
Opatření děkana č. 2/2007 

Cena děkana ETF za nejlepší studentské písemné práce 

 

Z podnětu vědecké rady ETF, ve snaze posílit účast studentů ETF při realizaci výzkumného 
záměru fakulty a s očekáváním, že pohledy nastupující generace významně obohatí její vě-
decké úsilí, vyhlašuji každoroční soutěž o Cenu děkana ETF za nejlepší studentské písemné 
práce a na základě usnesení kolegia děkana ze dne 30. ledna 2007 stanovím její pravidla tak-
to: 

1. Do soutěže mohou být zařazeny práce studentů ETF, vztahující se k tématice výzkumného 
záměru ETF „Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních ději-
nách Evropy“. 

2. Do soutěže mohou být zařazeny úspěšně obhájené práce vzniklé v rámci studia kteréhokoli 
studijního programu realizovaného na ETF, tj. práce bakalářské, písemné práce k první od-
borné zkoušce magisterského studia, diplomové magisterské práce a práce disertační. Do sou-
těže nelze přihlásit práce rigorózní či habilitační. 

3. Do soutěže mohou být přihlášeny i práce psané v jiném než českém jazyce. 

4. Soutěž probíhá odděleně ve třech kategoriích:  
a. pro účastníky z řad studujících bakalářských oborů (bakalářská práce); 
b. pro účastníky z řad studujících magisterských oborů (písemná práce k první odborné 

zkoušce nebo diplomová práce);  
c. pro účastníky z řad studujících postgraduálních doktorských oborů (disertační práce). 

5. O cenu děkana se může ucházet každý studující ETF písemnou přihláškou děkanovi. Kro-
mě toho mohou jednotliví vyučující či ředitel CBS podat děkanovi návrhy na zařazení do sou-
těže.  

6. Soutěž se vyhlašuje každoročně pro práce obhájené v daném kalendářním roce. Termínem 
přihlášek i návrhů je každoročně 31. říjen.  

7. Přihlášené a navržené práce posuzuje kolegium děkana; rozhoduje na základě oponentních 
posudků a vlastního vyhodnocení. Práce, jež nemají požadované formální náležitosti, nemo-
hou být oceněny. Hlavními kritérii pro stanovení pořadí v soutěži jsou odborná úroveň práce, 
metodická korektnost a jazyková bezchybnost. Podmínkou pro udělení ceny je pojmenovatel-
ný rys mimořádné kvality, jímž se práce vymyká ze standardní úrovně dobrých prací dané 
kategorie.  

8. Cena děkana za nejlepší disertační práci je dotována částkou 10.000 Kč, cena za nejlepší 
diplomovou práci v magisterském studiu částkou 7.500 Kč, cena za nejlepší diplomovou práci 
v bakalářském studiu částkou 5.000 Kč. Žádná z těchto cen nemusí být udělena, pokud kole-
gium děkana usoudí, že předložené práce nesplňují požadovaná kritéria (viz bod 7). 



9. Výsledky soutěže jsou vyhlašovány do 15.12. každého roku na úřední desce fakulty a ceny 
předávány slavnostním způsobem při nejbližším zasedání vědecké rady ETF. 

10. Finanční prostředky cen jsou čerpány z dotace výzkumného záměru (viz preambule). 

 

 

V Praze, dne 31. ledna 2007 
doc. ThDr. Martin Prudký, děkan 
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