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Udělování Ceny rektora ČZU
za vynikající diplomovou práci
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro součást „škola“ České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) a stanovuje pravidla udělování Ceny rektora ČZU za nejlepší diplomové práce (dále jen
„Ceny rektora ČZU“) zpracovávané studenty jednotlivých fakult ČZU a Institutu tropů a subtropů
(dále jen „ITS“).
(2) Cílem udělování Ceny rektora ČZU je motivovat studenty ČZU v magisterských studijních
programech a jejich školitele k vytvoření kvalitních diplomových prací a tím i jejich zapojení do
vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých fakult ČZU a ITS, event. přípravě jejich výsledků
k publikování již v době jejich magisterského studia.

Článek 2
Pravidla udělování Ceny rektora ČZU
(1) Cena rektora ČZU bude udělována nejlepším diplomovým pracím z každé fakulty ČZU a ITS.
Počet diplomových prací, za které může být udělena Cena rektora ČZU, je dán pro jednotlivé
fakulty ČZU a ITS poměrně dle průměrného počtu absolventů a to v rámci jednoho
akademického roku takto: PEF – 13, FAPPZ – 6, FŽP – 5, TF – 3, FLD – 2, ITS – 1 (celkem 30).
(2) Má-li některá fakulta ČZU nebo ITS více termínů státních závěrečných zkoušek, může si počty
diplomových prací dle předchozího odstavce mezi ně rozdělit.
(3) O nominaci diplomových prací k udělení Ceny rektora ČZU rozhodují jednotlivé fakulty ČZU a ITS.
Jména nominovaných studentů ČZU, jejich studijní obor, téma diplomové práce, jméno školitele,
název katedry a stručné zdůvodnění jejich nominace nahlásí jednotlivé fakulty ČZU a ITS co
nejdříve po skončení státních závěrečných zkoušek, nejpozději však 5 pracovních dnů před
konáním příslušných promocí, a to na studijní oddělení rektorátu ČZU.
(4) Hlavním kritériem výběru pro udělení Ceny rektora ČZU je vědecký charakter diplomové práce,
originální výsledky, event. jejich publikování. Zohledněna může být i formální stránka diplomové
práce a další aktivity studenta ČZU v oblasti výzkumu a vývoje. Způsob výběru diplomových prací
pro udělení Ceny rektora ČZU je v kompetenci jednotlivých fakult ČZU a ITS.

(5) Osvědčení o udělení Ceny rektora ČZU obdrží student při promoci, ve kterém je zároveň
uvedeno i téma jeho diplomové práce, jméno školitele a název katedry. Tisk osvědčení o udělení
Ceny rektora ČZU a jejich podpis rektorem ČZU zajišťuje studijní oddělení rektorátu ČZU.
(6) S udělením Ceny rektora ČZU je spojena finanční odměna poskytovaná oceněným studentům
ČZU v předpokládané výši 10 tis. Kč. Výplatu této finanční odměny zajišťuje studijní oddělení
rektorátu ČZU.
(7) S udělením Ceny rektora ČZU je spojena i finanční odměna poskytovaná školiteli oceněného
studenta ČZU v předpokládané výši 5 tis. Kč. Výplatu této finanční odměny zajišťuje studijní
oddělení rektorátu ČZU.
(8) Jednotlivé fakulty ČZU a ITS mohou udělit ocenění a z vlastních prostředků poskytnout odměny
za diplomové a bakalářské práce i dalších svých studentů dle svého uvážení (jako Cena
děkana/ředitele).
(9) Tato Cena rektora ČZU nikterak nemění současný systém udělování ceny rektora a ceny děkana
za prospěch studenta dle platného Studijního a zkušebního řádu ČZU.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1)

Tato směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení.

(2)

Tato směrnice nabývá účinnosti 1. ledna 2012.

V Praze dne 21. prosince 2011

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor, v. r.
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