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POKYN DĚKANA PEF ČZU V PRAZE č. 3/2015
Pravidla pro udělování Ceny děkana za nejlepší
publikační výstupy doktorandů PEF
I. Úvod
Tento pokyn specifikuje soutěž o nejlepší publikační výstup vytvořený (nebo spoluvytvořený)
studenty doktorských studijních programů PEF ČZU v Praze, která se pořádá v rámci
doktorské vědecké konference Think Together.
Pro účely tohoto pokynu se rozumí obdobím soutěže kalendářní rok, ve kterém byla soutěž
vyhlášena. Rokem konání konference Think Together se rozumí rok následující.

II. Podmínky účasti v soutěži
Práci přihlašuje do soutěže autor nebo spoluautor publikace.
Přihlásit lze práci,
•

která byla publikována nebo přijata k publikaci v období soutěže, a to ve vědeckém
časopise s impakt faktorem (výsledek typu Jimp) nebo ve vědeckém časopise z databáze
SCOPUS (výsledek typu Jsc);

•

která je afiliována k PEF ČZU v Praze;

•

jejíž autor nebo alespoň jeden spoluautor uvedený na 1. nebo 2. místě autorského
kolektivu je student DSP PEF ČZU v Praze v prezenční nebo kombinované formě studia,
který nemá k poslednímu dni podání přihlášky do soutěže přerušené nebo ukončené
studium.

Přihlásit nelze práci,
•

která byla v období soutěže oceněna Cenou rektora ČZU v Praze;

•

která byla přijata do soutěže o Cenu děkana v minulém období soutěže.

III. Podávání přihlášek do soutěže
Přihlášky se podávají písemně formou dopisu na oddělení vědy a výzkumu PEF ČZU v Praze.
Přihláška musí obsahovat:
•

v případě již publikované práce bibliografický záznam publikace ve formátu ČSN ISO
690 s uvedením úplného seznamu autorů a separát článku;

•

v případě práce přijaté k publikaci doklad o přijetí práce k publikaci vystavený redakcí
časopisu a přijatý rukopis, který obsahuje úplný seznam autorů publikace a jejich pořadí
v autorském kolektivu a ze kterého vyplývá afiliace práce k PEF ČZU v Praze.

Přihláška musí být doručena na oddělení pro vědu a výzkum do 15. ledna roku konání
konference, a to do 12 hodin. Na později odevzdané přihlášky nebude brán zřetel.
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IV. Vyhodnocení soutěže
Pořadí přihlášených prací bude stanoveno lexikografickou metodou podle následujících
kritérií (uvedeny podle pořadí důležitosti):
•

typ výsledku, Jimp je preferován před Jsc;

•

normované pořadí (N) časopisu v daném oboru vypočtené dle vzorce
=

,

kde P je pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené
sestupně podle aktuálního IF (pro výsledky typu Jimp), resp. podle SJR (pro výsledky
typu Jsc),
Pmax je celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report (pro Jimp)
resp. dle databáze SCOPUS (pro Jsc).
V případě, že je časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N
vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, ve
kterých se vyskytuje. Ukazatel N je minimalizačním kritériem.
Pořadí přihlášených prací bude zveřejněno nejpozději 18. ledna roku konání konference.
Autoři vítězných prací současně obdrží pokyny pro přípravu prezentace práce.

V. Ceny
Oceněny budou práce umístěné na 1. až 5. místě. Autorovi, resp. zástupci autorského
kolektivu bude předán diplom, a to v rámci plenárního jednání konference Think Together.
Dále autor (autorský kolektiv) obdrží finanční odměnu ve výši
1. místo … 15 000 Kč
2. místo … 10 000 Kč
3. místo … 7 000 Kč
4. - 5. místo … 5 000 Kč
V případě nedostatečného počtu přihlášených kvalitních prací si vedení PEF si vyhrazuje
právo některou z cen neudělit. Pokud je práce tvořena autorským kolektivem, bude finanční
odměna rozdělena mezi všechny domácí členy kolektivu (doktorandy a zaměstnance PEF)
rovným dílem. Podmínkou pro udělení finanční odměny je prezentace práce na plenárním
jednání konference Think Together studentem DSP – členem autorského kolektivu, ve
výjimečných a odůvodnitelných případech (např. zahraniční stáž) jiným členem autorského
kolektivu.
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