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Opatření děkana k udělování ceny děkana autorům prestižních 

vědeckých publikací a vynikajícím pedagogům 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 
 

 

Článek 1 

 

1. Děkan PřF UP, ve snaze podpořit zvyšování úrovně a prestiže výzkumné a vzdělávací 
činnosti na PřF UP, vyhlašuje každý rok pro zaměstnance PřF UP soutěž o tyto ceny:  

a) Cena děkana PřF UP v Olomouci autorům prestižních vědeckých publikací, 

b) Cena děkana PřF UP v Olomouci vynikajícím pedagogům. 

 

2. Cena děkana může být udělena: 

a) Autorovi vědecké publikace, která v daném kalendářním roce vyjde v odborném 
časopise s impaktním faktorem, jehož hodnota je mezi prvními 10 % časopisů, které 
patří do stejné oborové kategorie (subject class na Web of Science) jako časopis, ve 
kterém publikace vyšla. Cena může být udělena pouze pracovníkovi PřF UP, který je 
prvním nebo hlavním (korespondenčním) autorem publikace a v afiliaci uvede PřF 
UP jako svoje hlavní pracoviště. Cena v této kategorii bude každoročně udělována za 
nejvýše 10 nejlepších publikací. 

b) Akademickému pracovníkovi PřF UP, který byl navržen VPRO k udělení ceny 
vynikajícímu pedagogovi. Cena v této kategorii bude každoročně udělována nejvýše 
třem pracovníkům. 

3. Splnění požadavků pro udělení cen posoudí komise složená z proděkanů, která 
navrhne udělení a výši cen. Tento návrh předloží k rozhodnutí děkanovi PřF UP. 
Zdůvodněné rozhodnutí děkana se zveřejní.  

 

Článek 2 

 

1. Výzva a termín k podávání návrhů na udělení cen děkana bude každý rok v září 
uveřejněna prostřednictvím fakultního Zpravodaje. 

2. O udělení Ceny děkana autorům prestižních vědeckých publikací může požádat každý 
zaměstnanec PřF UP, a to tak, že prostřednictvím vedoucího pracoviště zašle 
proděkanovi pro vědecké a výzkumné záležitosti, písemný návrh spolu s výtiskem 
vědecké publikace specifikované v čl. I odst. 2 písm. a). 

3. Návrh na udělení Ceny děkana vynikajícím pedagogům může podat VPRO 
prostřednictvím svého předsedy, a to tak, že písemný návrh spolu s odůvodněním 
zašle proděkanovi pro mimouniverzitní spolupráci. 

 



 

Článek 3 

 

1. Cenu děkana mohou obdržet zaměstnanci, kteří mají na PřF UP úvazek alespoň 0,5 a 
buď: 

a) v daném kalendářním roce vyhověli některé z podmínek zadání Cen děkana, nebo 

b) této podmínce vyhověli v předchozím kalendářním roce a za tuto splněnou podmínku 
Cenu děkana ještě neobdrželi. 

 

2. Ceny udělené dle tohoto opatření jsou podle § 10 odst. 1 písm. ch) a § 36 odst. 2 písm. 
l) zákona o daních z příjmů plátcem (PřF UP) před výplatou zdaněny srážkovou daní 
 v odpovídající výši.  

3. Ceny děkana předává děkan PřF UP na konci každého kalendářního roku za 
předpokladu splnění podmínek vymezených tímto opatřením. 

 

 

Článek 4 

 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem PřF 

UP, tj. dnem 18. 6. 2014. Současně pozbývá platnosti Statut ceny děkana z 8. 2. 2012. 

 

V Olomouci dne 26. 5. 2014. 

 

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 

děkan PřF UP 


