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PRAVIDLA  

pro udělení „titulu“ a „ceny“ 

TALENT ROKU  

2022/2023  

Článek 1 

Základní pravidla 

1. Titul „Talent roku“ a cena statutárního města Ostravy, ve výši až 100 000,- Kč/osobu 

může být udělena fyzické osobě (studentům vysokých škol nebo univerzit, studujícím 

v České republice nebo v zahraničí), za studijní a vědecké úspěchy v technických a 

přírodovědných studijních programech, společenskovědních a humanitních studijních 

programech a uměleckých programech. 

2. Návrhy vyhodnocuje komise pro vzdělávání, vědu a výzkum, resortní náměstek 

primátora a o udělení titulu a ceny rozhodne Zastupitelstvo města Ostravy.  

3. Titul a cena statutárního města Ostravy bude udělována ve dvou kategoriích: 

1. kategorie: v rámci bakalářského a magisterského studia  

2. kategorie: doktorského studia   

4. Navrhovaná osoba musí mít v době podání návrhu místo trvalého pobytu na území 

města Ostravy. 

 

 

Článek 2 

Podávání návrhů 

1. Návrhy na udělení titulu a ceny budou podávány na předepsaném formuláři (k dispozici 

na webových stránkách města). 

 

2. Povinnou přílohou návrhu je: 

• životopis a motivační dopis (s popisem studijních a vědeckých výsledků a 

informací o sobě, kterých 1–3 aktivit si váží nejvíce a který potenciál sám v sobě 

vidí jako nejsilnější) 

• doklad o studiu na vysoké škole/na zahraniční univerzitě, vydá příslušné studijní 

oddělení 

• doložení studijního průměru  

• vědecké úspěchy a publikační činnost - patenty (přihlášené, podané, přijaté); 

studentské soutěže, práce ve vědeckých týmech, publikační činnost 
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v tuzemských i zahraničních časopisech, skripta, učebnice, spoluautorství na 

publikacích 

• společensky prospěšná činnost neziskového charakteru   

• doporučující dopis garanta – vypracovaný dopis vedoucím vědeckého týmu, 

pedagogem, děkanem, rektorem 

 

3. Místo a termín pro podání návrhů:  

• návrhy se posílají:  

poštou na adresu:  

Magistrát města Ostravy 

Odbor školství a sportu  

Prokešovo nám. 8  

729 30 Ostrava 

datovou schránkou na: 5zubv7w 

e-mailem s el. podpisem na elektronickou podatelnu posta@ostrava.cz 

• termín pro podání návrhů: 31.10.2022 

 

 

Článek 3 

Kritéria hodnocení návrhů 

1. Studijní výsledky 

0 - 20 bodů 

 

• studijní průměr v 1. kategorii (vysokoškolské studium) do 1,3 za 3 po sobě jdoucí 

semestry. Studenti, kteří doposud v aktuálním studijním programu neabsolvovali plné 

3 semestry, budou hodnoceni za celé doložené studium. 

• Doktorandi, doloží aktuální výsledky z průběhu studia.  

• nejlepší studenti univerzity nebo vysoké školy (doloženo, že patří do skupiny nejlepších 

studentů vysoké školy nebo univerzity dle interních pravidel školy). 

Doloženo studijním oddělením příslušné univerzity nebo vysoké školy. 

2. Vědecké úspěchy a publikační činnost 

0 – 30 bodů 

• patenty (přihlášené, podané, přijaté), studentské soutěže, práce ve vědeckých 

týmech, publikační činnost v tuzemských i zahraničních časopisech, skripta, učebnice, 

spoluautorství na publikacích. 

 

3. Společensky prospěšná činnost neziskového charakteru 

0 - 20 bodů 
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• prezentace města, vysoké školy/univerzity, činnost např. sociálního, 

sportovního, kulturního charakteru, vlastní projekty apod.  

 

4. Studium na zahraniční univerzitě TOP 500 

             0 - 20 bodů 

 

5. Doporučující dopis garanta a motivační dopis studenta 

             0 – 10 bodů 

 

• doporučující dopis garanta – vypracovaný dopis vedoucím vědeckého týmu, 

pedagogem, děkanem, rektorem, motivační dopis studenta  

 

 

Celkem: ……………… (max 100 bodů) 

 

Článek 4 

Účinnost 

1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení zastupitelstvem města. 

 

2. Pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Ostravy dne 22. 6. 2022 usn. č. 

2119/ZM1822/35. 

 

 

 


