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1. Úvod 

 

Cena děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je zřízena se 

záměrem podpořit významné a mimořádné aktivity studentů všech studijních programů 

v prezenční i kombinované formě studia v souladu se zákonem č. 111 /1998 Sb. o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a se Statuty UP               

a PdF UP v Olomouci.  

2. Cena děkana – základní ustanovení  

1. Cena děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za vynikající 

studentskou vědeckou či uměleckou činnost nebo publikaci pro studenty ve studijním 

programu (dále jen “cena”) se uděluje studentům v prezenční nebo kombinované 

formě studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za 

mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti.  

2. Cenu uděluje děkan Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v každém 

akademickém roce na slavnostním shromáždění, zasedání či jiné slavnostní příležitosti 

následující po rozhodnutí výběrové komise. Právem děkana je cenu neudělit. 

3. Cenu představuje diplom, popř. a věcný nebo peněžitý dar.  

4. Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí pracovišť či samotní uchazeči do 30. října 

v každém kalendářním roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do 30. června 

roku, ve kterém studium končí. Návrhy se podávají dle pokynů v Příloze 1.  

5. O cenu se mohou ucházet studenti v následujících oborech a činnostech: 



a. Obory pedagogické;  

b. Obory speciálně pedagogické;  

c. Umělecká činnost a tvorba. 

6. Děkan může každoročně vypsat pro cenu preferovaná témata.  

7. Student, který se uchází o cenu, může prezentovat svou vědeckou odbornou nebo 

uměleckou činnost na studentské vědecké odborné konferenci v rámci Statutu 

studentské vědecké odborné činnosti (dále jen konference).  

8. Žádost o Cenu rektora UP a žádost o Cenu děkana PdF UP se vzájemně nevylučují. 

3. Komise pro udělování Ceny děkana PdF UP 

Poradním orgánem děkana pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise pro 

udělování ceny (dále jen „komise”). Komisi jmenuje děkan na návrh proděkana pro 

vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (dále jen proděkan).  

1. Předsedou komise je proděkan pro vědu a výzkum. Každý z výše vypsaných 

soutěžních oborů (viz čl. 2 odst. 5) má dva garanty, kteří jsou současně členy komise. 

V daném kalendářním roce může děkan dle potřeby rozšířit počet členů komise o další 

členy, jejichž působení je chápáno pouze jako jednorázové. Členství v komisi je čestné 

a nezastupitelné. Komisi svolává proděkan dle potřeby.  

2. Proděkan na návrh garantů navrhuje pro každý  ze tří výše vypsaných soutěžních 

oborů (viz čl. 2 odst. 5) tříčlennou odbornou porotu, složenou z odborníků příslušných 

oborů, kterou schvaluje komise. Porotu jmenuje děkan PdF UP. Tato porota 

doporučuje komisi kandidáta daného vypsaného soutěžního oboru na udělení ceny na 

základě bodového hodnocení stanoveného v Příloze 1.  

3. Porota odděleně hodnotí obory bakalářského, magisterského a doktorského stupně a v 

každé z těchto kategorií také navrhuje udělení ceny. 

4. Komise si může prostřednictvím poroty pro posouzení návrhu na udělení ceny vyžádat 

expertní stanoviska, posudky a další vyjádření.  

5. Návrh na udělení ceny je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina 

přítomných členů komise. Návrh předkládá komise spolu s jeho odůvodněním 

děkanovi.  

4. Závěrečná ustanovení 

1. Hlavní organizační a administrativní práce spojené s registrací, posuzováním návrhů 

a udílením ceny zabezpečuje referát oddělení pro vědu Pedagogické fakulty univerzity 

Palackého v Olomouci.  

2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 8. 10. 2014. 

 

 

V Olomouci dne 8. 10. 2014  

 

 

 

     doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP 

             děkan PdF UP 

 



 

 

 

Podmínky pro udělení Ceny děkanky Pedagogické fakulty  

Univerzity Palackého v Olomouci  za vynikající studentskou  

vědeckou práci a uměleckou činnost 

1. Písemný návrh na udělení Ceny obsahuje: 

 jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště,  

 studijní program s uvedením studijního oboru, který student studuje nebo absolvent řádně 

ukončil,  

 stručný životopis studenta nebo absolventa,  

 seznam publikovaných vědeckých prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, 

vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,  

 zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. 

2. Návrh se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci 1 se předkládá ve dvou vyhotoveních.  

3. Práce se předkládají k vypsanému datu ve dvou vyhotoveních (1 v tištěné a 1 v elektronické 

podobě) na referát pro vědu a výzkum. Realizace uměleckého díla se může doložit 

fotografickým, audiovizuálním případně jiným záznamem. Práce by neměly svým rozsahem 

zpravidla překročit 25 stran. Výjimečně mohou být předloženy i práce diplomové a závěrečné, 

či jejich ucelené části1. Práce mohou být vytvořeny individuálně nebo týmově. Po udělení 

Ceny děkana se neoceněné práce  autorům vracejí. Vítězné práce budou alespoň 

v elektronickém exempláři na PdF UP v Olomouci archivovány. 

4. Předložené práce se hodnotí dle následujícího bodového systému:  

Položka Bakalářský SP Magisterský SP Doktorský SP 

Aktuálnost tématu 0-15 0-10 0-5 

Teoretická východiska 0-10 0-10 0-10 

Experimentální 

a badatelská činnost 

0-5 0-10 0-15 

Metodologie 0- 5 0-10 0-15 

Formální zpracování 0-10 0-10 0-10 

Literatura 0- 5 0-10 0-15 

Celková náročnost 0-30 0-20 0-10 

Vypsané téma 0-20 0-20 0-20 

Celkový maximální 

počet bodů 

100 100 100 

 
5. Závěrečné hodnocení obsahuje celkový počet získaných bodů, celkové vyjádření (práce 

vynikající, dobrá, vyhovující a nevyhovující) a slovní komentář. 

                                                 
1 V tomto případě je vyžadováno vyjádření a doporučení vedoucího práce. 


