Brněnský pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Nadací rodiny
Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s.
vyhlašuje pro rok 2019

Stipendium Georga Placzeka
Správní komise Stipendia Georga Placzeka
Správní komise Stipendia Georga Placzeka (SGP) je poradním orgánem pro záležitosti SGP. Byla zřízena
výborem brněnského pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a je tvořena především
odbornými fyziky. O udělení SGP rozhoduje výbor brněnského pobočného spolku JČMF na základě návrhu
Správní komise SGP.

Komu je stipendium určeno
Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky, kteří maturovali v roce 2019, byli v témže
roce přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli
na světě (včetně České republiky) a u nichž lze předpokládat schopnost zabývat se fyzikou jako vědou. Pokud
nebude v roce 2019 mezi žadateli vhodný uchazeč, nebude stipendium uděleno.

Výše stipendia a povinnosti stipendistů
Stipendium v celkové hodnotě 3 000 USD (1 000 USD za každý akademický rok) se bude vyplácet po dobu tří
let (odpovídá obvyklé délce bakalářského studia). Stipendium pro první rok studia fyziky se poskytuje na
základě výsledku výběrového řízení, pro druhý a třetí rok na základě dokladu o splnění studijního
programu fyziky během uplynulého akademického roku. Dokladem o splnění studijního programu se má
na mysli zaslání potvrzení (na níže uvedenou kontaktní adresu) o úspěšném absolvování daného ročníku
včetně doložení všech dosažených výsledků ve studovaných předmětech v daném akademickém roce a
potvrzení o zápisu do dalšího roku studia. Za samozřejmé se považuje připojení vlastního komentáře, který
ohodnotí průběh studia a celkovou spokojenost na univerzitě v daném akademickém roce.

Žádost o stipendium
O stipendium se mohou ucházet studenti maturující v České republice v roce 2019, kteří svou žádost
o udělení stipendia, podanou do 30. září 2019 odesláním v písemné i elektronické podobě na níže uvedenou
kontaktní adresu, doprovodí těmito přílohami:
1. Základní údaje (jméno a příjmení; datum narození; adresa trvalého bydliště; název a adresa střední
školy, na níž uchazeč maturoval; číslo telefonu; elektronická adresa).
2. Doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě
(včetně České republiky) pro akademický rok 2019/2020.
3. Doklady o aktivitách svědčících o kvalifikovanosti uchazeče, jako je účast ve Fyzikální olympiádě a
v jiných soutěžích, práce v odborných kroužcích, práce v oblasti popularizace fyziky, různé
mimoškolní aktivity apod.
4. Esej na libovolné fyzikální téma v rozsahu nad 3 000 znaků jako ukázka komunikační schopnosti
uchazeče při prezentaci vlastních názorů na úrovni popularizace fyziky.
5. Čestné prohlášení o autorství eseje a jejím vypracování bez cizí pomoci.
6. Písemné vyjádření učitele fyziky o uchazeči, vystavené v době po maturitní zkoušce a obsahující
kontakt na učitele.
7. Seznam všech příloh, přičemž každá z příloh (včetně jednotlivých dokladů ad 3) musí být
charakterizována názvem a uvedením počtu jejích stran.
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Výběr stipendistů
Správní komise SGP žádosti uchazečů posoudí a předloží výboru brněnského pobočného spolku JČMF návrh,
kterým uchazečům stipendium udělit. O udělení SGP rozhoduje výbor brněnského pobočného spolku JČMF.
Úspěšným uchazečům bude předán písemný certifikát s podpisy sponzorů SGP a předsedy brněnského
pobočného spolku JČMF.
GDPR prohlášení: Zájemce o stipendium dává svým přihlášením souhlas s použitím svých osobních údajů jen a
pouze za účelem administrace Stipendia Georga Placzeka. V případě, že mu stipendium nebude uděleno, budou
jeho osobní údaje smazány 60 dní po vyhlášení stipendistů pro rok 2019. V případě, že mu stipendium bude
uděleno, budou jeho osobní údaje smazány 60 dní po ukončení korespondence týkající se uzavření stipendia.
Zájemce i nadále ponechává souhlas, aby na stránkách Stipendia Georga Placzeka bylo uvedeno jeho jméno a
příjmení, období pobírání stipendia, absolvovaná střední škola a navštěvovaná vysoká škola.

Ocenění učitelů fyziky stipendistů
Výbor brněnského pobočného spolku JČMF se na základě doporučení Správní komise SGP a po konzultaci se
sponzory rozhodl, že bude oceňovat učitele fyziky úspěšných uchazečů o SGP. Oceněni budou učitelé fyziky,
kteří v době po maturitní zkoušce vystaví uchazečům o SGP písemné vyjádření. Učitelům bude předán
písemný certifikát s podpisy sponzorů SGP a předsedy brněnského pobočného spolku JČMF a finanční částka
ve výši 500 USD. O udělení SGP maturantovi a o ocenění udělené jeho učiteli fyziky bude předsedou
brněnského pobočného spolku JČMF písemně informován ředitel příslušné střední školy.

Časový harmonogram
Uzávěrka žádostí: 30. září 2019.
Uchazeči bude do 14 dnů od doručení žádosti potvrzeno její přijetí a nejpozději 1. prosince 2019 bude
informován, zda mu bylo stipendium uděleno. V kladném případě mu bude ještě v roce 2019 poskytnuta
třetina celkového stipendia, druhá třetina pak do konce kalendářního roku 2020, v němž zašle na níže
uvedenou kontaktní adresu doklad o splnění studijního programu za první ročník studia, třetí třetina bude
vyplacena do konce kalendářního roku 2021, v němž stipendista zašle doklad o splnění studijního programu
za druhý ročník studia (viz „Výše stipendia a povinnosti stipendistů“).

Kontaktní adresa
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
tajemnice výboru brněnského pobočného spolku JČMF
Ústav fyzikální elektroniky
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37 Brno
E-mail: janar@physics.muni.cz
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