
 

 
 

Směrnice č. 54/2010 
děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné 
 

POSTAVENÍ (STATUT)  
POMOCNÝCH VĚDECKÝCH SIL NA SLEZSKÉ 

UNIVERZITĚ V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ 
FAKULTĚ V KARVINÉ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 

 
 

1. Postavení pomocných vědeckých sil 
1.1 Pomocnou vědeckou silou na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakultě v Karviné (dále jen SU OPF) se může stát student od 2. semestru bakalářského 
studijního programu, student navazujícího magisterského studijního programu příp. 
student doktorského studijního programu, který bude pověřen konkrétními úkoly 
výzkumného charakteru. Jedná se o činnosti následující podoby: sběr dat, zpracování 
tabulek a grafů, rešeršní činnost, zpracování dílčích podkladových studií apod. 

1.2 Požadavky na pomocné vědecké síly předkládají vedoucí kateder, ústavů či oddělení 
písemně na oddělení vědy a výzkumu (VaV). Pomocné vědecké síle přísluší za její 
práci mimořádné stipendium. Jeho výši navrhuje vedoucí katedry, ústavu či oddělení 
na základě zhodnocení výsledků práce. O konečném finančním ohodnocení rozhoduje 
děkan fakulty. 

1.3 Mimořádné stipendium pomocných vědeckých sil je stanoveno ve výši 
maximálně 2000,- Kč na jeden semestr pro jednoho studenta. Vedoucí kateder, ústavů 
nebo oddělení mohou stipendia jednotlivým studentům diferencovat. 
V případě, že jeden a tentýž student pracuje pro více kateder, ústavů nebo oddělení SU 
OPF (po jejich vzájemné dohodě), je odměněn pouze do stanovené výše mimořádného 
stipendia, tj. maximálně 2000,- Kč na jeden semestr. 

1.4 Vedoucí kateder, ústavů nebo oddělení zpracují písemné hodnocení činnosti studenta, 
které musí obsahovat kromě jména studenta, dalších stanovených náležitostí 
a navrhované částky také charakteristiku jeho činnosti (viz bod 1), příp. název 
vědeckého zaměření jeho práce (např. hospodářská politika), které koresponduje se 
zaměřením činnosti katedry, ústavu nebo oddělení, či zpracovávaných bakalářských, 
diplomových nebo doktorských prací. Vedoucí katedry, ústavu nebo oddělení předá 
toto hodnocení na oddělení VaV v daném termínu, a to do 30. 4. za letní semestr a do 
15. 1. za zimní semestr každého kalendářního roku. Na základě dodaného hodnocení 



činnosti studenta zpracuje oddělení VaV návrh výplaty mimořádných stipendií, který 
předloží děkanovi fakulty. Po jeho schválení děkanem fakulty a následném schválení 
a podpisu rektora SU budou mimořádná stipendia vyplacena ze stipendijního fondu. 

 

 

2 Přechodná a závěrečná ustanovení  
2.1 Tato směrnice nabývá platnosti i účinnosti 16. 2. 2010.  
2.2 Nabytím účinnosti Směrnice o Postavení (statutu) pomocných vědeckých sil Slezské 

univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se ruší směrnice 
č. 47/2004  ze dne 16. 9. 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. 
děkan fakulty 
 
 
 
 
Karviná, dne 16. 2. 2010                                                                  
                                                                                                         


