ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE REKTORA

Č. 5/2012 ve znění novely č. 6/2014

Pravidla udělování Ceny prof. Stoklasy pro nejlepší
absolventy doktorských studijních programů ČZU
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro součást „škola“ České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“) a stanovuje pravidla pro udělování Ceny prof. Stoklasy pro nejlepší absolventy
doktorských studijních programů ČZU (dále jako „Cena“).
(2) Cena je určena vynikajícím absolventům doktorských studijních programů ČZU, jejichž školitel
je členem akademické obce ČZU. Cena je koncipována jako nejprestižnější ocenění
absolventů doktorských studijních programů.
(3) Cena je udělována v rámci soutěže (dále jen „soutěž“), kterou vyhlašuje rektor každoročně
v rámci informačních systémů ČZU formou informace či aktuality (dále jen „informace
rektora“).
(4) Z každé fakulty může Cenu získat ročně maximálně jeden absolvent doktorského studijního
programu ČZU.
(5) Soutěž je vyhlašována zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku.
Článek 2
Přihlašování a termíny
(1) Do soutěže se může přihlásit každý absolvent doktorského studijního programu ČZU, který
splní kritéria a podmínky uvedené v této směrnici a informaci rektora.
(2) Za absolventa podle odst. 1 tohoto článku směrnice se považuje absolvent, který absolvoval
studium v průběhu akademického roku, ve kterém byla soutěž pro daný akademický rok
vyhlášena dle čl. 1 odst. 3 této směrnice.
(3) Přihlášení do soutěže je možné podepsanou přihláškou, kde absolvent uvede své kontaktní
údaje (jméno a příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní telefon), jméno školitele, obor a formu
studia, datum zahájení studia, datum obhajoby disertační práce a téma disertační práce.
(4) K přihlášce musí být připojeny dokumenty dokládající splnění podmínek udělení Ceny (kopie
protokolu o obhajobě disertační práce; separáty publikovaných článků, případně u rukopisů
přijatých k obhajobě manuskript rukopisu a dopis redakce časopisu dokládající přijetí
rukopisu do tisku; kopie příspěvku ve sborníku s identifikací konference; doklad o udělení
finanční podpory projektu; kopie přihlášky projektu do Grantové agentury ČR; kopie zadání

diplomové práce doplněné o datum státní zkoušky) a bodové hodnocení jednotlivých aktivit
podle níže uvedených pravidel. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení o správnosti
předložených dokumentů podepsané absolventem a jeho školitelem. V případě uvedení
nesprávných údajů bude přihláška vyřazena ze soutěže.
(5) Za každou fakultu shromažďuje přihlášky oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty.
Oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty ověří splnění podmínek a správnost uvedeného
bodového hodnocení absolventa. V případě, že v rámci uzávěrky soutěže vyhlášené informací
rektora na základě této směrnice podá přihlášku více absolventů na jedné fakultě, zajistí
příslušné oddělení vědy a výzkumu fakulty výběr kandidáta s nejvyšším počtem bodů
stanovených podle výše uvedených kritérií.
(6) Po schválení děkanem fakulty příslušné fakulty předá oddělení vědy a výzkumu příslušné
fakulty přihlášku spolu s přílohami na oddělení pro vědu a výzkum rektorátu ČZU.
(7) Oddělení vědy a výzkumu rektorátu ČZU zajišťuje veškerou další organizaci spojenou
s předáním Ceny vybraným absolventům.
(8) Konečný termín podání přihlášky na oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty a následného
předání na oddělení vědy a výzkumu rektorátu ČZU je stanoven v informaci rektora, zpravidla
je stanoven na 20. dubna roku, v němž byla soutěž vyhlášena.
Článek 3
Pravidla soutěže
(1) Soutěže se mohou zúčastnit absolventi akreditovaného doktorského studijního oboru ČZU
(prezenční i kombinované formy), po splnění nepominutelných podmínek pro udělení Ceny:
 absolvování ve standardní době studia (den obhajoby může být nejpozději posledním
dnem standardní doby studia); studium musí být absolvováno bez přerušení; doby
případných zahraničních studijních a pracovních stáží se započítávají do doby studia.
 obhajovaná práce nebo její významná část musí být publikována nebo přijata
k publikování v časopise s impakt faktorem (časopis je zařazen v Journal Citation Index
na Web of Science, alespoň v jednom oboru je časopis zařazen v prvním nebo druhém
kvartilu); absolvent doktorského studijního programu ČZU musí mít dále minimálně dva
další přijaté nebo publikované rukopisy s afiliací k ČZU (buď v časopise s impakt faktorem
nebo v recenzovaném časopise zařazeném do databáze SCOPUS nebo ERIH), nebo být
původcem uděleného patentu s uzavřenou licenční smlouvou, který je vlastnictvím ČZU a
vznikl při řešení obhájené práce, přičemž na všech z těchto výstupů figuruje v pozici
prvního nebo druhého původce.
(2) Pokud z jedné fakulty splní podmínky udělení Ceny více absolventů, bude pro udělení
rozhodující nejvyšší dosažená výše bodů získaných za publikační činnost a další aktivity
během doktorského studia:
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publikační činnost:


článek v časopisech s impakt faktorem (IF) s afiliací k ČZU podle vzorce:
Počet bodů = 10 + 295 ×F, kde:
F = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)), kde
N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) / (Pmax - 1)
P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně
podle aktuálního IF.
Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N
vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se
vyskytuje.



článek v časopisech zařazených v databázích (SCOPUS, ERIH) s afiliací k ČZU: 10 bodů



ostatní publikované vědecké a odborné články s afiliací k ČZU: 3 body
(všechny typy publikací se započítávají 100 % v případě, že je absolvent v autorském
kolektivu uveden na prvním nebo druhém místě, 40 % v případě třetího místa
v autorském kolektivu, 20 % v případě čtvrtého místa a 10 % v ostatních případech)



aktivní vystoupení na mezinárodní vědecké konferenci v cizím jazyce (kromě slovenštiny)
s příspěvkem ve sborníku: 2 body



získání a úspěšné řešení vlastních grantových projektů z externích zdrojů, kde student je v
pozici hlavního řešitele projektu: 20 bodů



podaná přihláška pro projekt Grantové agentury ČR určený pro absolventy doktorských
studijních programů: 5 bodů



pozice konzultanta na obhájených diplomových pracích studentů ČZU uvedená
v příslušném informačním systému ČZU a v diplomové práci: 5 bodů (celkem v této
kategorii maximálně 30 bodů)
Článek 4
Ocenění vítězů

(1) Vybraní absolventi obdrží v rámci slavnostního jednání Vědecké rady ČZU spojeného
s promocemi absolventů doktorských studijních programů ČZU diplom Ceny prof. Stoklasy
doplněný finanční odměnou; finanční odměnu obdrží rovněž školitelé oceněných absolventů;
finanční odměna činí:
oceněný absolvent
60 000,- Kč
školitel oceněného absolventa
20 000,- Kč
(2) Finanční odměna bude vyplácena v termínech a ve formě, které budou sděleny oceněným
absolventům a jejich školitelům.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
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