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Směrnice děkana č. 4/2019 

STATUT CENY DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY 

MASARYKOVY UNIVERZITY 
(ve znění účinném od 10. 5. 2019) 

Podle § 33 odst. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici: 

Článek 1 

Předmět úpravy 

Tato směrnice upravuje udělování Ceny děkana Pedagogické faku l ty Masarykovy 

univerz i ty. 

Článek 2 

Společná ustanovení 

1. Děkan Pedagogické fakul ty Masarykovy un iverz i ty (dále jen „PdF MU") vyhlašuje 

v každém akademickém roce soutěž o Cenu děkana PdF MU (dále jen „Cena") v těchto 

kategoriích: 

a) Cena za významný tvůrčí čin zaměstnanců, 

b) Cena za významný tvůrčí čin studentů, 

c) Cena za významný umělecký čin, 

d) Cena za významný sportovní výkon, 

e) Cena za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz, 

f) Cena za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt, 

g) Cena za humanitární a sociální činnost. 
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2. Cena je určena studentům a zaměstnancům PdF MU nebo kolektivům, jejichž členy 

jsou student i nebo zaměstnanci PdF MU (dále jen ko lekt ivy) . 

3. Současně s vyhlášením soutěže o Cenu stanoví děkan termín přijímání návrhů. 

4. V každé kategori i může být Cena udělena j ednomu nebo více uchazečům. Cenu lze 

neudělit. 

5. Děkan jmenu j e minimálně tříčlennou komis i , která posoudí jednotlivé návrhy 

a předá děkanovi doporučení na udělení nebo neudělení Ceny v jednotlivých kategoriích. 

6. Cenu předává děkan při významných slavnostních příležitostech ( imatr iku lace, 

promoce, slavnostní shromáždění akademické obce apod.)-

7. Každý z oceněných získává d ip lom a finanční odměnu. Výši finanční odměny 

v jednotlivých kategoriích stanoví děkan. Finanční odměnu nelze udělit osobám, které jsou 

členy oceněných kolektivů, ale nejsou zaměstnanci anebo studenty fakul ty. 

8. V případě dřívějšího ocenění navrženého díla musí být tato skutečnost v návrhu 

uvedena. 

Článek 3 

Cena za významný tvůrčí čin 

1. Cena je určena zaměstnancům PdF MU a kolektivům. 

2. Uděluje se za dílo vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních tří kalendářních 
let včetně kalendářního roku, v němž byl zahájen akademický rok, pro který je soutěž 
vyhlašována. 

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný jed inec 
(případně člen kolekt ivu) pracovníkem. 

4. Součástí návrhu musí být soutěžní dílo, jeho odborná charakter i s t ika a dok lady 
o jeho oh lasu. Soutěžní dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti na pracovišti PdF MU 
s rozhodujícím podílem pracovníků PdF MU. 

Článek 4 

Cena za významný tvůrčí čin studentů 

1. Cena je určena studentům doktorských, magisterských nebo bakalářských 

studijních programů PdF MU. 

2. Uděluje se jednotlivcům za vynikající výsledek tvůrčí činnosti dosažený 

v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlášena, nebo v akademickém roce 

předchozím. 
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3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný 

s tuden tem, případně školitel doktoranda. 

4. Součástí návrhu musí být odborné hodnocení výsledku tvůrčí činnosti. 

Článek 6 

Cena za významný umělecký čin 

1. Cena je určena studentům a zaměstnancům PdF MU a kolektivům. 

2. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům za vynikající umělecké výsledky, dosažené 

v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována. Uměleckým činem se pro 

potřeby tohoto s tatutu rozumí první zveřejnění původního díla či jedinečný veřejný 

interpretační výkon. 

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný 

s tudentem nebo zaměstnancem. 

4. Součástí návrhu musí být dokumentace výsledku v podobě technické reprodukce 

díla či interpretačního výkonu (fotograf ie výtvarného díla, hudební nahrávka, videozáznam 

na nosiči DVD či v jiné digitální podobě, výtisk literárního díla, kopie part i tury apod.) . 

Článek 5 

Cena za významný sportovní výkon 

1. Cena je určena studentům nebo zaměstnancům PdF MU a kolektivům. 

2. Uděluje se nejlepším sportovcům za vynikající sportovní výsledky dosažené 

v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována, vždy však ve spojení 

s významnou reprezentací PdF MU. 

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný 

s tudentem nebo zaměstnancem. 

4. Součástí návrhu musí být hodnocení dosaženého výsledku a dok lady o reprezentac i 

univerz i ty. 

Článek 7 

Cena za výjimečnou učebnici, výjimečný e-learningový kurz 

1. Cena je určena zaměstnancům a studentům PdF MU, příp. kolektivům s převahou 

autorů z PdF MU. 
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2. Uděluje se za učebnici pro nebo e-learningový kurz pro ZŠ, SŠ, VŠ uveřejněné 

v kalendářním roce, pro který je soutěž o Cenu vyhlašována, nebo v roce předcházejícím. 

3. Návrh na Cenu může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný 

autor (příp. člen kolekt ivu) pracovníkem či s tudentem. 

4. Součástí návrhu musí být soutěžní dílo, jeho odborná charakter i s t ika , dok lady 

o oh lasech (citace, recenze, udělené ceny) , popř. další informace o jejím uplatnění v prax i . 

Článek 8 

Cena za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt 

1. Cena je určena zaměstnancům a studentům PdF MU za dlouhodobější a příkladnou 
dobrovo ln ickou pedagogickou práci nebo za real izaci inspirativních pedagogických nebo 
rozvojových projektů. 

2. Uděluje se jednotlivcům nebo realizačním týmům na návrh. 

3. Návrh může pracovník fakul ty, s tudent fakulty, vedoucí pracovník, člen Studentské 
oborové rady nebo člen AS PdF MU. 

4. Součástí návrhu musí charakter i s t ika navrhované pedagogické práce (pro jektu) , 
popis práce (v případě real izace projektu j e součástí vlastní návrh projektu), délka 
působení pedagogické práce (např. v dané oblast i , organizac i apod.) , popis reálných 
dopadů akt iv i t na cílovou skup inu , popř. dok lady o ohlasech (mediální výstupy, udělené 
ceny apod. ) . 

Článek 9 

Cena za humanitární a sociální činnost 

1. Cena je určena studentům nebo zaměstnancům PdF MU a kolektivům. 

2. Uděluje se jednotlivcům i kolektivům za významný humanitární a sociální čin 

(případně projekt), kterého bylo dosaženo v akademickém roce, pro který je soutěž o Cenu 

vyhlášena, nebo v akademickém roce předchozím. 

3. Návrh může podat proděkan nebo vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný 

s tuden tem, případně zaměstnancem. 

4. Součástí návrhu musí být in formace o realizované činnosti a její popis. 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

1. Finanční náležitosti se řídí relevantními obecnými předpisy. 

2. Související dokumenty 
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o Nejsou 

3. Seznam záznamů 

• Nejsou 

4. Seznam příloh 

o Nejsou 

5. Kontrolu dodržování této směrnice a její výklad vykonává proděkan pověřený 

děkanem. 

6. Historie změn 

da tum účinnosti předchozího 
vydání 

informace o podstatě změny 
novějšího vydání 

Odkaz na předchozí vydání 

7. Tato směrnice zrušuje směrnici děkana č. 4/2016. 

8. Tato směrnice nabývá platnosti dnem zveřejnění. 

9. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem. 

u 
V Brně dne 10. 5. 2019 

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. 

děkan 

Projednáno v AS PdF MU 7. 5. 2019 
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