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SMĚRNICE DĚKANA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 
č. 2 / 2022 

 Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP 
 

Platná od: 1. 10. 2022 
Zpracovali: doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 
 RNDr. Martin Švec, Ph.D.  
Ruší:  - - - 9 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan 
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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
1. Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP (dále fakulty) pro daný kalendářní rok uděluje 

děkan fakulty studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za 
vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska 
originality, vědecké hodnoty nebo vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit.  

2. Ceny děkana mohou být uděleny v pěti oblastech, které pokrývají portfolio studijních 
programů fakulty:  

− biologie a nanotechnologie,  

− fyzika a chemie,  

− geografie,  

− matematika a informatika,  

− učitelství a popularizace přírodních věd včetně matematiky a informatiky.  

V dané oblasti lze udělit maximálně dvě ceny, jednu za bakalářskou a jednu za diplomovou 
práci.  

3. Cena děkana pro danou oblast a stupeň studia nemusí být v daném roce udělena. 

 
Čl. 2 

Nominace a udělení ceny 
1. Nominace bakalářských a diplomových prací na cenu děkana podávají vedoucí závěreč-

ných prací nebo vedoucí součástí příslušných jednotlivým oblastem k rukám proděkana pro 
studium do 1. listopadu daného roku.  

2. V rámci nominačního návrhu se kromě stručného odůvodnění návrhu uvádí minimálně ná-
sledující údaje: 

a) oblast a kategorii (bakalářská / diplomová) práce dle čl. 1, odst. 2 této směrnice, 

b) jméno a příjmení autora práce, 

c) jméno vedoucího práce, 

d) název práce, 

e) datum obhajoby. 

3. Nominace je podmíněna souhlasem autora závěrečné práce. 

4. Na cenu mohou být nominovány pouze práce obhájené v daném kalendářním roce.  

5. Doporučení pro výběr vítězných prací dají děkanovi komise pro jednotlivé oblasti ve slože-
ní: vedoucí příslušné součásti, resp. součástí, garanti studijních programů z dané oblasti 
a proděkani, do jejichž působnosti spadá studium a tvůrčí činnost. 

6. Na základě doporučení komisí děkan udělí ceny a zajistí informování nositelů ceny. 

7. Ceny budou oceněným předány na slavnostním zasedání Akademické obce fakulty, nebo 
při jiné vhodné příležitosti. 

8. Výše jednorázového stipendia pro bakalářské práce je 5 000 Kč, pro diplomové práce 
10 000 Kč. 
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Čl. 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto směrnici projednalo kolegium děkana fakulty Přírodovědecké fakulty UJEP dne 
13. září 2022. 

2. Směrnice nabývá platnosti 1. října 2022. 

 

 

 

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. 

děkan 


