
 

Vyhlášení 2. ročníku soutěže České asociace geomorfologů  

o nejlepší kvalifikační práci 

 

 
 

 

 

 

 

Druhý ročník udílení cen za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie 
proběhne v roce 2014 na konferenci České asociace geomorfologů v Teplicích. Cílem soutěže je 
motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické 
komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické 
komunity jako takové. 

Ceny jsou udíleny v následujících kategoriích: 

A. Cena Františka Vitáska za nejlepší bakalářskou práci 

B. Cena Julie Moschelesové za nejlepší diplomovou práci 

C. Cena Jiřího V. Daneše za nejlepší disertační práci 

 

Podmínky soutěže:  

Do kategorií bakalářské a diplomové práce mohou být přihlášeny pouze práce obhájené v roce 
2013, do kategorie disertační práce lze přihlásit práce obhájené v posledních třech letech 
(2011-2013), pokud nebyly přihlášeny již v předchozím ročníku soutěže.  

 

Práce jsou přihlašovány prostřednictvím zástupce konkrétního pracoviště, a to zasláním 
elektronické verze práce na CD či DVD nosiči (v případě více prací z jednoho pracoviště lze 
využít jednoho nosiče, toto však musí být jasně indikováno popiskem) spolu s krátkým 
průvodním dopisem, v němž jsou základní údaje o studentovi/absolventovi (celé jméno, studijní 
obor) a stručné průvodní vyjádření zástupce pracoviště a vedoucího/školitele práce. Práce lze 

Česká asociace geomorfologů (ČAG) je profesním zájmovým sdružením geomorfologů České 
republiky. Je národním členem International Association of Geomorphologists (IAG/AIG), která je 
nevládní vědeckou společností sdružující geomorfology z celého světa. ČAG prostřednictvím svého 
zapojení v IAG a aktivit svých členů udržuje mezinárodní komunikaci a spolupráci v oblasti 
geomorfologického výzkumu a vzdělávání. Jedním z hlavních cílů asociace je rozvoj a propagace 
geomorfologie, coby samostatného vědního oboru, a to i prostřednictvím podpory mladých 
geomorfologů. 



 

zaslat taktéž se všemi uvedenými náležitostmi přes internetová úložiště. Práce zasílejte na 
adresu Pavel Raška, Katedra geografie PřF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 
(obálku nadepište „soutěž ČAG“), nebo pavel.raska@ujep.cz. Termín pro zaslání prací je 
25. leden 2014. 

 

V případě, že bude do jedné kategorie zasláno 3 a méně prací, nebude v daném roce tato 
kategorie vyhodnocována. 

 

Hodnocení: 

Přihlášené práce budou v roce 2014 hodnoceny dle jednotných kritérií v dané kategorii porotou 
ve složení:  

prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (UK Praha) 

Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem) 

Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D. (ÚG AV ČR, v.v.i., Pobočka Brno) 

Mgr. Jakub Stemberk (ÚSMH AV ČR, v.v.i., UK Praha) 

RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (OSU Ostrava) 

 

Hodnotícími kritérii jsou zejména: 

(a) relevance tématu  

(b) inovativnost přístupu k řešení tématu 

(c) úroveň teoretických východisek a práce s odbornou literaturou  

(d) úroveň metodologie a jasné prezentace metodických postupů 

(e) kvalita řešení problému (logičnost, struktura, exaktnost, úplnost, jasnost projevu) 

(f) formální stránka práce – jazyková úroveň, grafická úroveň (správnost, názornost)  

(g) úroveň diskuse výsledků (ve smyslu základního i aplikovaného výzkumu), přínos pro rozvoj 
poznání 

(h) mezioborové vazby 

 

Vyhlášení výsledků: 

Oficiální vyhlášení výsledků proběhne na konferenci ČAG v Teplicích dne 23. dubna 2014. 
K vítězným pracím jejich autoři připraví poster ve formátu A1-A2, který budou stručně 
prezentovat v rámci posterové sekce konference. Tisk posteru bude zajištěn organizátory 
konference ČAG. Ve věci registrace se vítězové kategorií obrátí na organizátory konference. 
Přesné pokyny k přípravě posterů a jejich prezentaci budou zaslány společně se zprávou o 
výsledku soutěže.  

 

Odměna pro vítěze: 

Vítěz z každé kategorie má možnost se bezplatně registrovat a účastnit celé konference, na níž 
bude prezentovat poster a na níž proběhne slavnostní předání cen. Úhradu nákladů za cestovné 
a ubytování provádí každý na své náklady (resp. z rozpočtu projektů atp.). Vítězové kategorií se 



 

dále mohou těšit na věcné ceny. Autorům prací, které se umístily na prvních třech místch v 
každé kategroii, bude předán certifikát o umístění v soutěži. 

 

Pro více informací kontaktujte: pavel.raska@ujep.cz 

mailto:pavel.raska@ujep.cz

