
Vážené kolegyně a kolegové,  
  
jak jsem avizoval již dříve, letos v rámci studentské soutěže dojde k jistým změnám. Studentský 
inkubátor letos neproběhne. Místo toho se bude konat I. ročník Studentské soutěže o cenu 
Karla F. E. rytíře Kořistky. Proč Karla F. E. rytíře Kořistky? To zjistíte, pokud si přečtete úvodník 
od J. Průchy v jednom z monotematických čísel časopisu Pedagogika, které letos vyšlo. 
  
Hlavní změna oproti Studentskému inkubátoru je ta, že účast na této soutěži je dobrovolná a 
nebude se proto týkat zdaleka všech studentů UPVOV a UOP. Této soutěže se letos také 
poprvé zúčastní i studenti z TZP a TZEI. Nicméně, zde se vyjádřím jen v souvislosti se studenty 
UPVOV a UOP, ale email pro info zasílám i Martinům, aby mohli informovat své studenty a 
akademiky, kteří vyučují v jejich programech a obecně si přizpůsobit detaily. Další informace k 
tomu již koncekonců dostali dříve. 
  
Do soutěže se budou přihlašovat teoretické části bakalářských prací, a to na základě výběru 
vedoucího práce. Jinak řečeno, vedoucí práce na základě vlastního posouzení kvality 
odevzdané teoretické části osloví "svého" studenta s tím, zda se této soutěže chce zúčastnit. 
Pokud student bude s účastí souhlasit, vedoucí práce tohoto studenta a jeho práci 
prostřednictvím přihlášky do soutěže přihlásí (více viz vyhlášení soutěže, kde naleznete i 
přihlášku). Společně s přihláškou mi vedoucí práce zašle tedy i text teoretické části práce 
daného studenta. Každý vedoucí přitom přihlásí ideálně 1, maximálně 2 práce (2 práce ovšem 
pouze v případě, že letos vedete do „finále“ více jak 4 studenty v rámci jednoho oboru - u 
UPVOV tedy jedno jestli v prezenční, či kombi formě; případně to proberete se mnou a já bych 
udělil výjimku). Cílem je mít pro každou kategorii kolem 5-10 účastníků maximálně. Pokud 
možno tedy ty nejlepší práce. 
  
Pokud student nebude souhlasit, oslovíte dalšího "svého" studenta ve Vámi určeném pořadí 
atd. Pokud nebudete mít už žádného studenta, kterého byste mohli přihlásit, dáte mi vědět, 
že se od Vás nikdo nepřihlásil a hotovo. 
  
Všichni studenti 3. ročníků UPVOV a UOP byli informováni, že své teoretické části prací mají 
svým vedoucím povinně odevzdat do 20. 12. 2019 (kdo neodevzdá v tento termín nic, 
nedostane zápočet ze "Semináře" a předmět si rovnou může zopakovat příští rok). Studentům 
ještě ohledně toho sám napíšu v souvislosti s vyhlášením této soutěže, a to obratem po 
odeslání tohoto emailu. Dostanou tak stejné instrukce, které zasílám i Vám. Až Vám své texty 
odevzdají, dejte jim k nim prosím zpětnou vazbu, a to nejpozději do 3. 1. 2020 (studenti to 
budou očekávat). Jinak řečeno, buď to bude pro Vás dostatečně zpracováno a tím pádem mají 
splněno (a můžete někoho z nich rovnou oslovit pro účast na soutěži), nebo navrhnete 
kosmetické úpravy, či úplně předělat apod. Dále si sami s nimi domluvte termín, do kdy Vám 
musí práci poslat upravenou, a to tak abyste ji byli schopni znovu projít a případně studenta 
oslovit a přihlásit ho do soutěže.  
 

Deadline pro přihlášení je 17. 1. 2020 ve 12:00.  
  
Pokud studenti teoretickou část práce nestihnou (nebudou chtít) do termínu soutěže 
dopracovat, nic se neděje. Jenom se holt nebudou moct zúčastnit této soutěže. Stále mají tedy 
čas Vám teoretickou část práce v požadované kvalitě zaslat do konce zkouškového období, tak 

http://icv.mendelu.cz/studium/informace-pro-studenty/25444-studentska-soutez


abych jim mohl zadat zápočet z předmětu Seminář k bakalářské práci, tedy do max. 7. 2. 2020 
(nezapomeňte mě ohledně toho informovat, ať nevznikne zbytečně nějaký problém). 
  

Soutěž se nutně nemusí realizovat. Například, pokud se nesejde dostatečný počet 
soutěžících. 

  
Po deadlinu pro přihlášení bude následně ustanovena minimálně tříčlenná komise sestavené 
z AP OSV ICV a určen termín konání soutěže (předběžně 20. 1. 2020 jak pro UPVOV, tak i UOP, 
bude upřesněno). Další pokyny Vám zašlu později. 
  
Kdyby bylo cokoliv nejasného, stavte se prosím během pondělí či úterý dopoledne za mnou, 
kde si to osobně vyjasníme. 
  
Mějte se pěkně a díky za spolupráci. 
  
S přátelským pozdravem 
  
Michal Šimáně 
 


