
 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem 

tel: +420 475 286 117 
email: jana.sikova@ujep.cz 

web: www.ujep.cz 
 

UJEP – TADY SE NAJDEŠ 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

Ústí nad Labem 1. 3. 2017 
 
 
STIPENDIUM Á LA TOMBOLA 
 
Koncem ledna 2017 proběhlo na FSE slavnostní předání šeků s tzv. 
prémiovým stipendiem. Přestože je fakulta zavedla již v roce 2015, zůstává 
takové stipendium stále raritou, a to nejen v Čechách.  
 
Principem prémiového stipendia je motivovat k dobrým studijním výsledkům 
všechny studenty v jakékoliv fázi studia. Běžné prospěchové stipendium, založené 
na průměrových hranicích, oproti tomu k dobrým výsledkům motivuje jen některé 
studenty a jen někdy… konkrétně ty, jejichž průměr se v dané chvíli nachází 
v blízkosti průměrové hranice. Ti těsně „pod čarou“ jsou motivováni se dostat nad 
ní a ti těsně nad ní jsou motivováni pod ní nespadnout. Studenty mimo tuto oblast, 
zejména studenty daleko pod ní, však nechává prospěchové stipendium 
nedotčené. 
 
Prémiové stipendium toto „selhání“ řeší tím, že každou studijní povinnost boduje. 
Čím lepší výsledky, tím více bodů student získává. Nasbírané body pak studenti 
používají stejně jako lístky do pomyslné tomboly. V ní má každý student takový 
počet lístků, který odpovídá jeho studijní úspěšnosti. Po ukončení každého 
semestru pak probíhá náhodné losování pěti výherců (skrze generátor na 
random.org), kteří si v pořadí dle své úspěšnosti rozeberou výhry v rozsahu od 5 
do 25 tisíc Kč. 
 
Motivovat k lepším výsledkům i ty studenty, kteří nedosahují na prospěchové 
stipendium, prostřednictvím losování dané tomboly se na fakultě sociálně 
ekonomické setkává s velmi pozitivním ohlasem. Přitom způsob je jednoduchý  
a dokonce zábavný.  
 
„Mohli bychom studentům vyplácet nějakou fixní částku za bod, ale to by bylo 
vedle administrativní náročnosti také finančně nákladné anebo neúčinné. 
Málokterý student by se totiž zasnažil zlepšit si např. dvojku na jedničku, 
kdybychom mu za to nabídli odměnu 2,50 Kč. Když mu ale dáme 0,1‰ šanci 
vyhrát 25 000 Kč, působí to při stejných nákladech motivačně silněji,“ tvrdí 
proděkan FSE doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., který tento systém navrhnul. 
 
Posledními laureáty „prospěchové tomboly“ na FSE se v prosinci 2016 stali 
Barbora Červenková, Veronika Kubatová, Nikola Neumannová, Petr Mňuk a Jitka 
Šterclová. Další losování proběhne patrně koncem dubna 2017. 
 
Kontakt: doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D., 475 284 714, daniel.stastny@ujep.cz 
 
Fotografie: Barbora Červenková přebírá stipendium od děkana FSE Jaroslava 
Koutského; archiv FSE UJEP 
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