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Statut Ceny děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity               

za nejlepší diplomovou práci 
 

Smyslem Ceny děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity za nejlepší diplomovou práci je podpořit 

vědeckou a výzkumnou práci studentů magisterských studijních programů, umožnit těmto 

studentům zapojit se do akademické diskurzní komunity a přispět tak k rozvoji odborné a profesní 

komunikace, celkově rozvíjet kultivaci akademické reflexe v oblasti juniorského badatelského výzkumu 

a rovněž i podchytit perspektivní kandidáty s předpoklady k dalšímu odbornému růstu v následném 

postgraduálním studiu.  

 

Oceněná práce bude vyhlašována každoročně na slavnostním zasedání Vědecké rady Filozofické 

fakulty Ostravské univerzity.  

 

Autor/ka oceněné práce obdrží certifikát a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč. 

 

Podmínky pro nominaci práce 

Diplomovou prací se chápe závěrečná vysokoškolská kvalifikační práce obhájená v rámci 

magisterského studia. Diplomové práce navržené k udělení Ceny děkana musejí splnit tyto podmínky: 

1. Nominovat lze diplomové práce, jejichž téma spadá do těchto oblastí: filologie; vědy o umění 

a kultuře; psychologie; sociologie; historické vědy; filozofie, teologie a religionistika. 

2. Na cenu lze nominovat magisterskou diplomovou práci, která byla úspěšně obhájena                    

na Filozofické fakultě OU, a to nejdéle 3 kalendářní roky před aktuálním termínem vyhlášení. 

3. Mezní termín pro podání aktuální nominace je 30. listopad 2017. Cena se týká prací 

obhájených na FF OU v období od 1. prosince 2014 do 30. listopadu 2017. 

4. Práci může na cenu nominovat kdokoli vyjma autora práce; nominovaný autor písemně 

potvrdí, že s nominací souhlasí. 

5. Práce se předkládá v původní podobě a v jazyce, v němž byla napsána a obhájena. Nominovány 

mohou být práce, které získaly po obhajobě výsledné hodnocení stupněm A nebo B. 

6. Účastníci se seznámí s pravidly a podmínkami pro udělení Ceny a souhlasí s nimi.  

7. Nominace budou podány v české jazyce nebo v jazyce výuky studijního programu, v jehož 

rámci práce vznikla. Diplomovou práci lze na cenu nominovat jen jednou. 

8. Nominace musejí obsahovat tyto náležitosti: 
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 jméno a příjmení kandidáta, datum narození, kontaktní adresu, e-mail a telefon, písemný 

souhlas s nominací, 

 název NMgr. studijního programu, název diplomové práce, datum ukončení studia                              

a obhajoby práce,  

 jméno a příjmení (s tituly), telefonní kontakt a e-mail garanta studijního programu                              

a vedoucího diplomové práce. 

Přílohy nutné k nominaci: 

 diplomová práce v tištěné podobě v jednom exempláři (tvrdá či kroužková vazba)                                

a v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím e-mailu, 

 oba posudky (vedoucího a oponenta) předložené při obhajobě práce, 

 životopis kandidáta v rozsahu max. jedné strany A4. 

9. Nominace budou předány e-mailem (cenaděkanaFF@osu.cz) a zároveň odevzdány v listinné 

podobě na Oddělení pro vědu a výzkum FF OU, Reální 3, 70103 Ostrava 1. Neúplné nominace 

budou z řízení vyloučeny. Přijetí nominace bude navrhovatelům oznámeno. Podklady pro 

nominaci nebudou navrhovateli vráceny. 

10. Hodnotící proces má dvě fáze: 

i) prezentace výzkumu diplomové práce na setkání všech nominovaných před hodnotící 

komisí, které je otevřeno akademické obci a na kterém nominovaní autoři během max. 10 

minut v českém jazyce (a ve formě přístupné širší akademické veřejnosti) zdůvodní 

mimořádnost kvalit své práce a její originalitu. Nominovaní autoři budou připraveni 

zodpovědět dotazy z publika. Účast na prezentaci je pro nominované autory povinná. 

Termín prezentace stanoví předseda hodnotící komise 10 pracovních dní předem. 

ii) hodnotící komise na základě veřejné prezentace předložené nominace ohodnotí a do 

druhého kola vybere maximálně čtyři kandidáty a rozhodne na uzavřeném jednání. 

11. Nejlepší práce bude oceněna certifikátem a finanční odměnou ve výši 10 000 Kč. V případě, že 

nárok na ocenění za výjimečnou kvalitu a přínos splní více než jedna práce, může porota udělit 

ocenění i dalším pracím. 

12. Rozhodnutí hodnotící komise je konečné, nelze se proti němu odvolat ani jej zpětně revidovat; 

v případě oceněné práce komise udělení ceny zdůvodní u předávání Ceny. Na ocenění nevzniká 

právní nárok a porota si vyhrazuje právo neocenit žádnou práci. 

13. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostní vědecké radě v březnu 2018; autoři prací 

nominovaných na ocenění v 2. kole řízení a garanti dotčených studijních programů budou            

o kandidatuře informováni v předstihu. Výsledky budou zveřejněny na webu FF OU. 

14. Další okolnosti, které vyplynou v průběhu řízení, jsou plně v kompetenci předsedy hodnotící 

komise. 

 

 



 

 

Filozofická fakulta Ostravské univerzity  

Reální 5 / 701 03 / Ostrava / Česká republika 

ff.osu.cz 

 

 

Složení hodnotící komise bude oznámeno v lednu/únoru 2018. 

 ………………………., předseda (proděkan pro vědu a výzkum) 
 ………………………., Český jazyk a literatura, literární věda 
 ………………………., Anglický a německý jazyk a literatura, literární věda 
 ………………………., Polský a ruský jazyk a literatura, literární věda 
 ………………………., Francouzský, latinský a španělský jazyk a literatura 
 ………………………., Historické vědy, vědy o umění a kultuře 
 ………………………., Filozofie, teologie, religionistika, psychologie a sociologie 

Kontakt: Oddělení pro vědu a výzkum FF OU (cenadekanaFF@osu.cz) 
 

Hodnotící kritéria: 

Obsah (obecně i konkrétně), rozsah – detailnost zpracování – standardní/nadprůměrné, přínos – 
inovativnost, formální a technické zpracování (jazyk/grafika/typografie): 

 

 jasně stanovený cíl práce, výzkumná otázka, hypotéza, 

 propojení a provázání teoretické a praktické části, 

 relevantnost zpracovávaného tématu a jeho aktuálnost, 

 schopnost práce se sekundární literaturou – volba výběru a vhodnost začlenění do textu, 
schopnost reflektovat cizí myšlenky a do textu je vhodně zasadit, seznam literatury: 
aktuálnost položek – nové práce z oboru z posledních let, a jeho kvalita zpracování, 

 práce s klíčovými koncepty a pojmy, terminologií, 

 posouzení relevantnosti výzkumných metod a jejich vhodnost a opodstatnění volby, poměr 
mezi kvantitativní a kvalitativní interpretací, schopnost adekvátně porovnat/srovnat, 

 práce s příkladovým/výzkumným materiálem – jeho relevantnost, zdůvodnění volby, 

 struktura a formální organizace textu: jasnost a logičnost, jednotnost kapitol – jasné úvody     
a závěry, rekapitulace, 

 důslednost naplnění cíle práce – text sleduje výzkumnou otázku, odbočky od tématu, 

 celkový závěr práce: shrnutí všech cílů, 

 jazyková úroveň práce, 

 rozsah práce – jeho relevantnost vzhledem k tématu a způsobu zpracování, prezentace 
výsledků – konference, workshopy; ohlasy. 

 

 

 

 
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  
děkan FF OU 

mailto:cenadekanaFF@osu.cz

