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SMĚRNICE  DĚKANA  č. 2/2008 
 

Oceňování studentů, absolventů na 3.LF UK v Praze 
 

I.) CENY 
 
1) Cena Nadace Josefa Hlávky 
 
 Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých 
škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. 
 
Podmínky pro udělení ceny: 
 podmínky jsou vyhlašovány každý rok, bližší informace www.hlavkovanadace.cz 

 
 
2) Cena Ministra  
 
 Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia ve studijním programu se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu. 
 Cena představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar. 
 
Podmínky pro udělení ceny: 
 mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti  
 

II.) CENY UK 
 
1)    Cena rektora Univerzity Karlovy nejlepšímu absolventovi 
 
 Cena rektora UK v Praze pro nejlepší absolventy UK může být udělena vynikajícím 
studentům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu                
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v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, 
výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 
 
 Cena může být každoročně udělena jednomu studentovi bakalářského studijního 
programu jednomu studentovi magisterského studijního programu v lékařském oboru – Cena 
prof. MUDr. Karla Weignera. 
 
Podmínky pro udělení ceny: 
 student závěrečného ročníku v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
 mimořádné výsledky ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti 

 
 

2)   Mimořádná cena rektora  
 
 Cena je udílena příležitostně. Laureátovi je slavnostně předána spolu s dopisem 
rektora na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy. 
 
Podmínky pro udělení ceny:  
 čin, popřípadě činnost,  vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou 

statečnosti nebo obětavost 
 dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo  
 mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za 

skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení 

 

III.) CENY 3. LF  
 
1)  Cena Margaret M. Bertrandové 
 

V květnu 1991 založila Margaret M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady, 
základním vkladem 1.000 dolarů prestižní cenu pro nejlepšího studenta fakulty. Vklad je 
rozšiřován příspěvky učitelů, přátel a spolupracovníků fakulty. Z úroků vložené částky bývá 
odměněn každý rok nejlepší student VI. ročníku. Výše ceny je určena aktuální výší vkladu. 
 
Podmínky pro udělení ceny: 
 studijní průměr za celé studium do 1,2 
 mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty 

 
Výběr z možných kandidátů provádí akademický senát fakulty vždy na svém květnovém 
zasedání. 
 
 

2) Cena Vesmíru 
 
Cena je udělována jednou v roce dvěma studentům z každého ročníku. Vybraným 

studentům hradí fakulta roční předplatné časopisu Vesmír. Na návrh studentské části AS 
provádí výběr akademický senát. 

 



Podmínky pro udělení ceny: 
 studijní průměr za předcházející školní rok do 1,8 
 mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní a sportovní oblasti 

 
3) Cena děkana 
 
1) Děkan může odměnit studenty, kteří v průběhu celého studia nebo jeho části způsobem 
hodným zvláštního zřetele 

a) prokázali vynikající studijní, vědecké, případně pedagogické schopnosti 
b) se účastnili v reprezentaci 3.LF 
c) se značně podíleli na organizaci fakultního života 

 
2) Udělení ceny vyhlašuje děkan svým rozhodnutím, které se zveřejní způsobem na fakultě 
obvyklým. V tomto rozhodnutí se uvede i forma ceny. 
 
 
Tato směrnice: 
 
• je účinná dnem vydání  28. 1. 2008 
• ruší Směrnici děkana č. 6/2005 ze dne  20. 4. 2005 
• bude zveřejněna na úřední desce fakulty, ve VNS, na webové stránce fakulty  
• zpracovala: Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc. 
 
 
                                                              Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 
                                                                                            děkan fakulty   
 


