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Cena rektora Masarykovy univerzity  
– soutěž v roce 2019 
 

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek vyhlašuje soutěž o Cenu rektora 

Masarykovy univerzity v roce 2019 v následujících kategoriích: 

 Cena za významný tvůrčí počin, 

 Cena za významný umělecký počin, 

 Cena za významný sportovní výkon, 

 Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži, 

 Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let, 
i. oblast přírodních věd a lékařství, 

ii. oblast společenských a humanitních věd,  

iii. oblast ekonomie a informatiky.  

 Cena za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu, 
i. oblast přírodních věd a lékařství, 

ii. oblast společenských a humanitních věd,  

iii. oblast ekonomie a informatiky.  

 Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU, 

 Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU, 

 Cena za vynikající disertační práci,  

 Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,  

 Cena pro vynikající pedagogy.  

 

Návrhy: Podávání návrhů se řídí směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy 

univerzity. V každé kategorii mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 

návrh na ocenění. Návrhy na ocenění vypracované na příslušném formuláři, včetně 

požadovaných příloh, jsou rektorovi předkládány fyzicky prostřednictvím Odboru pro 

akademické záležitost RMU.  

Termín podání návrhů: do 31. ledna 2019  

 

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy probíhá 

dle vlastního harmonogramu:  

 Studentské nominace se sbírají v termínu od 7. 1. 2019 do 18. 2. 2019. 

 Nominace vedoucích součástí MU se sbírají v termínu od 2. 1. 2019 do 28. 2. 

2019. 
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Požadované přílohy nominací u jednotlivých kategorií Ceny 

rektora1:  

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí počin 

o Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné dílo ocenit, tj. čím je soutěžní dílo 

mimořádné, přínos díla, uplatnění dosažených výsledků v daném oboru apod. 

o Přiložit soutěžní dílo, odbornou charakteristiku díla (tj. odborný popis, čemu se dílo věnuje, 

nač navazuje apod.) a doklady o jeho ohlasu (pokud ještě nejsou ohlasy na soutěžní dílo 

k dispozici, je třeba tuto skutečnost uvést v odůvodnění na nominačním formuláři). 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký počin 

o Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné umělecký počin ocenit, tj. čím je 

soutěžní počin mimořádný apod.  

o Přiložit reprodukci soutěžního díla (např. fotografie výtvarného díla, hudební nahrávka, 

videozáznam v digitální podobě, výtisk literárního díla, kopie partitury apod.), jeho 

odbornou charakteristiku (např. zasazení do kontextu relevantního uměleckého oboru či 

směru; lze doplnit popisem dosavadní umělecké dráhy nominovaného apod.) a případně 

doklady o jeho ohlasu 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon 

o  Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné konkrétní sportovní výkon ocenit, 

tj. čím je mimořádný. 

o Přiložit odborné hodnocení dosaženého výsledku (charakteristika odpovídající sportovní 

disciplíny a zasazení soutěžního výkonu do jejího rámce, příp. lze popsat také dosavadní 

sportovní dráhu nominovaného apod.). 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové 

soutěži 

o Ve formuláři návrhu uvést význam úspěchu v mezinárodní grantové soutěži. 

o Přiložit stručnou specifikaci výzvy, ve které projekt uspěl (max. 500 slov); abstrakt 

projektu; příp. popis zapojení zahraničních pracovišť nebo spolupracovníků. 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce 

do 35 let 

o Ve formuláři návrhu uvést odůvodnění, proč je vhodné konkrétní výsledek ocenit, tj. čím 

je mimořádný apod. 

o Přiložit odbornou charakteristiku dosaženého úspěchu v kontextu příslušného vědního 

oboru a další relevantní podklady, tj. zejména doložení vůdčí role mladého vědce při 

vytváření výzkumného výsledku), v případě publikací přiložit jejich kopie, doklady o ohlasu 

apod. 

 

                                                      
1 Soutěžní dílo se předkládá v původním jazyce, ostatní přílohy lze předkládat v české, slovenské, příp. anglické 
jazykové verzi. 
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 Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu 

o Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace včetně informací o významu dlouhodobé 

práce nominovaného v domácím i mezinárodním prostředí, včetně popisu vlivu 

navrhovaného na výchovu mladých výzkumných pracovníků a přesahů do vzdělávání 

pregraduálních studentů, popisu úspěšnosti při získávání grantové podpory a schopnosti 

budovat a rozvíjet vlastní tzv. vědeckou školu. 

o Přiložit profesní životopis, seznam publikací nebo jiných vědeckých výsledků, které 

dokládají dlouholetou systematickou práci v daném oboru s výraznými mezinárodními 

přesahy; reprezentativní výběr publikací nominovaného in extenso. 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních 

programů MU 

o Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace, tj. v čem student vyniká; hodnocení 

dosažených úspěchů (zejm. spojení s reprezentací MU; přínos a uplatnění dosažených 

výsledků v daném oboru apod.); odborná profilace studenta. 

o Přiložit úplný výpis ze studijní evidence, příp. také odbornou charakteristiku vytvořeného 

tvůrčího výsledku apod. 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních 

programů MU 

o Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace, tj. v čem student vyniká; hodnocení 

dosažených úspěchů (zejm. spojení s reprezentací MU; přínos a uplatnění dosažených 

výsledků v daném oboru apod.); odborná profilace studenta. 

o Přiložit vyjádření oborové rady k nominaci na Cenu rektora (datum a podpis předsedy 

oborové rady). 

 

 Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající disertační práci 

o Ve formuláři návrhu uvést zdůvodnění nominace, tj. v čem disertační práce vyniká; 

stručný popis, čemu se práce věnuje a přínos výsledků prezentovaných v disertační práci 

pro daný obor apod.  

o Přiložit disertační práci, všechny posudky oponentů, protokol o obhajobě a vyjádření 

oborové rady k nominaci na Cenu rektora (datum a podpis předsedy oborové rady); příp. 

doklady o ohlasu práce. 

 

 Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti2.  

o V návrhu uvést podrobný popis relevantních aktivit navrhovaného.  

 

 Cena rektora MU pro vynikající pedagogy 

o Podávání nominací se řídí samostatnými pravidly pro tuto kategorii soutěže, zde.  

                                                      
2 V této kategorii je možné nominovat také skupinu osob. 
 

https://akad.rect.muni.cz/cs/ceny-a-vyznamenani/cena-rektora/cena-rektora-mu-pro-vynikajici-pedagogy

