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Návrh změn ve Statutu Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu 

 
Martin Černohorský 

člen Komise pro udělování Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu 

 
Výtah z podání zaslaného Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 31.10.2013 
 
Čísla x/y symbolizují Článek/Odstavec nyní platného Statutu, který nabyl účinnosti dnem  
1. ledna 1999. 
 
Návrh ad 1/1 
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy  studia ve 
studijním programu (dále jen  „Cena“) se uděluje vynikajícím studentům  a absolventům 
studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu (dále jen 
„absolvent“) za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 
nebo další tvůrčí činnosti probíhající v časovém rozmezí do třiadvaceti (bakalářské studium), 
šestadvaceti (magisterské studium), třiceti (doktorské studium) let věku absolventa. 
Komentář ad 1/1 
Má-li Cena plnit účel zamýšlený už při prvotním návrhu na její zřízení, tj. podněcovat 
k intenzivnímu vysokoškolskému studiu s dobrými výsledky hned od jeho prvopočátku a dále 
v celém  jeho průběhu, je namístě neponechávat mimo zorné pole Ceny studium bakalářské  
a magisterské. Není namístě orientovat se fakticky jen na absolventy doktorského studia, 
z nichž někteří, zejména při věku nad třicet let, patří se svými namnoze vskutku vynikajícími 
výsledky do kategorie už vyzrálých mladých vědeckých pracovníků a v této kategorii by 
měli být oceňováni.  
 
Návrh ad 1/3  
Cenu představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar  v celkové hodnotě do Kč 10.000,-- 
(bakalářské studium), Kč 15.000,-- (magisterské studium), Kč 25.000,-- (doktorské studium). 
Komentář ad 1/3 
Efektivnost  nákladů, vyžádaných explicitním zavedením tří kategorií Ceny (bakalářská, 
magisterská, doktorská), tj. ročních Kč 50.000 vs. Kč 25.000, je, jak lze při znalosti věci 
očekávat, mimo jakoukoli diskusi. 
 
Návrh ad 1/4 
Návrhy na udělení Ceny podávají rektoři vysokých škol do 31. srpna v každém kalendářním 
roce; návrhy pro absolventa lze podat nejpozději do jednoho roku po řádném ukončení studia 
v příslušném studijním programu. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše pět cen 
v bakalářském studiu, nejvýše pět cen v magisterském studiu, nejvýše pět cen v doktorském 
studiu. 
Komentář ad 1/4 
Finanční roční objem dosavadních pěti cen byl Kč 75.000,--. Ministerský návrh vyžaduje  
Kč 125.000,-- , návrh ad 1/4 vyžaduje Kč 250.000,--. 
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