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Opatření rektora k vyhlášení Ceny rektora za prestižní vědeckou publikaci 
 

 
 

1. Cena rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za prestižní vědeckou publikaci 
(dále jen "Cena") se uděluje za vynikající výsledky vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti 
akademických pracovníků a studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen 
"JU"), které jsou srovnatelné s mezinárodním standardem jednotlivých vědních oborů. Cena 
může být udělena v oborech přírodovědných (matematika, informatika, fyzika, chemie, 
biologicko-ekologické a environmentální obory, experimentální biologie a biomedicína), 
zemědělských a rybářských, společenskovědních a ekonomických (ekonomie, pedagogika, 
oborové didaktiky, sociologie a sociální práce, psychologie a zdravotně-sociálních obory) a 
humanitních a jazykovědných (filozofie, teologie, historie, jazykověda, uměnovědy, dějiny 
literatur). 

2. Cena se uděluje za vynikající původní publikované vědecké práce, které přinášejí nové 
vědecké poznatky a jsou určeny širšímu mezinárodnímu, popř. národnímu okruhu uživatelů; 
za vynikající, moderně zpracované vysokoškolské učebnice vědního oboru, které se využívají 
na více univerzitách; nebo za vynikající popularizační dílo monografického charakteru, které 
přibližuje vybraný vědní obor širšímu čtenářskému publiku. 

3. Z publikace musí být patrné, že jejím hlavním autorem je akademický pracovník, který je 
v hlavním pracovním poměru na JU, nebo student JU (v případě spoluautorství je kladen 
důraz na významný podíl akademických pracovníků a studentů JU). V případech hodných 
zvláštního zřetele může být cena udělena i emeritnímu profesorovi JU, který v době udělení 
ceny není v pracovním poměru k JU. 

4. Každá fakulta JU může každoročně předložit maximálně tři řádně odůvodněné návrhy Útvaru 
pro vědu a výzkum Rektorátu JU k 30. 11. daného roku; navrhovatelem je děkan či proděkan 
pro vědu a výzkum fakulty.  

5. Podané návrhy projednají oborové rady Grantové agentury JU (dále jen "GA JU")  
a určí pořadí došlých návrhů. Tato pořadí budou do konce příslušného kalendářního roku 
projednána s rektorem JU na společném setkání předsedů oborových rad,  
a následně postoupena rektorovi k finálnímu výběru publikací, kterým bude udělena Cena 
rektora. Počet Cen rektora udělených v daném roce určuje rektor (max. čtyři, nemusí být 
udělena žádná). V každé oborové komisi může být udělena nejvýše jedna Cena. K finálnímu 
výběru publikace si může rektor přizvat jím zvolený expertní tým.  

6. Autorům oceněných publikací náleží finanční odměna, která bude proplacena v měsíci 
následujícím po předání Ceny z části rozpočtu Rektorátu JU, která je přidělena Útvaru pro 
vědu a výzkum.  

 



 

 

 

7. K ocenění lze navrhovat původní vědecké publikace vydané v posledním roce nebo 
vysokoškolské učebnice a popularizační monografie vydané v posledních třech letech. 
Posledním rokem je rozuměno období od 16. 10. roku (posledních tří let) předcházejícího 
termínu předkládání návrhů. Návrh na ocenění publikace lze podat jen jednou. Návrh musí 
být zpracován na návrhovém listě (viz příloha) a doplněn exemplářem publikace. K návrhu se 
doporučuje přiložit i doložený recenzní ohlas publikace (zodpovídají proděkani pro vědu a 
výzkum).  

8. Cena je vyplácena oceněným akademickým pracovníkům, studentům nebo emeritním 
profesorům JU. Výše Ceny je každoročně stanovena rektorem JU. 

9. Udělení Ceny je vyhlášeno na internetových stránkách JU. Slavnostní předání probíhá na 
zasedání Vědecké rady JU. 

10. Tímto opatřením se ruší opatření R 248 z 1. března 2013. 

 

 

 

 

 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
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Zpracoval:  prorektor pro vědu a výzkum 
 
Rozdělovník:  děkani fakult JU, proděkani pro vědeckou činnost fakult JU 
 
Příloha:  Návrh na ocenění 
 
 
 
 
  



 

 

 

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci 

Návrh na ocenění 

 
Název publikace (včetně ISBN či ISSN): 
 
Autor (plné jméno i s tituly): 
 
Fakulta:  
 
Katedra/ústav: 
 
E-mail: 
 
Spoluautoři a jejich procentuální podíl: 
 
Druh publikace (označte křížkem): 
 

o původní vědecká práce (článek v časopisu) 
o původní vědecká monografie 
o vysokoškolská učebnice 
o popularizační dílo monografického charakteru 

 
Rok (datum) vydání publikace: 
 
Sekce (označte křížkem):  
   

o přírodovědné obory 
o zemědělské a rybářské obory 
o společenskovědní a ekonomické obory 
o humanitní a jazykovědné obory 

 
Anotace (30 řádek): 
 
Ohlas (recenze, polemiky, seznam citací …): 
 
Vyjádření děkana nebo proděkana pro vědu a výzkum fakulty: 
 
 
 
Datum:                Podpis 
 


