
STATUT CENY MIROSLAVA PAPÁČKA 

 

Děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen 

Pedagogické fakulty) vydává tento Statut Ceny Miroslava Papáčka za mimořádný společenský 

přínos (dále jen Cena Miroslava Papáčka), jako ocenění děkana/ky Pedagogické fakulty 

udělované jedenkrát ročně. 

1) Hlavním smyslem oceňování vědeckých výkonů Cenou Miroslava Papáčka je zejména 
snaha o zvýšení prestiže výkonů akademických pracovníků, popřípadě studentů 
Pedagogické fakulty. Současně je cílem též prezentovat i popularizovat vědecké počiny, 
výkony vytvářené v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo v oblastech 
souvisejících se zaměřením jednotlivých pracovišť na Pedagogické fakultě. V neposlední 
řadě je cílem ocenění motivace začínajících vědců na fakultě k jejich vědecké práci. 

2) Cena Miroslava Papáčka se uděluje 

a. Za mimořádný společenský přínos akademického pracovníka Pedagogické fakulty 
b. Za mimořádný společenský přínos studenta Pedagogické fakulty 

3) Cena Miroslava Papáčka může být udělena za mimořádný výkon, vytvořený v souvisejících 
vědeckých disciplínách, který byl publikován nebo uskutečněn v daném kalendářním roce. 

4) O udělení Ceny Miroslava Papáčka rozhoduje děkan/ka Pedagogické fakulty na základě 
doporučení odborné poroty, kterou jmenuje děkan/ka fakulty z řad laureátů ceny 
Miroslava Papáčka nebo z řad akademických pracovníků Pedagogické fakulty. Odborná 
porota je pětičlenná. Po jmenování zvolí členové odborné poroty předsedu, který 
organizuje podání návrhu na ocenění.  

5) Předsedovi odborné poroty mohou předkládat jeden návrh na nominace podle bodu 2, 
a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, členové akademické obce 
a proděkan pro vědu Pedagogické fakulty na formuláři dostupném zde. Členové odborné 
poroty posoudí návrhy nominací a do 30. 4. příslušného kalendářního roku vyberou 10 
nominantů v každém bodě 2a), b) a navrhnou pořadí, které bude stanoveno na základě 
hlasování členů poroty o nominacích v kategoriích. Podmínkou pro konečné hlasování 
členů odborné poroty je, že budou podrobně seznámeni s oceňovaným vědeckým 
počinem nominanta, oddělení pro vědu Pedagogické fakulty pro to připraví náležité 
podklady. Zápis z průběhu jednání poroty odborná komise předloží děkanovi/děkance 
fakulty, bude archivován na oddělení vědy. 

6) Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení v kolegiu děkanky. 

 

Schváleno v kolegiu děkanky dne 23. 3. 2021. 

  

V Českých Budějovicích dne 23. 3. 2021 

 
 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 

děkanka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

https://www.pf.jcu.cz/research/cena_miroslava_papacka/download/Navrh_nominace_na_Cenu_MIROSLAVA_PAPACKA.docx

