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Cena rektora MU v roce 2022 – specifikace kategorií pro nominace v oblasti výzkumu 

a doktorského studia na LF MU 

 

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí počin je určena autorům (nebo autorským 

kolektivům) tvůrčích vědeckých počinů s významným dopadem v daném oboru. Uděluje se za dílo, 

které vzniklo či bylo poprvé uveřejněno období posledních dvou kalendářních let (rok, v němž je 

soutěž vyhlášena, se nezapočítává).  

- Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné dílo ocenit, tj. čím je soutěžní dílo 
mimořádné, přínos díla, uplatnění dosažených výsledků v daném oboru apod. 

- Přiložit soutěžní dílo, odbornou charakteristiku díla (tj. odborný popis, čemu se dílo věnuje, nač 
navazuje apod.) a doklady o jeho ohlasu (pokud ještě nejsou ohlasy na soutěžní dílo k dispozici, je 
třeba tuto skutečnost uvést v odůvodnění na nominačním formuláři). 

 

 

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové 

soutěži oceňuje zaměstnance univerzity (nebo jejich kolektivy), kteří v období posledních dvou 

kalendářních let uspěli v mimořádně kompetitivní a prestižní mezinárodní grantové soutěži, rok, ve 

kterém je soutěž vyhlášena se nezapočítává. Nominovaný musí být hlavním řešitelem daného 

projektu. 

- Ve formuláři návrhu uvést význam úspěchu v mezinárodní grantové soutěži. 
- Přiložit stručnou specifikaci výzvy, ve které projekt uspěl (max. 500 slov); abstrakt projektu; příp. 

popis zapojení zahraničních pracovišť nebo spolupracovníků. 
  

 

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let* 
je určena pro mladé vědecké pracovníky univerzity za dosažení vynikajících vědeckých výsledků v 
období posledních dvou kalendářních let (rok soutěže se nezapočítává).  

Podkategorie soutěže 
 oblast přírodních věd a lékařství, 
 * Je možné přihlašovat osoby do 35 let včetně, rozhodující je doba, v níž byly mimořádné výzkumné 
výsledky dosaženy. 

- Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné konkrétní výsledek ocenit, tj. čím je 
mimořádný apod. 

- Přiložit odbornou charakteristiku dosaženého úspěchu v kontextu příslušného vědního oboru a 
další relevantní podklady, tj. zejména doložení vůdčí role mladého vědce při vytváření 
výzkumného výsledku), v případě publikací přiložit jejich kopie, doklady o ohlasu apod. 
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Cílem Ceny rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu je ocenit 
mimořádný dlouhodobý (tj. 5 let a více) rozvoj vědního oboru pěstovaného na univerzitě.  

- Podkategorie soutěže 
- oblast přírodních věd a lékařství 
 
- Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace včetně informací o významu dlouhodobé práce 

nominovaného v domácím i mezinárodním prostředí, včetně popisu vlivu navrhovaného na 
výchovu mladých výzkumných pracovníků a přesahů do vzdělávání pregraduálních studentů, 
popisu úspěšnosti při získávání grantové podpory a schopnosti budovat a rozvíjet vlastní tzv. 
vědeckou školu. 

- Přiložit profesní životopis, seznam publikací nebo jiných vědeckých výsledků, které dokládají 
dlouholetou systematickou práci v daném oboru s výraznými mezinárodními přesahy; 
reprezentativní výběr publikací nominovaného in extenso. 

 
 

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU – 
kategorie je určena studentům doktorských studijních programů MU aktivním v kalendářním roce, 
pro který je soutěž vyhlášena. Uděluje se za vynikající výsledek tvůrčí činnosti dosažený v období 
posledních dvou kalendářních let (rok soutěže se nezapočítává).  

- Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace, tj. v čem student vyniká; hodnocení dosažených 
úspěchů (zejm. spojení s reprezentací MU; přínos a uplatnění dosažených výsledků v daném 
oboru apod.); odborná profilace studenta. 

- Přiložit vyjádření oborové rady k nominaci na Cenu rektora (datum a podpis předsedy oborové 
rady). 

 

V kategorii Ceny rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci je cílem ocenit 

absolventy doktorských studijních programů univerzity za vynikající disertační práci, která obsahuje 

mimořádné výzkumné výsledky. Práce musí být obhájena v období posledních dvou kalendářních let 

(rok soutěže se nezapočítává).  

- Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace, tj. v čem disertační práce vyniká; stručný popis, 
čemu se práce věnuje a přínos výsledků prezentovaných v disertační práci pro daný obor apod. 

- Přiložit disertační práci, všechny posudky oponentů, protokol o obhajobě a vyjádření oborové 
rady k nominaci na Cenu rektora (datum a podpis předsedy oborové rady); příp. doklady o ohlasu 
práce. 

 

Informace k podávání nominací naleznete na tomto odkazu https://portal.muni.cz/univerzita/o-

nas/oceneni-a-vyznamenani/cena-rektora-masarykovy-univerzity 

 

Kontakt: Oddělení pro kvalifikační rozvoj LF MU 

https://portal.muni.cz/univerzita/o-nas/oceneni-a-vyznamenani/cena-rektora-masarykovy-univerzity
https://portal.muni.cz/univerzita/o-nas/oceneni-a-vyznamenani/cena-rektora-masarykovy-univerzity
https://www.med.muni.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/119917-oddeleni-pro-kvalifikacni-rozvoj

