diplomových prací výzkumného charakteru 



- V případě, že je diplomová práce zpracovávána na zadání s výzkumným tématem ocelových 

konstrukcí, lze zpracování takové práce podpořit pravidelným měsíčním příspěvkem, pokud 

není práce podpořena dle bodu výše.  

- Tento příspěvek v případě diplomové práce je stanoven ve výši 3000 Kč při zpracování 

diplomové práce a to po dobu 3 měsíců. Pokud je uvedená práce současně předmětem již 

řešeného grantového projektu či projektu smluvního výzkumu, ze kterého lze studenta podpořit, 

podpora se nevyplácí.  

- Udělení schvaluje člen správní rady NFF prof. Ryjáček s ohledem na rozpočet NFF.  

- Podmínkou vyplacení je podání přihlášky k doktorskému studiu studentem nejpozději před 

vyplacením třetí splátky stipendia, v opačném případě se výplata podpory zastaví. 

Postgraduální studium: 

- doktorand, který předloží k obhajobě doktorskou práci s tématem ocelových konstrukcí ve lhůtě 

do 5 let od zahájení studia a práci později úspěšně obhájí, dostane po obhajobě odměnu 16 500.-

Kč (platí výjimka z pravidla, že odměnu může dostat jen prezenční student: odměnu může dostat 

i student, který studoval prezenčně a disertaci podal až po přechodu do kombinované formy 

studia). 

- doktorand, který bude samostatným autorem (nebo prvním autorem kolektivní práce) článku 

v impaktovaném časopise, uveřejněném po datu začátku platnosti těchto pravidel, dostane 

odměnu 10 000,-Kč.  

- za uveřejnění článku v tradičním sborníku doktorandů, kde doktorandi referují o výsledcích 

svého studia a současně za vystoupení na semináři doktorandů obdrží autor odměnu 4 400.-Kč 

(nejvýše 3x během studia). Bez vystoupení na semináři se odměna nevyplatí. 

- student s českým občanstvím může požádat správní radu Nadace FF o finanční podporu svého 

studia v zahraničí: částka se určí individuálně na základě žádosti, kde se současně doloží přínos 

studia pro doktorskou práci. Žádost Nadaci předá školitel se svým doporučením. O výši podpory 

rozhodne předseda správní rady. Lze vyplatit nejvýše 2 200.-Kč za každý dokončený měsíc 

zahraničního studia, nejvýše za 5 měsíců. Podpora se vyplácí po návratu studenta do ČR. 

 

Všechny odměny se vyplácejí oproti potvrzení o přijetí částky podepsané vlastní rukou odměněného a 

doručené předsedovi správní rady v přiměřené lhůtě (nejvýše 14 dní) po splnění některého z uvedených 

kritérií. Peníze se zasílají na účet. Do zahraničí se odměny nezasílají. Odměny nejsou nárokové a nelze 

je vymáhat. 

 

U postgraduálních studentů je vhodné, aby o splnění některého z uvedených kritérií byl předseda správní 

rady informován příslušným školitelem bezprostředně po splnění. 

 

Schváleno per rollam 24.6.2022 

P. Ryjáček 


