
 

 

Vyhlášení 4. ročníku soutěže České asociace geomorfologů  

o nejlepší kvalifikační práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtý ročník udílení cen za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie 
proběhne v roce 2016 na konferenci České asociace geomorfologů v Moravskoslezských 
Beskydech. 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 

 

 

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. 



 

Základní podmínky soutěže:  

Do kategorií bakalářské a diplomové práce mohou být přihlášeny pouze práce obhájené v roce 
2015, do kategorie disertační práce lze přihlásit práce obhájené v posledních třech letech 
(2013-2015).  

 

Způsob zaslání prací: 

• Práce jsou přihlašovány prostřednictvím zástupce konkrétního pracoviště, a to zasláním 
elektronické verze práce na CD či DVD nosiči nebo prostřednictvím internetového úložiště (v 
případě více prací z jednoho pracoviště lze využít jednoho nosiče či uložení více prací v jednom 
archivu, toto však musí být jasně indikováno popiskem) 

 Kontakt:  Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

    Katedra geografie PřF UJEP 

   České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem 

   pavel.raska@ujep.cz 

 

• K zaslaným pracím je potřeba napsat základní údaje o studentovi/absolventovi (celé jméno, 
studijní obor).  

• Práce zaslané samostatně jednotlivými studenty, nebo bez vyjádření školitele se nepřijímají.  

• Termín pro zaslání prací je: 29. únor 2016. 

  

Postup hodnocení prací: 

Přihlášené práce jsou hodnoceny panelem expertů České asociace geomorfologů. Udělení ceny 
je podmíněno společným stanoviskem panelu expertů. Práce tedy nejsou hodnoceny relativně 
(vzájemným srovnáním), ale absolutně (kvalitou práce per se). 

 

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 Moravskoslezských Beskydech 
v termínu 11.–13. května 2016. Účastníci soutěže, jimž bude udělena cena, budou o tomto 
vyrozuměni dopisem, v němž bude upřesněna i forma prezentace výsledků a předání ceny na 
konferenci. 

 

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


