
 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 4/2019 

CENY DĚKANA PF UJEP 
 

I. Preambule 

1. Děkan PF UJEP za účelem zvýšení motivace akademických pracovníků PF UJEP vyhlašuje pro 

akademické pracovníky PF UJEP tato pravidla pro udílení Cen děkana PF UJEP: 

2. Ceny děkana jsou udíleny za významnou činnost a přínos v těchto oblastech: 

a) Cena děkana za významný přínos ve vědecké, výzkumné, inovační a publikační tvůrčí činnosti,  

b) Cena děkana za významný přínos v umělecké tvůrčí činnosti, 

c) Cena děkana za významný přínos v oblasti internacionalizace, 

d) Cena děkana pro akademického pracovníka s největším meziročním nárůstem kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů tvůrčí činnosti, 

e) Cena děkana za významný publikační počin. 

 

II. Pravidla pro udělení Ceny děkana PF UJEP 

1. Návrh na jednotlivá ocenění podává akademický pracovník PF UJEP na e-mailovou adresu 

proděkana pro rozvoj a řízení kvality: ladislav.zilcher@ujep.cz, to vždy do 31. 10. kalendářního roku. 

2. Návrh musí obsahovat: odůvodnění včetně podkladové dokumentace, jméno, příjmení a podpis 

navrhovaného. 

3. Nominovaní mohou být pouze akademičtí či výzkumní pracovníci PF UJEP, kteří mají na PF UJEP 

pracovní úvazek ve výši minimálně 50 % a to nejméně po dobu jednoho roku. 

4. Kolegium děkana (děkan, proděkani, tajemník) vyhodnotí došlé návrhy a navrhne ocenění v 

jednotlivých oblastech. Zároveň si kolegium děkana vyhrazuje právo neudělit všechna ocenění ve 

výše uvedených oblastech. 

5. Slavnostní vyhlášení oceněných pracovníků proběhne vždy na nejbližším shromáždění akademické 

obce PF UJEP. 

6. Udělení Cen děkana za významný přínos ve vědecké, výzkumné, inovační a publikační tvůrčí 

činnosti a Cen děkana za významný přínos v umělecké tvůrčí činnosti je spojeno s udělením odměny 

15.000 Kč za 1. místo; 10.000 Kč za 2. místo; 5.000 Kč za 3. místo. Další ceny budou shodně 

ohodnoceny částkou ve výši 10.000 Kč. 

 
Tento příkaz děkana PF UJEP platí od 1. 7. 2019 do odvolání.  
 
 
V Ústí nad Labem dne 25. 6. 2019 
 
 

 
   prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí n. L. 
Zpracovali: 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., proděkan pro rozvoj a řízení kvality 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D, manažer pro ekonomické a legislativní záležitosti PF UJEP 
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