
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

 

 

ŽÁDOST O PROPLACENÍ VÝUKY* ZA ZIMNÍ/LETNÍ SEMESTR 

V AKADEMICKÉM ROCE/ REQUESTS FOR REIMBURSEMENT OF TEACHING* 

IN THE WINTER/SUMMER SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR ......... 

 

Doktorand (name): 

 

Obor studia (field of study): 

 

Školitel (supervisor): 

 

Žádám o proplacení výuky odučené v zimním/letním semestru akademického roku 

……….. a to v rozsahu / I ask for reimbursement of teaching in winter/summer semester 

of the academic year …………., in the following extent 

 

...................................................hodin/hours 

 

Výuka proběhla těmito způsoby/ The teaching had the following forms: 

- Výukou na kurzu/ participation in lecturing the course 

Kód kurzu (dle 

STAGu) / course 

ID in STAG 

Hodin přímé 

výuky 

/actual number 

of taught hours) 

Hodin přípravy ** 

/ hours of lecture 

preparation) 

Odsouhlaseno garantem 

(zajistí studijní odd.) / course 

guarantor confirmation (Dept. 

of Stud. Affairs arranges this) 

    

    

    

    

    

 

   - školitelstvím (Bc./Mgr./SOČ prací)/ supervision of a Bachelor’s/ 

Master´s thesis/SOČ 

 

Školení studenta 

(jméno)/name of 

the supervised 

student 

Typ práce 

(Bc./Mgr./, 

SOČ)/thesis 

type 

Hodin k proplacení*** 

/hours 

Školitelství SOČ – potvrzení 

školitele 

doktoranda/školitelství 

Bak/Mag. prací -  potvrzení 

supervizora zajistí stud. odd., 

školitelství Bc./Mgr. prací 

odsouhlasí vedoucí katedry 

proplacením / supervisor 

confirmation (for SOČ, Bc. 

and Mgr. Thesis - Dept. of 

Stud. Affairs arranges this), 



for Bc./Mgr. thesis- 

department confirms this by 

paying for it 

    

    

    

   - oponováním Bc./Mgr. prací, SGA projektu/ reviews of Bachelor’s or 

Master’s theses/ SGA project 

jméno studenta = 

autora oponované 

práce/ name of the 

student, author of 

the thesis/project 

Typ práce (Bc., 

SGA)/ thesis or 

project 

Hodin k 

proplacení**** 

/hours 

Odsouhlaseno (studijním odd. 

dle STAGu u Bc./Mgr. prací; 

proděkanem pro dokt. studium 

u SGA projektů)/ agreement 

(Dept. Of Stud. Aff. Arranges 

it or the vice-dean for doctoral 

study for SGA projects) 

    

    

    

- jiná pedagogická práce pro fakultu/ other pedagogical work for the 

facukty 

Typ práce / work -specify Hodin k 

proplacení 

/hours 

Odsouhlaseno / agreement 

   

   

   

 

Prohlašuji, že jsem za výše uvedenou výuku neobdržel/a úhradu a že o takovou úhradu 

z jiných zdrojů nebudu žádat / I declare that I have neither received any reimbursement for 

that teaching nor I will ask for such reimbursement from other sources. 

 

V Českých Budějovicích dne / date:  

 

    

                                                                        ...................................................... 

       podpis žadatele - student signature 

 

 

       

* Fakulta proplácí pouze výuku na kurzech PřF a školitelství kvalifikačních /SOČ prací (ne 

výuku na středních školách, na jiných fakultách a výpomoc s vedením studentů nižších stupňů 



studia). Žadatel musí být uveden ve STAGu jako vyučující na daném kurzu nebo školící 

daného studenta / the Faculty of Science reimburses only teaching at the courses organized by 

the faculty and supervision of students of the faculty. Applicant must be recorded in STAG as 

teacher/supervisor.  

** Počet skutečně odučených hodin může být navýšen max. o polovinu na přípravu, pokud ji 

doktorand aktuálně provedl/ the actual number of taught hours may be increased at mosts by 

50% on the condition that such a preparation was really conducted 

*** proplácí se max. 21 hodin za semestr u vedení kvalifikačních prací a 15 hodin za semestr 

u prací SOČ, pokud doktorandovu žádost o proplacení více hodin školení nepodpoří 

supervisor a neodsouhlasí vedoucí příslušné katedry / a maximum of 21 hours per semester 

for supervision of Bachelor’s/Master´s thesis and 15 hours for each SOČ project is to be 

counted unless the senior supervisor and department´ head agree higher hour dotation 

**** na oponování bakalářské práce 6 – 8 hodin, na oponování SGA projektu 1,5 - 2 hodiny/ 

a maximum of 6 - 8 hours for a Bachelor’s thesis review and 1,5 – 2 hours for a SGA project 

review is to be counted 


