SMĚRNICE REKTORA

č. 7/2018

Pravidla udělování
Ceny rektora za nejlepší publikační výstupy
výzkumné práce doktorandů
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 rektora za nejlepší publikační výstupy
výzkumné práce doktorandů (dále jako „Cena rektora“).
(2) Cena rektora 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“).
(3) Soutěž je vyhlašována zpravidla v průběhu letního semestru akademického roku, pro který je
soutěž vyhlášena.
Článek 2
Přihlašování a termíny
(1) Soutěž je vyhlášena pro předkladatele, kteří jsou v příslušném akademickém roce vyhlášení
soutěže:
a) studenty doktorského studijního programu v prezenčním nebo kombinovaném studiu;
b) absolventy, kteří úspěšně ukončili studium doktorského studijního programu
v prezenčním nebo kombinovaném studiu v příslušném akademickém roce, ve kterém
byla soutěž vyhlášena;
c) studenty, kteří mají přerušené studium doktorského studijního programu v prezenčním
nebo kombinovaném studiu.
(2) Pro účely soutěže se za akademický rok považuje období od 1. října roku předcházejícímu
roku vyhlášení soutěže do 30. září roku vyhlášení soutěže.
(3) Přihlášení do soutěže provádí autor publikace formou dopisu s přílohou (publikací)
doručeného na Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu ČZU. Publikace se dokládá buď
separátem článku nebo dokladem o přijetí k publikování. Pokud je předkládán doklad o přijetí
k publikování, musí být doložen přijatý rukopis, ze kterého je zřejmé pořadí autora
v autorském kolektivu a afiliace k ČZU. Publikace musí mít afiliaci k ČZU.

(4) Konečný termín pro přihlášení prací do soutěže (zpravidla 30. září kalendářního roku) je
stanoven v informaci rektora.
Článek 3
Pravidla soutěže

(1) Vědeckou publikací se pro účely soutěže rozumí publikace ve vědeckém časopise s impakt
faktorem (časopis je zařazen v Journal Citation Index na Web of Science – výsledek typu Jimp)
nebo ve vědeckém časopise (jedná se o periodika z databáze Scopus – výsledek typu JSc))
(započítávají se publikace s příznakem „article“, „review“ a „short communication“ publikace
typu „abstract“, „proceeding“ se nezapočítávají), která byla publikována anebo byla přijata
do tisku v akademickém roce dle čl. 2 odst. 2 této směrnice a u níž je prvním autorem
předkladatel.
(2) Autor publikace může přihlásit do soutěže více publikací, každou publikaci samostatnou
přihláškou.

(3) Práce, které byly přihlášeny do soutěže pro předchozí akademický rok, není možné znovu
přihlásit do soutěže ani v případě, že jsou publikovány v akademickém roce dle čl. 2 odst. 1
této směrnice, pro který je soutěž vyhlášena.
(4) Pořadí prací bude stanoveno podle kritérií hodnocení:
A. bodové hodnocení časopisu:
U časopisů s impakt faktorem (IF) se počet bodů stanoví 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.
Všechny hodnoty použité pro výpočet jsou hodnoty převzaté z Journal Citation Report, aktuální
v době uveřejnění publikace.
Publikace uvedené v databázi SCOPUS budou bodovány obdobně jako J imp dle citačního indexu SJR.
Všechny hodnoty použité pro výpočet jsou hodnoty převzaté z databáze SCOPUS, aktuální v době
uveřejnění publikace.

Článek 4
Ocenění vítězů
(1) Autoři nejlepších publikačních výstupů obdrží v rámci slavnostní akce diplom Ceny rektora
doplněný finanční odměnou v této výši:
1. cena
30 000,- Kč
2. cena
20 000,- Kč
3. - 5. cena
15 000,- Kč
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6. - 12. cena 10 000,- Kč
13. - 20. cena 5 000,- Kč
Finanční odměna bude vyplácena v termínech a ve formě, které budou sděleny držitelům
Ceny rektora.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Zrušuje se Směrnice rektora č. 7/2012.

V Praze dne 4. května 2018

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.,
rektor, v. r.
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