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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Tato Směrnice děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) 
upravuje bližší podmínky pro poskytnutí Stipendia Josefíny Napravilové studentům LF UP. 
 
 

Článek 2 
Příjemci stipendia 

1. Stipendium Josefíny Napravilové bude poskytováno za příslušný akademický rok 
jednomu studentovi z prvních ročníků studijních programů Všeobecné lékařství a 
Zubní lékařství na základě výběru podle čl. 3. 

2.  Stipendium Josefíny Napravilové bude poskytováno za příslušný akademický rok 
jednomu studentovi z posledních ročníků studijních programů Všeobecné lékařství a 
Zubní lékařství na základě výběru podle čl. 4. 

 
 

Článek 3 
Kritéria pro výb ěr za první ročníky studia 

1. Studijní výsledky (vážený studijní průměr, počet termínů k vykonání zkoušek, termín 
uzavření 1. ročníku). 

2. Další aktivity hodné zřetele v případě stejného umístění na základě prvního bodu 
(např. aktivní práce ve studentských organizacích, aktivita v rámci studentské 
pedagogické činnosti, reprezentace fakulty). 

3. Výběr studenta bude proveden na základě výše uvedených kritérií bezprostředně po 
ukončení příslušného akademického roku a jméno studenta bude zveřejněno na 
elektronické úřední desce LF UP. 

 
 

Článek 4 
Kritéria pro výb ěr za poslední ročníky studia 

1. Vážený studijní průměr podle informačního systému STAG. 
2. Aktivní účast ve SVOČ (umístění ve fakultním a event. celorepublikovém kole, počet 

prezentovaných prací). 
3. Další aktivity hodné zřetele v případě stejného umístění na základě prvních dvou bodů 

(např. aktivní práce ve studentských organizacích, reprezentace fakulty). 
4. Výběr studenta bude proveden na základě výše uvedených kritérií bezprostředně po 

ukončení příslušného akademického roku a jméno studenta bude zveřejněno na 
elektronické úřední desce LF UP. 

 
 

Článek 5 
Výše stipendia a jeho vyplacení 

1. Výše stipendia činí 20 000 Kč pro studenta za první ročníky studia. 
2. Výše stipendia činí 30 000 Kč pro studenta za poslední  ročníky studia. 
3. Stipendium je vyplaceno jednorázově v termínu jednoho měsíce po vyhlášení 

studentů, kteří získali stipendium Josefíny Napravilové. 
 
 
 



Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. prosince 2009. 

 

 

 

V Olomouci, dne 1. prosince 2009 

 

 

 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. 

děkan LF UP 


