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Pravidla udělování Ceny ministra zemědělství
za vynikající diplomovou práci absolventům ČZU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro součást „škola“ České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) a stanovuje pravidla pro udělování Ceny ministra zemědělství absolventům
jednotlivých fakult ČZU, a to za vynikající diplomovou práci s významným přínosem pro praxi
v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany krajiny, potravinářství a
rozvoje venkova (dále také společně jako „Ceny ministra“ či jednotlivě jako „Cena ministra“).
Článek 2
Cena ministra za vynikající diplomovou práci
(1) Cena ministra za vynikající diplomovou práci je udělována pro každý akademický rok, pokud
je udělení pro daný akademický rok schváleno Ministerstvem zemědělství ČR.
(2) Cena ministra je udělována vždy jednomu absolventu z každé fakulty ČZU v jednom
akademickém roce.
(3) Hlavním kritériem výběru pro udělení Ceny ministra je přínos diplomové práce s významným
přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany krajiny,
potravinářství a rozvoje venkova. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota i formální
stránka práce. Vlastní výběr diplomových prací pro udělení Ceny ministra je v kompetenci
jednotlivých fakult ČZU.
(4) Součástí udělené Ceny ministra je finanční ocenění Ministerstva zemědělství ČR; výši
finančního ocenění stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR pro daný akademický rok.
(5) Finanční odměna bude vyplácena v termínech a ve formě, které budou sděleny oceněným
absolventům ČZU.
Článek 3
Pravidla udělování Cen ministra za vynikající diplomovou práci
(1) Jednotlivé fakulty ČZU navrhnou vynikající diplomové práce svých absolventů dle kritérií
daných článkem 2 odst. 3 této směrnice, k udělení Ceny ministra. Navržení diplomových prací
k ocenění musí jednotlivé fakulty ČZU provést v termínu určeném na jednání Kolegia rektora,
nejpozději však 5 pracovních dnů před konáním předávání dle odst. 4 tohoto článku
směrnice, a to na studijní oddělení rektorátu ČZU. Návrh musí obsahovat jméno

nominovaného studenta ČZU, jeho studijní obor, téma diplomové práce, jméno vedoucího
práce, název katedry a zdůvodnění nominace.
(2) Návrhy jednotlivých fakult ČZU schvaluje rektor ČZU.
(3) Seznam absolventů ČZU, jejichž diplomové práce byly navrženy k udělení Ceny ministra, bude
v dohodnutém termínu předán Ministerstvu zemědělství ČR.
(4) V případě, že nominace nebude akceptována buďto rektorem ČZU nebo Ministerstvem
zemědělství ČR, bude fakulta vyzvána k podání nové nominace.
(5) Během jedné ze slavnostních promocí absolventů navazujících magisterských studijních
programů, zpravidla v měsíci červnu, nebo při jiné slavnostní příležitosti dle časových dispozic
ministra zemědělství jsou Ceny ministra předávány oceněným absolventům z rukou ministra
zemědělství nebo jím pověřeného zástupce, za účasti rektora ČZU a děkana příslušné fakulty
ČZU či jimi pověřených zástupců.
(6) Přesné termíny plnění postupu při udělování Ceny ministra stanoví Ministerstvo zemědělství
ČR a ČZU ve vzájemné součinnosti na základě oboustranné dohody.
(7) Přesné termíny vyplývající z této směrnice budou sděleny na jednání Kolegia rektora ČZU
popř. v rámci informačních systémů ČZU.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Touto směrnicí se ruší směrnice rektora č. 8/2012.
(2) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 7. června 2013

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