
V Olomouci 29. října 2021

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
vyhlašuje soutěž o

Cenu rektora UP
za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů 
bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2021
a) vydanou tiskem
b) předloženou jako kopii článku, rukopisu či uměleckého díla

1. Cena rektora Univerzity Palackého se uděluje za práce v oboru
a)  biomedicínských věd
b)  zdravotnických věd
c)  matematiky
d)  fyziky
e) informatiky
f)  chemie
g)  biologie
h)  věd o Zemi
i)  kinantropologie
j)  pedagogických věd
k)  jazykovědy a teorie překladu
l)  literatury (literární překlad)
m)  humanitních věd (dějiny umění, historie, filozofie, muzikologie atd.)
n)  sociálních věd (sociologie, politologie, psychologie atd.)
o)  za realizaci uměleckého díla
p)  ostatních věd

2. Autor/ka oceněné práce obdrží finanční odměnu ve výši max. 3 000 Kč formou mimořádného stipendia 
z centrálních prostředků UP. Cena nemusí být udělena v každém z vyhlášených oborů.

3. Přihlásit je možno již obhájené bakalářské, diplomové a vědecké (článek v odborném tisku) práce. Do 
soutěže nebudou přijaty práce, které byly přihlášené v minulých letech. Je možno předkládat jen práce 
vzniklé/obhájené/vydané/recenzované v probíhajícím kalendářním roce a v roce předcházejícím.

4. Práce předkládají jejich autoři v elektronické podobě (ideálně ve formátu PDF, možno dohledat na 
www.theses.cz). K práci autor/ka přiloží posudek vedoucího práce*, posudek oponenta a přihlášku, 
která je přílohou vyhlášení. K posudku oponenta je nutné dodat i stručné zhodnocení přínosu či 
přesahu práce vytvořené oponentem. Stručné zhodnocení musí být dodáno na zvláštním dokumentu, 
nestačí posudky vedoucího a oponenta. Realizace uměleckého díla se může doložit fotografickým, 
případně jiným záznamem. Práce ucházející se o Cenu rektora UP se zasílají s oběma posudky, 
stručným zhodnocením a přihláškou do 19. listopadu 2021 (do 23:59) na e-mail tomas.krejcirik@upol.cz. 
V případě přihlášení uveřejněného odborného článku je nutné zaslat samotný článek a jeden posudek, 
případně se dá doložit také recenze (rovněž do 19. listopadu včetně).

5. Vyplněnou přihlášku včetně 2 různých kvalitních reprezentativních a ideálně portrétových 
fotografií autor/ka odešle také na e-mail tomas.krejcirik@upol.cz. Pokud budou el. přihláška či jiné 
sounáležitosti dodány po termínu (19. listopadu), práce nebude zařazena do soutěže. Zasláním údajů 
a fotografií dáváte jejich souhlas k užití v rámci UP.

6. Komise jmenovaná rektorem UP předložené práce posoudí a vybrané práce navrhne rektorovi UP 
k ocenění. Jednání komise se uskuteční v prosinci 2021.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v. r.
rektor UP

* Na Pedagogické fakultě UP se na bakalářskou práci nevypracovává posudek vedoucího, nahraďte jej prosím stručným 
zhodnocením práce od vedoucího.


