
Studentské ceny – abecedně 
 

 Předmět ocenění Termín na podání přihlášky Výše ceny Další informace 

Bolzanova 
cena – cena 
České 
spořitelny 
a.s. 

se uděluje studentům bakalářského, 
magisterského a doktorandského 
studia na UK za objevné práce s 
tvůrčím obsahem zpracované v 
průběhu studia a na jeho základě.  

do 31. 7.  kandidát předá: 
přihlášku, 2x soutěžní práci s 
posudky soutěžních prací 
studijnímu oddělení fakulty 

Cena  ve výši 15.000,- Kč v 
doktorandském studiu a 10.000,- 
v pregraduálním studiu se 
uděluje v listopadu. 

http://www.cuni.cz/UK-
381.html 

Cena 
Edvarda 
Beneše 

Oceňují se práce vzniklé v průběhu 
školního roku (tématické okruhy: 
vnitřní a zahraniční politika 
Československa, její hospodářský 
vývoj v teorii a praxi, právní aspekty 
jejího vývoje, Společnost národů) 

podává uchazeč spolu s 
doporučením vedoucího katedry či 
ústavu. Návrhy je nutno zaslat 
Radě Městského úřadu Sezimovo 
Ústí, dr. E. Beneše 21, 391 01 
Sezimovo Ústí do 30. 5. roku, v 
němž byla práce dokončena.  

Cena se uděluje vždy k 28. říjnu 
na slavnostním zasedání MÚ v 
Sezimově Ústí. S udělením ceny 
je spojena odměna v úhrnné 
částce 30.000,- Kč, která může 

být rozdělena mezi více prací.  

http://www.sezimovo-
usti.cz/_kultura/e_benes.php 
 

Cena Josefa 
Hlávky 

pro talentované studenty v 
bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studiu, kteří prokázali 
výjimečné schopnosti a tvůrčí 
myšlení ve svém oboru, do 33 let 
jejich věku. 

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta 
nejpozději do 30.5. RUK. 

Cena je předávána u příležitosti 
výročí 17. listopadu na zámku 
Josefa Hlávky v Lužanech, 
představuje pro každého 
nositele 20.000,- Kč.  www.hlavkovanadace.cz 

Cena ministra 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
ČR za 
výzkum 

Cena je udělována za významný 
výsledek tvůrčí práce v badatelském 
nebo cíleném výzkumu občanům 
ČR. Lze ji udělit za výzkum, od 
jehož publikování neuplynulo více 
než pět let.  

Návrhy na udělení ceny podávají 
rektoři vysokých škol do 31. srpna 
v každém kalendářním roce; 
návrhy pro absolventa lze podat 
nejpozději do jednoho roku po 
řádném ukončení studia v 
příslušném studijním programu. 
aktuální termín dodání přihlášek 
vypisuje rektorát (konec května) 

Cenu uděluje ministr MŠMT u 
příležitosti Mezinárodního týdne 
vědy a míru (11. 11.) http://www.msmt.cz  



Cena rektora 
UK – Cena 
prof. JUDr. 
Karla Engliše 

Cena se uděluje vynikajícím 
studentům bakalářského nebo 
magisterského studijního programu 
v závěru jejich studia, kteří v 
průběhu studia dosáhli 
mimořádných výsledků ve vědecké, 
výzkumné, sportovní nebo kulturní 
činnosti. 

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta 
nejpozději do 15. 7. 

Cena je stanovena pro 
absolventa bakalářského 
studijního programu minimálně 
ve výši 6.000,- Kč a pro 
absolventa magisterského 
studijního programu minimálně 
ve výši 10.000,- Kč. 

Opatření rektora č. 10/2001  
http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/
statutarni/opatreni_rektora/2
001/or-01-10.html 

Cena spolku 
Carolinum 

se uděluje studentům a studentkám 
Univerzity Karlovy v bakalářském, 
magisterském a doktorandském 
studiu (dále jen student) na podporu 
vynikajících vědeckých prací 
zpracovaných v průběhu studia či na 
jeho základě.  

aktuálně vypisuje oddělení 
vědy. Návrhy předkládají fakulty 
Univerzity Karlovy do konce roku 
tj. do 31. 12. 

Cena se uděluje každoročně v 
období blízkém dni založení 
Univerzity Karlovy tj. 7. dubna 
jednomu studentovi a jedné 
studentce- 10. 000 Kč.   http://www.sapuk.cz/.  

 

 
Studentské ceny – podle termínů 

 
 Předmět ocenění Termín na podání přihlášky Výše ceny Další informace 

Cena 
Edvarda 
Beneše 

Oceňují se práce vzniklé v průběhu 
školního roku (tématické okruhy: 
vnitřní a zahraniční politika 
Československa, její hospodářský 
vývoj v teorii a praxi, právní aspekty 
jejího vývoje, Společnost národů) 

podává uchazeč spolu s 
doporučením vedoucího katedry či 
ústavu. Návrhy je nutno zaslat 
Radě Městského úřadu Sezimovo 
Ústí, dr. E. Beneše 21, 391 01 
Sezimovo Ústí do 30. 5. roku, v 
němž byla práce dokončena.  

Cena se uděluje vždy k 28. říjnu 
na slavnostním zasedání MÚ v 
Sezimově Ústí. S udělením ceny 
je spojena odměna v úhrnné 
částce 30.000,- Kč, která může 
být rozdělena mezi více prací.  

http://www.sezimovo-
usti.cz/_kultura/e_benes.php 
 

Cena Josefa 
Hlávky 

pro talentované studenty v 
bakalářském, magisterském nebo 
doktorském studiu, kteří prokázali 
výjimečné schopnosti a tvůrčí 
myšlení ve svém oboru, do 33 let 
jejich věku. 

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta 
nejpozději do 30.5. RUK. 

Cena je předávána u příležitosti 
výročí 17. listopadu na zámku 
Josefa Hlávky v Lužanech, 
představuje pro každého 
nositele 20.000,- Kč.  www.hlavkovanadace.cz 



Cena ministra 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
ČR za 
výzkum 

Cena je udělována za významný 
výsledek tvůrčí práce v badatelském 
nebo cíleném výzkumu občanům 
ČR. Lze ji udělit za výzkum, od 
jehož publikování neuplynulo více 
než pět let.  

Návrhy na udělení ceny podávají 
rektoři vysokých škol do 31. srpna 
v každém kalendářním roce; 
návrhy pro absolventa lze podat 
nejpozději do jednoho roku po 
řádném ukončení studia v 
příslušném studijním programu. 
aktuální termín dodání přihlášek 
vypisuje rektorát (konec května) 

Cenu uděluje ministr MŠMT u 
příležitosti Mezinárodního týdne 
vědy a míru (11. 11.) http://www.msmt.cz  

Cena rektora 
UK – Cena 
prof. JUDr. 
Karla Engliše 

Cena se uděluje vynikajícím 
studentům bakalářského nebo 
magisterského studijního programu 
v závěru jejich studia, kteří v 
průběhu studia dosáhli 
mimořádných výsledků ve vědecké, 
výzkumné, sportovní nebo kulturní 
činnosti. 

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta 
nejpozději do 15. 7. 

Cena je stanovena pro 
absolventa bakalářského 
studijního programu minimálně 
ve výši 6.000,- Kč a pro 
absolventa magisterského 
studijního programu minimálně 
ve výši 10.000,- Kč. 

Opatření rektora č. 10/2001  
http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/
statutarni/opatreni_rektora/2
001/or-01-10.html 

Bolzanova 
cena – cena 
České 
spořitelny 
a.s. 

se uděluje studentům bakalářského, 
magisterského a doktorandského 
studia na UK za objevné práce s 
tvůrčím obsahem zpracované v 
průběhu studia a na jeho základě.  

do 31. 7.  kandidát předá: 
přihlášku, 2x soutěžní práci s 
posudky soutěžních prací 
studijnímu oddělení fakulty 

Cena  ve výši 15.000,- Kč v 
doktorandském studiu a 10.000,- 
v pregraduálním studiu se 
uděluje v listopadu. 

http://www.cuni.cz/UK-
381.html 

Cena spolku 
Carolinum 

se uděluje studentům a studentkám 
Univerzity Karlovy v bakalářském, 
magisterském a doktorandském 
studiu (dále jen student) na podporu 
vynikajících vědeckých prací 
zpracovaných v průběhu studia či na 
jeho základě.  

aktuálně vypisuje oddělení 
vědy. Návrhy předkládají fakulty 
Univerzity Karlovy do konce roku 
tj. do 31. 12. 

Cena se uděluje každoročně v 
období blízkém dni založení 
Univerzity Karlovy tj. 7. dubna 
jednomu studentovi a jedné 
studentce- 10. 000 Kč.   http://www.sapuk.cz/.  

 


