Návod na podání přihlášky do soutěže o Cenu Zdeňka Horského
Kdo podává přihlášku na Cenu Zdeňka Horského (CZH)?
Přihlášku mohou podat autorky/autoři prací nebo ji mohou podat jejich školitelé. Součástí přihlášky
je souhlas autora práce s přihláškou.

Mohu podat přihlášku elektronicky?
Ano. Všecky podklady stačí zaslat na emailové adresy uvedené na webových stránkách společnosti
a v každoročním vyhlášení ceny. Není nutné zasílat kopii práce poštou.

Jaké jsou náležitosti přihlášky?
Přihláška musí obsahovat:
a) v případě, že ji podává autorka/autor, musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a
kontaktní údaje, pokud přihlášku podává vedoucí/školitel, musí obsahovat jméno a příjmení
autorky/autora s datem narození a kontaktní údaje autorky/autora,
b) souhlas autora práce s účastí v soutěži a zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže,
c) text práce ve formátu PDF, případně odkaz na ke stažení z repozitářů (prosíme, abyste
v takovém případě ověřili, že práci si může stáhnout i externista),
d) odkaz na posudky dokládající ukončenou obhajobu práce.

Musí být fulltext práce součástí přihlášky?
Ne, stačí pouze veřejně dostupný odkaz, z něhož lze text práce a posudky stáhnout.

Které práce mohou být do soutěže podány?
Omezení přijímaných prací je následující:
(a) tématické na oblast dějin vědy (jedná se ale o širokou definici, která v sobě zahrnuje i
významnou část dějin vzdělanosti),
(b) autor/ka práce nesmí být starší 35 let,
(c) práce musela být úspěšně obhájena ve dvou předchozích letech,
(d) přijímají se výhradně práce obhájené na veřejných vysokých školách,
(e) přijímají se pouze práce magisterské, rigorózní a doktorské.

Přijímají se bakalářské práce?
Ne, o cenu se nelze ucházet s bakalářskou prací.

Práce byla obhájena na začátku kalendářního roku, mohu ji ihned podat do právě
běžícího ročníku ceny?
Ne, je potřeba vyčkat rok. Podle statutu ceny se přijímají pouze práce obhájené ve dvou
předchozích kalendářních letech.

Mohu podat práci obhájenou v cizím jazyce?
Ano.

Jak probíhá cena v daném kalendářním roce?
Na začátku roku bývá cena vyhlášena na webových stránkách společnosti a v časopise DVT.
Uzávěrka pro přihlášky bývá na konci první čtvrtiny roku (konec března až dubna). Výbor
společnosti rozhoduje na základě zpracovaných podkladů většinou na svém zářijovém zasedání.
Výsledky jsou pak zveřejněny na webových stránkách společnosti. Ke konci roku probíhá slavnostní
zasedání společnosti spojené s udělením ceny.

Jak probíhá hodnocení přihlášených prací?
Společnost si nechává ke každé přihlášené práci vypracovat jeden další externí posudek přímo pro
účel soutěže. Texty prací, texty oponentských posudků z obhajob a texty nově vypracovaných
posudků jsou pak předány tříčlenné komisi, která doporučí kandidáta. O udělení Ceny Zdeňka
Horského pak rozhoduje na následujícím zasedání výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky
hlasováním.

Jak se dozvím, zda moje práce uspěla?
Vítěz je po rozhodnutí výboru společnosti vždy informován písemně.

Schváleno výborem SDVT dne 18. června 2018.

