Terezínská medaile za historii vojenství
STATUT

1) Terezínskou medaili za historii vojenství (dále „medaile“) uděluje Společnost pro výzkum
dějin vojenství, z.s. (dále Společnost) prostřednictvím zvláště vytvořené poroty.
2) Kruhová medaile o průměru 5 cm z postříbřené patinované bronzové slitiny na aversu
nese logo Společnosti, obkroužené nápisem „ORNAMENTUM THERESOPOLITANUM
PRO MERITO HISTORIAE MILITARIS“. Na reversu pak nese pořadové výrobní číslo.
3) Medaile představuje symbolické uznání autora excelentní vysokoškolské kvalifikační
práce, obhájené v daném akademickém roce v akreditovaném studijním programu na
instituci, poskytující terciární vzdělávání v České republice. Téma práce musí příslušet k
historii vojenství, a to v rámci některé z paradigmatických oblastí, jak je definuje článek 1.4
Stanov Společnosti, v němž jsou tyto oblasti charakterizovány jako náležející do pole
„nových kulturních dějin války, gender studies, orální historie, historické antropologie, historické
sociologie, archeologie, vojenství, etnologie, dějin umění a příbuzných disciplín.“
4) Medaile se uděluje ve třech kategoriích podle International Standard Classification of
Education (ISCED 2011).
- bakalářské práce (úroveň ISCED 6)
- magisterské diplomové a rigorózní práce (úroveň ISCED 7)
- disertační práce (úroveň ISCED 8)
5) Nominaci dané kvalifikační práce může provést autor za podmínky kontrasignace
vedoucího práce (doktorandského školitele), nebo oponenta práce (případně jednoho z
oponentů). Autor nominované práce nesmí být členem voleného orgánu Společnosti
(předsednictvo či revizní komise).
6) Nominaci je nutné oznámit Společnosti emailem na adresu info@dejinyvojenstvi.cz.
Přijetí nominace bude do tří kalendářních dnů potvrzeno prostřednictvím emailu.
Nominace musí obsahovat následující údaje:
- jméno, příjmení a kontaktní údaje autora
- název příslušné instituce, poskytující terciární vzdělání a její oficiální kontakt
- název akreditovaného studijního programu, na kterém byla práce obhájena
- místo a datum obhajoby
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7) Společně s nominací je nutné Společnosti zaslat originální text dané kvalifikační práce,
případně, pokud je k dispozici, rovněž odkaz do příslušného digitálního úložiště dané
instituce, v němž je práce uchována.
8) Nominaci je nutné oznámit Společnosti do posledního dne prvního týdne kalendářního
měsíce října včetně. Jako akademický rok se chápe spojení předchozího letního a zimního
semestru na dané vzdělávací instituci. Předsednictvo Společnosti obvykle v akademickém
roce prostřednictvím webové stránky a sociálních sítí s dostatečným předstihem provádí
vyhlášení daného ročníku medaile.
9) O udělení medaile rozhoduje pětičlenná porota v následujícím složení:
a) aktuální předseda Společnosti, který je zároveň předsedou poroty
b) aktuální místopředseda Společnosti,
c) aktuální hospodář Společnosti
d) člen jmenovaný předsednictvem Společnosti
e) člen jmenovaný předsednictvem Společnosti
10) Předseda poroty do 7 pracovních dnů po uplynutí termínu pro oznámení nominací zašle
emailem všem dalším členům poroty všechny nominované kvalifikační práce v elektronické
formě.
11) Členové poroty mohou do tří kalendářních dnů vznést prostřednictvím emailu
předsedovi poroty námitku vůči nominaci některé dané kvalifikační práce, pokud by podle
jejich mínění odporovala tomuto Statutu nebo obecným zásadám akademické a výzkumné
etiky.
12) Pokud je vznesena námitka vůči nominaci kvalifikační práce, rozhoduje o ní porota
pomocí hlasování prostou většinou per rollam prostřednictvím emailu, které předseda
poroty vyhlásí nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vznesení námitek. V
tomto hlasování mohou členové poroty hlasovat pouze „PRO uznání námitky“, nebo
„PROTI uznání námitky“. Své odpovědi musí zaslat do 3 pracovních dnů od obdržení
otázky pro hlasování per rollam.
13) Pokud je námitka uznána, porota musí dospět ke konsenzuálnímu řešení.
14) Každý člen poroty musí osobně zhodnotit každou nominovanou práci.
15) Porota na předložených kvalifikačních pracích hodnotí následující parametry:
- teoreticko-metodologické ukotvení
- náročnost výzkumné realizace
- odborná relevance poznatků, hloubka analýzy a interpretace
- společenská relevance poznatků
- jazyková a stylistická úroveň
Za každou z těchto pěti kategorií každý člen poroty přiděluje každé nominované práci
nejvýše 5 bodů. Maximální počet získaných bodů je 25 od každého člena poroty, celkově
může práce získat 125 bodů. Medaili může obdržet nominovaná práce, která získala
nejméně 75 bodů.
16) Porota může rozhodnout o udělení medaile ve všech kategoriích, nebo jen některých,
případně pouze jedné, nebo též žádné.
17) Předseda poroty nejpozději v poslední den kalendářního měsíce listopadu daného
kalendářního roku vyzve členy poroty, aby mu emailem na jeho adresu do tří kalendářních
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dnů zaslali své bodové hodnocení všech nominovaných prací. Předseda následně sestaví
žebříček součtu bodového hodnocení nominovaných prací, a to samostatně podle kategorií,
viz bod 3) tohoto Statutu.
18) Předseda poroty následně bezodkladně rozešle ostatním členům poroty prostřednictvím
emailu tento žebříček společně s návrhem vyhlášení vítězů v daných kategoriích.
19) Ostatní členové poroty mohou do tří kalendářních dnů vznést prostřednictvím emailu
námitky vůči návrhu vyhlášení vítězů, pokud by se toto vyhlášení podle jejich mínění
protivilo tomuto Statutu.
20) Pokud je vznesena taková námitka, rozhoduje o ní porota pomocí hlasování prostou
většinou per rollam prostřednictvím emailu, které předseda poroty vyhlásí nejpozději do 3
kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro vznesení námitek. V tomto hlasování mohou
členové poroty hlasovat pouze „PRO uznání námitky“, nebo „PROTI uznání námitky“. Své
odpovědi musí zaslat do 3 pracovních dnů od obdržení otázky pro hlasování per rollam.
21) Pokud je námitka uznána, porota musí po debatě dospět ke konsenzuálnímu řešení.
22) V případě že v jakékoli kategorii dvě či více nejlépe hodnocených prací získají shodný
počet bodů, musí porota dospět ke konsenzuálnímu rozhodnutí, která práce bude vyhlášena
jako vítězná.
23) Poté je možné veřejně vyhlásit laureáty medaile pro daný akademický rok, což učiní
předseda poroty prostřednictvím webových stránek Společnosti a osobního sdělení
laureátům prostřednictvím emailu.
24) Laureátovi se za přítomnosti členů poroty předává medaile a diplom, podepsaný všemi
členy poroty, která v daném případě rozhodla
25) Předsednictvo Společnosti může rozhodnout o tom, že laureátovi medaile se rovněž
předá finanční částka ve výši nejméně 10.000 Kč, pokud se podaří pro tento účel v daném
ročníku získat sponzorské prostředky. Tato částka je pro všechny kategorie stejná a předem
se neoznamuje.
26) O termínu a místu předání medaile a diplomu rozhoduje Předsednictvo SVDV. Obvykle
by ke slavnostnímu předání mělo dojít do konce měsíce března následujícího kalendářního
roku.
--Tento statut vyhlašuje předsednictvo Společnosti pro výzkum vojenství, z.s. na základě
svého hlasování per rollam č. 1/2021.
Předseda:
Místopředseda
Hospodář

Petr Wohlmuth
Vítězslav Prchal
Jiří Hofman

Dne 3. 9. 2021
Za správnost: Petr Wohlmuth, v. r.
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