
   

STATUT 
 

Soutěže o nejlepší studentskou práci 

v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření pořádané 

Českou nukleární společností a Skupinou ÚJV 

 

1. Cílem soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření je přispět k rozšíření zájmu studentů o obory související s jadernou 

energetikou a motivovat je k dosažení co nejlepších studijních výsledků. ČNS a Skupina ÚJV 

chtějí přispět k uvedenému cíli vyhlášením této soutěže a odměnit nejlepší vybrané práce. 

2. Soutěž zahrnuje tři kategorie prací: bakalářské, diplomové a doktorské.  

3. Témata prací musí souviset s mírovým využíváním jaderné energie a ionizujícího záření. 

4. Soutěž je vyhlašována jedenkrát ročně společným dopisem generálního ředitele ÚJV, a.s. a 

prezidenta ČNS v průběhu června daného roku děkanům fakult vysokých škol se studijními 

obory zahrnujícími výuku v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. 

Vyhlášení soutěže bude zveřejněno na webových stránkách ČNS. 

5. Návrhy k zařazení prací do soutěže budou na základě vlastního hodnocení úrovně prací podávat 

příslušné fakulty/katedry (ústavy/odbory) elektronicky do termínu daného ve vyhlášení soutěže 

(zpravidla v září daného roku). Návrhy budou vyplňovány do předepsaného formuláře 

podepsaného zástupcem vedení příslušné katedry či fakulty, je k nim přiložena soutěžní práce, 

posudky vedoucího práce a oponentů a informace o výsledku obhajoby závěrečné práce. 

6. Detailní hodnocení vybraných prací s vypracováním písemného posudku provedou odborní 

oponenti vybraní společně zástupci výboru ČNS a pověřenými zástupci Skupiny ÚJV. Čas 

věnovaný vypracování oponentních posudků bude oponentům finančně kompenzován. 

7. Závěrečné vyhodnocení, výběr tří oceněných prací a stanovení jejich pořadí v každé kategorii 

provedou na základě oponentských posudků společně zástupci výboru ČNS a pověření zástupci 

Skupiny ÚJV do konce října daného roku. Ocenění studenti jsou neprodleně informování 

pověřeným pracovníkem výboru ČNS. Vyhlašovatelé soutěže mohou v dané kategorii některou 

cenu neudělit nebo udělit ceny dvě. 

8. Výsledky soutěže bakalářských a diplomových budou oficiálně vyhlášeny na konferenci CYG – 

mladé generace ČNS, která je pořádána každoročně v prosinci v Brně. Podmínkou vyplacení 

finanční odměny je prezentace soutěžní práce jejím autorem na mikulášské konferenci CYG.  

9. Výsledky soutěže disertačních prací budou oficiálně vyhlášeny na semináři pořádaném ÚJV 

Řež, a.s. Podmínkou vyplacení finanční odměny je prezentace soutěžní práce jejím autorem na 

semináři ÚJV Řež, a.s. 

10. Výše finanční odměny bude stanovena každoročně v závislosti na kategorii práce a jejím 

umístění při vyhlášení soutěže. 

11. Finanční náklady na ocenění prací a odměny oponentům ponesou rovným dílem ČNS a ÚJV 

Řež, a. s. 


