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Pravidla udělování Ceny ministra zemědělství
za vynikající disertační práci absolventům doktorských
studijních programů na 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 ministra zemědělství absolventům
jednotlivých fakult ČZU, a to za vynikající disertační práci s významným přínosem pro praxi
v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany krajiny, potravinářství a
rozvoje venkova (dále také společně jako „Ceny ministra“ či jednotlivě jako „Cena ministra“).
Článek 2
Cena ministra za vynikající disertační práci
(1) Cena ministra za vynikající disertační práci je udělována pro každý akademický rok, pokud je
udělení pro daný akademický rok schváleno Ministerstvem zemědělství ČR.
(2) Cena ministra je udělována vždy jednomu absolventu z každé fakulty ČZU v jednom
akademickém roce.
(3) Hlavním kritériem výběru pro udělení Ceny ministra je významný přínos disertační práce pro
praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany krajiny, potravinářství a
rozvoje venkova. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota i formální stránka práce.
(4) Součástí udělené Ceny ministra je finanční ocenění Ministerstva zemědělství ČR; výši
finančního ocenění stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR pro daný akademický rok.
(5) Finanční odměna bude vyplácena v termínech a ve formě, které budou sděleny oceněným
absolventům ČZU.
Článek 3
Pravidla udělování Cen ministra za vynikající disertační práci
(1) Soutěže se mohou zúčastnit studenti doktorských studijních programů v prezenční
i kombinované formě studia s disertační prací, která byla v příslušném akademickém roce,
pro který je soutěž vyhlášena, publikována nebo přijata k publikování. Pro účely soutěže se za
akademický rok považuje období od 1. září roku předcházejícímu roku vyhlášení soutěže do
31. srpna roku vyhlášení soutěže.

(2) Přihlášení do soutěže je možné formou podepsané přihlášky podané na oddělení pro vědu a
výzkum rektorátu ČZU. Součástí přihlášky jsou nacionále absolventa, obor a forma studia,
datum zahájení studia, datum obhajoby disertační práce, téma disertační práce, typ ceny, o
kterou se absolvent uchází a zdůvodnění přínosu práce. Dále je součástí přihlášky seznam
publikací, tabulka jejich bodového ohodnocení podle níže uvedených pravidel. Přílohou
přihlášky jsou doložené publikované práce.
(3) Konečný termín pro přihlášení prací do soutěže (zpravidla 31. srpna kalendářního roku) je
stanoven ve vyhlášení soutěže.
Článek 3
Pravidla soutěže
(1) Práce, které byly přihlášeny do soutěže pro předchozí akademický rok, není možné znovu
přihlásit do soutěže i v případě, že jsou publikovány v akademickém roce dle čl. 2 odst. 1 této
směrnice, pro který je soutěž vyhlášena.
(2) Pořadí prací bude stanoveno podle kritérií hodnocení, kterými jsou přínos práce pro daný
obor a počet dosažených bodů za hodnocené publikační aktivity absolventa. Přínos práce pro
daný obor posoudí komise jmenovaná rektorem pod vedením prorektora pro vědu a výzkum.
Tato komise navrhne ministrovi o 50% více prací, než kolik bude ministrem udělováno cen.
Rozhodnutí o udělení cen učiní ministr nebo jím pověřená osoba.
(3) Hodnocení publikační činnosti bude provedeno následovně:
U časopisů s impakt faktorem (IF) s afiliací k ČZU se vypočte počet bodů 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.

Další body může absolvent získat:
• za 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.
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Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 28. června 2013

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., rektor, v. r.
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