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Směrnice rektora VŠKK č. 01 / 2020 

CENA REKTORA VYSOKÉ ŠKOLY KREATIVNÍ 
KOMUNIKACE 

ZA NEJLEPŠÍ TVŮRČÍ POČIN 
Čl. 1 PREAMBULE 

Rektor VYSOKÉ ŠKOLY KREATIVNÍ KOMUNIKACE uděluje 
každoročně CENU REKTORA VŠKK za nejlepší tvůrčí počin v daném 
akademickém roce v pěti nominačních kategoriích: 

1. Kategorie kvalifikační práce -  bakalářská / diplomová práce  
2. Kategorie vzorná reprezentace VŠKK studentů bakalářského / magisterského studia  
3. Kategorie za vynikající publikační činnost VŠKK interních pedagogů 
4. Kategorie za vynikající autorskou tvorbu interních pedagogů VŠKK  
5. Kategorie za vynikající výsledek ve vědecké práci interních i externích pedagogů 

VŠKK při řešení grantových projektů AGA VŠKK. 

Tato soutěž je vyhlašována ve výše uvedených kategoriích vždy každoročně 1. října, přičemž 
v každé kategorii je možno udělit v daném hodnoceném období pouze jednu cenu. Termín 
podání návrhů je k poslednímu dni konání SZZ akademického roku. 
 

Čl. 2  
ZPŮSOB NOMINACE: práce nominují v jednotlivých kategoriích: 
 

1. Pro studenty bakalářského / magisterského studia – kategorie bakalářská / 
magisterská práce – vedoucí oborové katedry na návrh předsedy státní zkušební 
komise. Podmínkou nominace je shodné hodnocení vedoucího a oponenta bakalářské 
práce stupněm výborně – A, spolu s výsledkem státní závěrečné zkoušky – Prospěl 
s vyznamenáním. Autor bakalářské a autor magisterské nejlepší oceněné práce 
může obdržet finanční odměnu ve výši až 10 000 Kč  z centrálních prostředků 
VŠKK. 
   

2. Pro studenty bakalářského / magisterského studia – kategorie vzorná reprezentace 
VŠKK – vedoucí oborové katedry na návrh pedagoga, který se studentem na jeho 
tvůrčí, organizátorské či jiné ocenění hodné práci spolupracoval. Jde o ocenění práce, 
která získala širší společenské ocenění a uznání odborné či občanské veřejnosti. Autor 
oceněné práce může obdržet finanční odměnu ve výši až 10 000 Kč formou 
mimořádného stipendia z centrálních prostředků VŠKK. 

3. Pro interní a externí pedagogy VŠKK – kategorie vynikající publikační činnost –  
vedoucí příslušné oborové katedry, prorektoři, rektor. Oceňují se práce se širším 
profesním a společenským dosahem, publikované v prestižních odborných periodikách 
či nakladatelstvích v případě vědecké monografie, odborné knižní publikace, 
vysokoškolské učebnice. Autor, autorský tým oceněné práce obdrží finanční 
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odměnu ve výši 15 000 Kč formou mimořádné odměny z centrálních 
prostředků VŠKK. 

4. Pro interní a externí pedagogy VŠKK – kategorie vynikající autorská tvorba - 
vedoucí příslušné oborové katedry VT a LT, prorektoři, rektor. Oceňují se autorské 
tvůrčí práce se širším profesním a společenským dosahem, s pozitivním recenzním 
ohlasem, veřejně prezentované, volně dostupné veřejnosti. Autor, autorský tým 
oceněné práce obdrží finanční odměnu ve výši 15 000 Kč formou mimořádné 
odměny z centrálních prostředků VŠKK. 

5. Pro interní a externí pedagogy VŠKK – kategorie vynikající výsledek ve vědecké 
práci - vedoucí příslušné oborové katedry, prorektor pro vědeckou práci, rektor. 
Oceňují se vědecké práce, které úspěšně prošly s vynikajícím hodnocením závěrečnou 
oponenturou AGA a představují ucelený výstup vědeckého úkolu, který je určen k širší 
publikaci v odborné komunitě.  Autor, autorský tým oceněné práce obdrží finanční 
odměnu ve výši 15 000 Kč formou mimořádné odměny z centrálních 
prostředků VŠKK. 

 

Čl. 3  
NÁLEŽITOSTI NOMINACE 
 
1. Návrhy ve všech kategoriích jsou předkládány v písemné podobě a jsou doloženy 

příslušnými hodnocenými pracemi. Z písemného návrhu musí být jednoznačně zřejmé, 
v jaké kategorii je práce navržena a jaké konkrétní odborné důvody vedou navrhovatele 
k předložení nominace. Zejména je třeba uvést, v jakém konkurenčním prostředí je 
práce navrhována, a jaké jsou její nesporné přednosti ve vztahu ke konkurentům.   

2. Písemný návrh v kategoriích 1. a 2. konkrétně obsahuje tato data: 
a. jméno, příjmení nominovaného, datum narození, adresu trvalého pobytu 
b. název studijního programu, popř. studijního oboru 
c. studijní výsledky za celé období studia a hodnocení vedoucího a oponenta 

kvalifikační práce stupněm výborně – A, spolu s výsledkem státní závěrečné 
zkoušky  - Prospěl s vyznamenáním.  

d. hodnocení průběhu studia nebo charakteristiku výkonu, za který je nominován 
e. podrobné zdůvodnění návrhu na udělení Ceny rektora včetně výše navrhované 

finanční odměny. 
f. Přílohu nominační dokumentace v kategorii 1. tvoří hodnocená práce + posudek 

vedoucího a oponenta práce. 
g. Přílohu nominační dokumentace v kategorii 2. tvoří dokumentace aktivit, za 

které je student nominován a osobní stanovisko pedagoga, který se studentem 
na jeho tvůrčí, organizátorské či jiné ocenění hodné práci spolupracoval. 

 
 

3. Písemný návrh v kategoriích 3., 4. a 5. konkrétně obsahuje tato data: 
a. jméno, příjmení nominovaného, datum narození, adresu trvalého pobytu 
b. seznam významných tvůrčích počinů v nominované kategorii za poslední 3 roky 
c. nominační kategorii 
d. charakteristiku nominovaného díla 
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e. zhodnocení nominovaného díla ve vztahu ke konkurenčnímu prostředí prací 
obdobného či shodného charakteru 

f. přesnou charakteristiku kvalit, za které je dílo nominováno (např. novosti 
vědeckého poznání, originality autorského přístupu, mimořádnost uměleckého 
pojetí atd.) 

g. podrobné zdůvodnění návrhu na udělení Ceny rektora včetně výše navrhované 
finanční odměny. 

 
Čl. 4 

ZPŮSOB HODNOCENÍ 
 
1. Pro hodnocení nominovaných prací ustavuje rektor svůj Poradní sbor. Je složen 

z vedoucích kateder, prorektorů. Rektor může – pokud to situace, či povaha 
hodnocených prací vyžaduje – přizvat odborníka z jiné vysoké školy, z příslušné 
oborové praxe k odborné konzultaci mimo Poradní sbor. 

2. O výsledku hodnocení Poradní sbor hlasuje na základě prostudování potřebné 
dokumentace, obsažené v čl. 3. V případě neúplné nominační dokumentace se poradní 
sbor předloženými dokumenty nezabývá.  

3. Pro schválení nominace jsou třeba 2/3 hlasů přítomných členů. 
4.  O udělení ceny rozhoduje výhradně rektor.  
5. Rektor v daném akademickém roce neudělí žádnou cenu, pokud v nominační kategorii 

nejsou navrženy excelentní práce. 
6. V kategoriích 3. a 5. lze cenu udělit pouze za 1. vydání – veřejnou prezentaci 

navrženého díla. 

Čl. 5 
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ CEN  
1. Studentské ceny jsou vyhlašovány a slavnostně předány v průběhu promoce v červnu 

daného roku.  
2. Ceny určené interním a externím pedagogům, jsou předávány v průběhu 

imatrikulace 1. ročníků.  

V Praze 2020-02-02 

 

 

 

 

 

 


