
Statut Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UP pedagogům 
a autorům rozvíjejícím vědní obor 

 

Článek 1 

 

1. „Cena děkana PřF UP v Olomouci udělovaná autorským kolektivům učebních a 

populárně-vědeckých textů, monografií a vědeckých publikací“ je určena členům 

autorských kolektivů, kteří jsou zaměstnanci nebo studenti PřF UP a kterým v 

kalendářním roce udílení ceny nebo v roce předchozím byl publikován: 

a) učební text nebo populárně-vědecký text mimořádného významu, 

b) monografie mimořádného významu nebo přehledová vědecká publikace splňující 

kritéria uvedená v písm. c). 

c) původní (nikoli přehledová) vědecká publikace v odborném časopise s IF, jehož 

hodnota je mezi prvními 10 % včetně časopisů, které patří do stejné oborové kategorie 

(subject class na Web of Science) jako časopis, ve kterém publikace vyšla. Cena bude 

udělena za publikaci, u které je hlavním
1
 nebo korespondujícím autorem pracovník 

PřF UP, a to těm členům autorského kolektivu, kteří v afiliaci uvedli PřF UP jako 

svoje hlavní pracoviště. 

 

2. Cena děkana PřF akademickým pracovníkům PřF UP za vynikající pedagogickou 

činnost bude každoročně udělována standardně pěti pracovníkům (jednomu z každého 

z pěti oborů na PřF UP). Cenu děkana může obdržet pouze zaměstnanec PřF UP, který 

v minulém akademickém roce učil v průměru minimálně dvě vyučovací hodiny 

kontaktní výuky týdně. Cenu obdrží pedagog, který získá největší počet hlasů. 

Hlasovat mohou studenti třetích a vyšších ročníků bakalářských a studenti 

navazujících magisterských oborů. Každý student bude mít možnost volby až tří 

pedagogů, přičemž první vybraný pedagog obdrží hlas s váhovým faktorem o hodnotě 

1,0, druhý vybraný o hodnotě 0,7 a třetí vybraný o hodnotě 0,5. Hlasování bude 

probíhat anonymní formou. Podrobný návod k hlasování bude zveřejněn na stránkách 

PřF UP. V případě rovnosti hlasů mohou být v každém z výše uvedených oborů 

uděleny ceny dvě. Výsledky hlasování, po kontrole splnění požadavků na udělení 

ceny, budou zveřejněny na stránkách PřF UP týden před udílením cen. 

 

Článek 2 

 

1. O udělení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací může požádat každý 

zaměstnanec či student PřF UP, a to tak, že prostřednictvím vedoucího pracoviště 

zašle proděkanovi pro vědecké a výzkumné záležitosti, písemný návrh spolu s 

výtiskem publikace specifikované v čl. 1 odst. 1. 

                                                 

1
 Určení hlavního autora se řídí podle zvyklostí v daném oboru. Typicky, pokud nejsou autoři řazeni podle abecedy, se jedná 

o prvního nebo korespondujícího autora, nebo autora, který v článku deklaruje hlavní podíl na práci. U oborů, kde jsou autoři 

standardně řazeni v abecedním pořadí, potvrdí hlavní přínos autora k publikaci ostatní autoři. 

Komentář [I1]: Tomuto kritériu bude 
vyhovovat cca 30 článků ročně (informace 
od bývalého proděkana pro vědu a 

výzkum). Jestliže je možno přihlásit i 

články z minulého roku, pak počet článků 
může např. letos narůst na 60. Jestliže na 

každém článku budou např. 3 lidi z PřF, 

vyhovující kritériím, pak počet cen děkana 
v tomto roce  může být i výražně přes 

stovku. Opravdu chceme mít tolik 

oceněných? Neměla by mít cena děkana 
vyšší exkluzivitu? Navrhuji hladinu 5% 

místo hladiny 10%.    

 

Komentář [I2]: Cenu děkana takto 
dostane řada pracovníků s minimálním 

intelektuálním podílem na publikaci. Často 

se spoluautorem stane ten, kdo prostě do 
publikace naměří data a nepodílí se 

celkovém konceptu práce. Má tento 

pracovník dostat taky cenu děkana? I když 
může dostat méně peněz  (viz tabulka 

s kolonkou podíl na ceně) dostává  Cenu 

děkana se stejnou  hodnotou (v 
symbolickém slova smyslu). To vede 

k devalvaci symbolické hodnoty Ceny 

děkana.  

Komentář [I3]: Vyučující, kteří učí 
méně studentů  jsou tímto systémem 

výrazně diskriminováni. Proč zavádět takto 

apriori pokřivený systém. Navrhuji, aby 
studenti vyhlašovali každý rok 

nejoblíbenějšího pedagoga v oboru xxx – 

kritéria ať si určí studenti sami.  
 

Cenu děkana za vynikající pedagogickou 
činnost ať nominuje VPRO oboru jako 

doposud. VPRO oboru nemusí vždy někoho 

nominovat. Někdy prostě na oboru není 
nikdo, kdo by nějak pedagogicky vyčníval 

nebo se to o něm prostě neví. Taky si 

dovedu představit, že zrušíme Cenu děkana 
za vynikající pedagogickou činnost a 

budeme mít pouze nejoblíbenější 

pedagogy oboru (peněžně je může 
ohodnotit děkan jako v případě ceny za 

publikace). Vynikající pedagogická činnost 

se velmi špatně měří … 



2. Splnění požadavků pro udělení cen podle čl. 1, odst. 1 posoudí komise složená 

z proděkanů, která navrhne udělení a výši cen. 

 

Článek 3 

 
1. Cenu děkana mohou obdržet zaměstnanci, kteří mají na PřF UP úvazek alespoň 0,5, 

nebo studenti prezenční formy studia a buď: 

a. v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo 

b. této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku 

Cenu děkana ještě neobdrželi. 

2. Ceny udělené dle tohoto opatření jsou podle § 10 odst. 1 písm. ch) a § 36 odst. 2 písm. 

l) zákona o daních z příjmů plátcem (PřF UP) před výplatou zdaněny srážkovou daní 

 v odpovídající výši, studentům budou vyplaceny ve formě jednorázového stipendia 

podle stipendijního řádu PřF UP.  

3. Ceny děkana budou uděleny na konci každého kalendářního roku za předpokladu 

splnění podmínek vymezených tímto opatřením. 

4. Cena se udílí na základě přihlášky, ve které je specifikováno rozdělení ceny mezi 

spoluautory z PřF UP s tím, že všichni spoluautoři z PřF UP v této přihlášce s 

navrženým dělením vyslovují souhlas. 

 

5. Oceněný převzetím ceny vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého jména na seznamu 

oceněných na webu PřF UP. 

 

 

Článek 4 

 

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění, tj. dnem XXX.  

V Olomouci dne xx. xx. 2019. 

 

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 

děkan PřF UP 



Přihláška do soutěže o „Cenu děkana PřF UP v Olomouci pedagogům a autorům 

rozvíjejícím vědní obor“ 

 

Název práce, citace (u časopisu název, svazek, strany, rok; u knihy či monografie název, 

vydavatel, strany, rok vydání, ISBN): 

 

Jména a příjmení autorů z PřF UP katedra úvazek na PřF 

UP / student 

podíl na 

ceně* 

podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

*Podíl na ceně stanovuje rozdělení vyplácených finančních prostředků. Nejde o vyjadřování 

podílu autora na vzniku publikace. 

 

Datum:        Podpis: 

 

Poznámky:  

Podíly na ceně se sčítají do 100%.  

 

Podpisem spoluautoři z PřF (včetně těch, kteří v době podání přihlášky již na PřF nepůsobí) 

stvrzují, že souhlasí s navrženým dělením ceny a s uveřejněním svého jména na seznamu 

oceněných na webu PřF UP. 

___________________________________________________________________________ 

Monografii uvedenou v přihlášce přihlašuji zároveň na Čestné uznání rektora Univerzity 

Palackého v Olomouci autorům vědeckých monografií. 

 

Datum:        Podpis: 


