NAŘÍZENÍ ŘEDITELE
č. 6/2017

UDĚLENÍ CENY ŘEDITELE ZA VYNIKAJÍCÍ BAKALÁŘSKOU PRÁCI

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Nařízení ředitele č. 6/2017 Udělení ceny ředitele za vynikající bakalářskou práci (dále jen
„nařízení ředitele“) stanovuje pravidla pro udělení ceny ředitele za vynikající bakalářskou práci (dále
jen „Cena ředitele“).
(2) Cena ředitele vychází z ustanovení formulovaného v článku 2, odst. 8 Směrnice rektora 11/2011
ve znění novely 8/2014, která umožňuje řediteli IVP udělovat Cenu ředitele.
Článek 2
Pravidla udělování Ceny ředitele
(1) Cenu ředitele lze udělit studentům zapsaným do studia na IVP v bakalářských studijních
programech v prezenční nebo kombinované formě studia.
(2) Cenu ředitele lze udělit pouze těm studentům, jejichž bakalářská práce splňuje následující
kritéria:
a) obsah bakalářské práce má vědecký charakter;
b) výsledky bakalářské práce přináší nové poznatky a originální výstupy;
c) vedoucí práce i oponent hodnotili bakalářskou práci klasifikačním stupněm "výborně";
d) bakalářská práce splňuje formální požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací;
(3) Vedoucí bakalářských prací posílají nominace na Cenu ředitele na základě splnění kritérií
uvedených v článku 2, odst. 2 přímo řediteli IVP, v kopii zástupci ředitele pro studijní a pedagogickou
činnost IVP v termínu spojeném s odevzdáváním posudků bakalářských prací vyhlášeném na poradě
IVP příslušného akademického roku.
(4) Nominace obsahuje vždy:
a)
b)
c)
d)
e)

jméno nominovaného studenta;
studovaný obor;
název bakalářské práce;
zdůvodnění návrhu nominace (max. 1 A4);
jméno vedoucího práce;

(5) Ředitel IVP se seznámí se zdůvodněním návrhů nominací, s posudky vedoucích prací i oponentů za
každou nominovanou práci studentů a v případě, že budou bakalářské práce u státních závěrečných
zkoušek úspěšně obhájeny (tj. s klasifikačním stupněm "výborně"), rozhodne, kterým studentům
udělí Cenu ředitele.
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(6) Cena ředitele je udělována zpravidla jedna, vždy pro konkrétní studijní obor bakalářského
studijního programu, jak prezenční, tak kombinované formy.
(7) Tisk osvědčení o udělení Ceny ředitele s podpisem ředitele IVP zajistí studijní oddělení IVP. Na
osvědčení je uvedeno jméno studenta, obor studia, název bakalářské práce, jméno vedoucího práce
a katedra.
(8) Osvědčení o udělení Ceny ředitele obdrží studenti při slavnostní promoci.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Nařízení ředitele nabývá platnosti dnem vyhlášení.
(2) Nařízení ředitele nabývá účinnosti dne 1. září 2017
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