
 
  

Směrnice Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 2/2020 
 

CENA DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY 
MASARYKOVY UNIVERZITY 

ZA POPULARIZACI HUMANITNÍCH A 
SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon″) vydávám tuto směrnici: 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Tato směrnice upravuje podmínky a pravidla udělování Ceny děkana Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity za popularizaci humanitních a společenských věd. 

(2) Pro účely této směrnice se rolí či funkcí uvedenou ve formě generického maskulina 
rozumí role nebo funkce, kterou vykonávají osoby různého genderu, tedy: 

a) „děkanem‟ děkan či děkanka,  
b) „proděkanem‟ proděkan či proděkanka, 
c) „akademickým pracovníkem‟ akademický pracovník či akademická 

pracovnice, 
d) „studentem‟ student či studentka, 
e) atd. 

Článek 2 
Cena děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  

za popularizaci humanitních a společenských věd 
(1) Děkan fakulty vyhlašuje v každém akademickém roce soutěž o Cenu děkana 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity za popularizaci humanitních 
a společenských věd (dále jen „Cena‟). 

(2) Cena je určena studentům a akademickým pracovníkům Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity. 

(3) Současně s vyhlášením soutěže o Cenu stanoví děkan termín pro přijímání návrhů. 
(4) Spolu s vyhlášením soutěže stanoví děkan období, za které je Cena udělována. 
(5) Návrh podává typicky vedoucí pracoviště, jehož je navrhovaný studentem nebo 

zaměstnancem, ale může tak učinit i kdokoliv z akademiků nebo studentů fakulty. 
Součástí návrhu musí být řádné zdůvodnění. 

(6) Cena může být udělena jednotlivci i kolektivu, jednomu nebo více uchazečům. Cenu 
je rovněž možné neudělit. 

(7) Děkan jmenuje minimálně tříčlennou komisi, která posoudí jednotlivé návrhy 
a předá děkanovi doporučení na udělení Ceny. 

(8) Každý z oceněných získá diplom a finanční odměnu. Výši finanční odměny stanoví 
děkan současně s vyhlášením soutěže. 



Článek 3 
Návrh na udělení Ceny 

(1) Návrh na udělení Ceny je zasílán sekretariátu děkana elektronickou formou, a to 
prostřednictvím vyplněného formuláře, jehož vzor je přílohou č. 2 této směrnice. 

(2) Návrh obsahuje identifikační údaje navrhovaného a stručnou charakteristiku jeho 
odborného zaměření s důrazem na výzkumnou oblast, o jejíž popularizaci se 
zasloužil. 

(3) Zdůvodnění návrhu obsahuje: slovní zdůvodnění, odkazy na mediální vystoupení 
nebo jiné způsoby popularizace, které dokládají odůvodněnost žádosti o Cenu. 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Finanční náležitosti se řídí relevantními obecnými předpisy.  
(2) Kontrolu dodržování této směrnice a její výklad vykonává z pověření děkana 

proděkan pro přijímací řízení a komunikaci s veřejností. 
(3) Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu.  
(4) Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění na veřejné části webových stránek 

FF MU.  
 

Přílohy: č. 1 – Komentář k vyhlášení Ceny děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
za popularizaci humanitních a společenských věd 

č. 2 – Formulář žádosti o udělení Ceny děkana Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity za popularizaci humanitních a společenských věd 

podepsáno elektronicky 

 doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. 
 děkanka 
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