Statut Ceny Učené společnosti České republiky
pro vysokoškolské studenty
1. Úvodní ustanovení: Učená společnost České republiky zřizuje cenu, která je určená pro vysokoškolské
studenty (bakalářského i magisterského studia), s názvem Cena Učené společnosti pro vysokoškolské
studenty (dále jen Cena).
2. Přihláška do soutěže: Do soutěže o Cenu se může přihlásit, se svou originální prací, každý, kdo při podání
přihlášky studuje na české vysoké škole v řádném bakalářském nebo magisterském studiu. Každý student
může podat maximálně jednu přihlášku ročně.
Student se do soutěže hlásí s jednou originální prací (ne se souborem prací), a to emailem pomocí jednoho
pdf, které zašle na e-mailovou adresu ucena.spol@kav.cas.cz a které obsahuje tyto části:
2. 1. identifikační údaje studenta (jméno, příjmení, emailová adresa studenta, VŠ a obor studia)
2. 2. název a abstrakt přihlášené práce
2. 3. přihlášená práce (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie
vytvořená výhradně pro účely ceny)
2. 4. popularizační text vycházející z přiložené originální práce; text by měl být napsán, jako kdyby byl
určen například do časopisu Vesmír
2. 5. naskenované pdf posouzení práce odborníkem v oboru práce, například školitelem, s jeho
podpisem a identifikačními údaji, které také popisuje podíl studenta na přihlášené práci.
3. Hodnotící kritéria: Hodnotícími kritérií jsou především originalita a přínos studenta k předkládané
výzkumné práci.
4. Výběrové komise: Laureáty Ceny vybírají komise I., III. a IV. Sekce Učené společnosti, které si rozdělí
došlé přihlášky. Předsedou každé z těchto komisí je předseda příslušné sekce, který svou komisi také každý
rok ustavuje. Každá ze tří komisí navrhne nejvýše dva laureáty. Návrh výběru laureátů je předložen
ke schválení plenárnímu zasedání Učené společnosti České republiky.
5. Harmonogram: Každý rok bude výzva o Ceně zveřejněna na webu Učené společnosti do konce listopadu.
Uzávěrka přihlášek bude 31. ledna následujícího roku. Výběrové komise vyberou laureáty do konce února. O
laureátech bude plénum US hlasovat na březnovém plenárním zasedání Učené společnosti. Ceny budou
laureátům slavnostně předány na valném shromáždění Učené společnosti.
V Praze dne 16. listopadu 2021
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc.
předseda

Učená společnost České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1
tel. +420 221 403 384, e-mail: ucena.spol@kav.cas.cz, www.learned.cz

