Výzva k podávání nominací na Cenu ČAPV za významnou publikaci
Česká asociace pedagogického výzkumu (dále ČAPV) každoročně oceňuje publikace členů
a členek ČAPV a začínajících výzkumníků a výzkumnic v kategorii "Junior". Publikace
oceněné Cenou ČAPV za významnou publikaci (dále Cena) vynikají kvalitou výzkumné
práce a způsobem její prezentace, otevírají nová výzkumná témata či přinášejí metodologické
inovace. Cena je udělována jednou ročně při příležitosti výroční konference ČAPV.
Vyzýváme proto všechny členy ČAPV, aby navrhli práce, jež považují za hodné ocenění.
Práce mohou být publikovány na území České republiky nebo v zahraničí, v tištěné nebo
elektronické formě. Oproti minulým letům došlo k úpravě mezi prvními dvěma kategoriemi.
Třídícím znakem je nyní především místo vydání časopisu. Anglicky psané statě vydané
v českém či slovenském časopise budou nyní hodnoceny v rámci první kategorie spolu
s jinými českými či slovenskými texty.
Je vyžadováno, aby byl prvním nebo nanejvýše druhým autorem nominované práce člen
ČAPV. Za člena ČAPV je ke dni uzávěrky soutěže považována každá osoba, jež má splněny
členské povinnosti (tj. musí mít zaplaceny členské příspěvky).
V kategorii „Junior“ není členství v ČAPV. Junior musí být hlavním (prvním) autorem práce
nominované v této kategorii.
Práce mohou být nominovány v následujících kategoriích:
1. recenzovaná stať v českém či slovenském periodiku;
2. recenzovaná stať publikovaná v zahraničním periodiku (v anglickém, německém či
francouzském jazyce);
3. monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce);
4. publikace výzkumníka juniora (článek nebo neperiodická publikace v libovolném
jazyce).
„Libovolným jazykem“ se v kategoriích 3 a 4 myslí jazyk český, slovenský, anglický,
německý nebo francouzský.
Nominace mohou podávat pouze členové ČAPV. Je možné nominovat i vlastní práci.
Nominace musí obsahovat následující údaje:
a) bibliografické údaje nominované práce a označení autora nebo spoluautorů, kteří jsou
členy ČAPV;
b) explicitní sdělení, že autor/spoluautoři s nominací souhlasí;
c) jméno osoby, jež práci nominuje;
d) kategorii, do které je práce nominována. U kategorie junior uveďte typ studia hlavního
autora a předpokládané datum jeho ukončení, resp. datum obhajoby kvalifikační práce;
e) elektronickou verzi nominované publikace. Tajemník i členové komise jsou zavázáni
s touto verzí pracovat v souladu s autorskými právy a jen pro účely hodnoticí činnosti
v komisi.
Neúspěšná nominace může být v následujícím roce podána znovu, pokud datum vydání práce
ještě spadá do uvedeného časového období.

Nominace na cenu ČAPV musí být elektronicky zaslána tajemníkovi komise pro ceny do
20. června 2022 do 24.00 hodin.
E-mail pro zaslání nominace: martin.chval@pedf.cuni.cz
Ceny uděluje výbor ČAPV na základě hodnocení komisí pro ceny ČAPV. Výbor ČAPV může
výsledky hodnocení, ze kterého vyplývají návrhy na ocenění, buď přijmout, nebo odmítnout,
ne však měnit.
Martin Chvál, tajemník komise

Pravidla hodnocení publikací nominovaných na Cenu ČAPV
Komise je složena z šesti významných a respektovaných autorit v oblasti pedagogické
ho výzkumu, členů ČAPV. Jména členů komise jsou vždy zveřejněna při vyhlašování vý
sledků oceněných publikací. Každý člen komise má k dispozici 6 bodů v rámci každé
hodnocené kategorie. Tyto body rozděluje mezi nominované práce v dané kategorii s tím
omezením, že jedné práci lze přidělit maximálně 4 body. Částečné body se nepřidělují.
Pokud jsou v nějaké kategorii nominovány méně než tři práce, nebude hodnocení v této
kategorii realizováno a případné nominované práce budou automaticky zařazeny do nomina
ce pro další rok.
Pokud je v nějaké kategorii nominována publikace, jejímž autorem či spoluautorem (v
kategorii Junior i vedoucím závěrečné práce) je člen hodnotící komise, v dané kategorii se
tento člen hodnocení neúčastní.
Před samotným bodovým hodnocením může být svoláno společné jednání komise. Toto
jednání svolává tajemník na žádost libovolného člena komise. Poté již členové komise
realizují svá bodová hodnocení nezávisle na ostatních, neznají ani výsledky hodnocení
kolegů.
O vítězi v každé kategorii (návrh na ocenění) rozhoduje součet bodů. Při shodném počtu bodů
u nejlépe hodnocených prací rozhoduje vyšší počet členů, kteří této práci přidělili body.
Pokud i v tomto kritériu panuje shoda, vyžádá si tajemník komise samostatné porovnání
těchto prací od vybraného čestného člena ČAPV, jenž není členem hodnotící komise. Výbor
ČAPV si vyhrazuje právo ocenit více než jednu práci v každé kategorii. Výsledky hodnocení
jednotlivých členů komise zná pouze tajemník, který je na vyžádání může poskytnout
v anonymizované či neanonymizované formě předsedkyni ČAPV i ostatním členům výboru.
Výbor ČAPV si vyhrazuje právo udělit i jiná mimořádná ocenění. Návrhy na tyto nominace
od členů ČAPV jsou vítány, přičemž nominace bude přijata, pokud pod ní bude podepsáno
alespoň pět členů ČAPV.
Garantem dodržování těchto pravidel je tajemník komise pro ceny ČAPV.

