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Cena Miloslava kardinála Vlka
• Děkan KTF UK přiznává každý rok nejlepšímu absolventovi každého magisterského studijního programu Cenu

Miloslava kardinála Vlka. Je předávána veřejně, zpravidla v průběhu slavnostního zahájení akademického roku
následujícího po tom, v němž oceněný absolvoval.

• Více informací naleznete   zde

Bolzanova cena
• Prestižní cena, kterou jsou každoročně odměňováni studenti za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím

obsahem během studia.
Cena je udělována ve třech kategoriích – lékařské, přírodovědné a společenskovědní.

• Více informací naleznete   zde

Cena rektora
• Cena určena nejlepším absolventům bakalářského a magisterského studia. 

Každoročně ji může získat jeden z absolventů:
• Cena prof. MUDr. Karla Weignera - lékařské programy
• Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní programy
• Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského - přírodovědní programy
• Cena Josefa Dobrovského - teologické programy
• Cena prof. PhDr. Václava Příhody - učitelské programy
Studentů KTF UK se týkají Ceny JUDr. Karla Engliše a Josefa Dobrovského

• Více informací naleznete   zde

Mimořádná cena rektora
• Mimořádnou cenu rektora, která se uděluje příležitostně, jsou oceňování studenti za činy mimořádné statečnosti, či

vynikající výsledky na poli vědy, kultury, umění nebo sportu. S udílením každé z cen je spojena peněžitá odměna.

Cena ministra MŠMT
• Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za

mimořádné činy studentů se uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského
studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.
Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního
programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.
• Více informací na stránkách   MŠMT

Cena Josefa Hlávky
• Tato cena je udělována talentovaným stundetům bakalářského, magisterského či doktorandského studia, kteří

prokázali výjmenčné schpnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.
• Více informací naleznete   zde
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