Cena Vojtěcha Jarošíka
za vynikající studentskou publikaci v ekologii
Na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK,
prof. Vojtěcha Jarošíka, vyhlašuje katedra spolu s Českou společností pro
ekologii cenu za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie.

Cena je udělována za původní vědeckou publikaci, jejímž
prvním autorem je student či studentka české vysoké školy.
Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 10 tisíc Kč.

Více na www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie/cena

Kdo se může přihlásit:



student(ka) řádného denního studia české vysoké školy (jakékoli národnosti / státního
občanství) či navazujícího kombinovaného studia po uplynutí řádné doby denního studia
do 35 let věku (k datu prvního zveřejnění publikace, vč. online early)

Podmínky soutěže:






cena se uděluje za prvoautorský článek pregraduálního nebo doktorského
studenta/studentky zveřejněný v respektovaném recenzovaném časopise v daném
kalendářním roce
prezentovaný výzkum byl realizován na české akademické instituci nebo pod její
záštitou (např. terénní výzkum může být kdekoli na světě a mezinárodní spolupráce je
samozřejmě vítána, ale práce by měla mít vazby na aktivity mateřské instituce v ČR)
datum přijetí publikace k tisku musí předcházet datu obhajoby disertační či diplomové
práce uchazeče

Co je třeba předložit:





finální PDF dané publikace či její akceptované verze, v případě práce dosud nezveřejněné
je třeba doložit její přijetí k tisku
stručné zdůvodnění (do 100 slov), v čem spočívá mimořádnost práce
shrnutí autorského podílu prvního autora
stručný odborný životopis (obsahující i data narození, zahájení a případně ukončení
studia)

O ceně rozhoduje odborná komise složená ze zástupců katedry ekologie PřF UK a České
společnosti pro ekologii. Komise se bude rozhodovat na základě originality práce a jejího
příspěvku k ekologickému poznání, přičemž ekologie je chápána jako biologická disciplína
zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím na nejrůznějších úrovních organizace
(populace, druhy, společenstva, ekosystémy).
Cena je spojena s finanční odměnou 10 tisíc Kč. Bude udělována každoročně. (Komise si však
vyhrazuje právo rozhodnout o neudělení ceny v daném roce.) Slavnostní udělení ceny proběhne
během konference České společnosti pro ekologii, pokud se v daném roce koná. Laureáti
z posledních dvou let budou vždy vyzváni k přednesení příspěvků o oceněných pracích na této
konferenci.
V ROCE 2015 LZE PŘIHLÁSIT PRÁCE VYŠLÉ V LETECH 2013–2014
Jak se přihlašovat: mailem na ecology@natur.cuni.cz, předmět “Cena Vojtěcha Jarošíka”
Kdy se přihlašovat: do 30. června 2015

