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Cena děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci  
za vynikající studentskou vědeckou nebo uměleckou 

činnost či publikaci 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 
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 

Statutem UP v Olomouci a  Statutem PdF UP v Olomouci. 

 
 

Článek 2 

Cena děkana PdF UP – základní ustanovení 

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

uměleckou činnost nebo publikaci (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 za každý akademický rok a je 

zpravidla předána na vybraném slavnostním shromáždění, zasedání či při jiné slavnostní příležitosti následující 

po rozhodnutí výběrové komise. Právem děkana je cenu neudělit.  

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

4. Návrhy na udělení Ceny mohou podávat akademičtí pracovníci PdF UP či sami uchazeči do 30. září za právě 

uplynulý akademický rok. Komise návrhy na Cenu vyhodnotí do 30 dní od uzávěrky podávání návrhů. 

5. O cenu se mohou ucházet studenti z následujících oblastí:  

a) obory učitelské; 

b) obory neučitelské nebo 

c) umělecká činnost a tvorba. 

6. Děkan může každoročně vypsat pro Cenu preferovaná témata.  

7. Student, který se uchází o Cenu, může zároveň prezentovat svou vědeckou, odbornou nebo uměleckou činnost 

na studentské  konferenci, kterou pořádá PdF UP v Olomouci, příp. na jiné akci podobného typu. 

8. Návrh na Cenu rektora UP a návrh na Cenu děkana PdF UP se vzájemně nevylučují.  

 

 

Článek 3 

Náležitosti návrhu na Cenu děkana PdF UP 

 

1. Písemný návrh na udělení Ceny obsahuje: 

a) jméno a příjmení studenta nebo absolventa, bydliště, tel. kontakt, e-mail (soukromý e-mailový kontakt 

v případě, že se jedná o absolventa v daném akademickém roce);  

b) studijní program/obor, který student studuje nebo absolvent řádně ukončil; 

c) stručný životopis studenta nebo absolventa; 

d) seznam publikovaných vědeckých prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti a 

e) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny. 

2. Návrh se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci 1 a exemplář práce samé se předkládá ve dvou vyhotoveních 

(listinném a elektronickém) na oddělení vědy a výzkumu PdF UP. Realizace uměleckého díla se může doložit 

fotografickým, audiovizuálním, případně jiným záznamem. Výjimečně mohou být předloženy i práce diplomové 

a závěrečné či jejich ucelené části, v tomto případně je vyžadováno stanovisko vedoucího práce. Práce mohou 

být vytvořeny individuálně nebo týmově. Po udělení Ceny se oceněné i neoceněné práce autorům vracejí, 

případně mohou být ocenění autoři vyzváni k veřejné prezentaci práce. 
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Článek 4 

Komise pro udělování Ceny děkana PdF UP 
 

1. Poradním orgánem děkana pro posuzování návrhů na udělení Ceny je Komise pro udělování Ceny děkana PdF 

UP (dále jen „komise“), již jmenuje děkan na návrh proděkana pro vědu a výzkum PdF UP, přičemž každý 

z vypsaných soutěžních oborů (viz čl. 2 odst. 5)  zastupuje jeden člen komise. V daném akademickém 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.  

2. Předsedou komise je proděkan/proděkanka pro vědu a výzkum a komisi svolává dle potřeby. Komise se může 

k návrhům vyjadřovat korespondenčně a o návrzích může hlasovat per rollam. 

3. Komise si může pro posouzení návrhů na udělení Ceny vyžádat expertní stanoviska, posudky a další vyjádření.  

4. Návrh na udělení Ceny je přijat, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů. 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

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

zabezpečuje oddělení pro vědu a výzkum PdF UP.  

2. Tato vnitřní norma nahrazuje Směrnici č. 4S/2014 ze dne 8. října 2014. 

3. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem zveřejnění a účinnosti sedmým dnem po nabytí platnosti. 

 

 

V Olomouci dne 31. srpna 2022 

 

 

 

   doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., v. r. 

        děkan Pedagogické fakulty  

  Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 

 
 
 
 


