
 

 
Praha, 10. prosince 2020 

Agon – vyhlášení pro rok 2021 

Komise pro fakultní Agon v souladu s Pravidly pro přiznávání stipendií na PedF UK a OPAD č. 24/2016, 

Č.j. 9671/2016 Podmínky přiznání a vyplácení účelového stipendia vyhlašuje termíny pro odevzdání 

návrhů na udělení Agon pro rok 2021. 

Agon Odevzdávání návrhů 
komisi Agon do: 

Komu lze Agon navrhnout 

 
Únor: 

 
15. 2. 2021 

Studentům studujícím v akademickém roce 2020/21 
Absolventům, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci v lednu 2021 

 
Červen: 

 
15. 6. 2021 

Studentům studujícím v akademickém roce 2020/21 
Absolventům, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci v květnu 2021 

 
Říjen: 

 
15. 10. 2021 

Studentům studujícím v akademickém roce 2020/21 
Absolventům, kteří úspěšně obhájili závěrečnou práci v září 2021 

 

Návrh na udělení ceny Agon mohou podle Čl. 3 OPAD č. 24/2016 Komisi pro fakultní Agon podávat 

akademičtí pracovníci, členové akademické obce PedF UK, za mimořádný tvůrčí přínos ve vydaných 

publikačních výstupech studentů Bc., NMg. a Mg. studia včetně prací závěrečných. 

a) Agon za mimořádně kvalitní závěrečné práce studentů bakalářského a magisterského 

studia 

Na cenu Agon lze navrhnout úspěšně obhájené závěrečné práce, které komise pro SZZ v protokolu 

o průběhu obhajoby doporučí k ocenění. Navrhovatel1 prostřednictvím on-line formuláře2 poskytne 

komisi AGON následující údaje a dokumenty: 

● údaje o navrhovateli (jméno, příjmení, tituly, pracoviště) 

● údaje o autorovi práce (jméno, příjmení, rok narození, ID studenta, obor studia, e-mail studenta) 

● vyjádření navrhovatele k obhájené závěrečné práci (v rozsahu minimálně 100 slov)3 

● posudek vedoucího práce 

● posudek oponenta 

● protokol o průběhu obhajoby obsahující doporučení komise pro SZZ, aby obhájená závěrečná 

práce byla navržena na cenu Agon. 

Komise Agon projednává všechny návrhy na udělení ceny Agon na základě předložených materiálů, 

které obdržela ke stanovenému termínu. Komise posuzuje kvalitu práce na základě návrhu 

s přihlédnutím na vyjádření navrhovatele a doporučení komise pro SZZ. Projednané návrhy komise 

předkládá ke schválení děkanovi fakulty. 

b) Agon za kvalitní odborný publikační výstup studentů bakalářského a magisterského 

studia 

Pro ocenění publikačního výstupu navrhovatel předloží komisi AGON návrh e-mailem (na adresu 

agon@pedf.cuni.cz) s těmito údaji: 

● údaje o studentovi (jméno a příjmení studenta, rok narození, ID studenta, e-mail studenta) 

● jméno navrhovatele 

● vyjádření navrhovatele k publikačnímu výstupu (v rozsahu min. 100 slov) 

● recenzní posudek  

o posudek vypracovaný kolegou z příslušného pracoviště (v rozsahu min. 300 slov) 

 
1 Navrhovatelem se rozumí vedoucí práce, oponent, člen SZZ, resp. vedoucí katedry nebo ústavu. 
2 Odkaz bude zaslán v lednu 2021. 
3 V případě ocenění práce cenou AGON mohou být vyjádření navrhovatelů zveřejněná. 
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nebo  

o posudek (redakční rady, vědeckého výboru konference, apod.) jako doklad, publikační 

výstup prošel recenzním řízením 

● publikační výstup (článek, monografie, kapitola v monografii) v elektronické podobě, popř. 

odkaz na zdroj, kde byl publikační výstup v elektronické formě vydán a celá publikace je 

k dispozici. 

V případě, že byl publikační výstup vydán pouze v tištěné formě, navrhovatel zapůjčí komisi 

výtisk publikace, v níž byla práce zveřejněna; publikace bude po projednání Agonu navrhovateli 

vrácena. Navrhovatel též může komisi pro Agon poskytnout publikační výstup jako sken 

vytištěné publikace.  

Komise projednává návrh na základě předložených materiálů. Komise posuzuje vhodnost návrhu 

s přihlédnutím na vyjádření navrhovatele a recenzního posudku či vyjádření dalšího odborníka. 

Vyjádření navrhovatelů mohou být zveřejněná. 

 

S dotazy se obracejte na adresu agon@pedf.cuni.cz 

 

Za Komisi pro fakultní Agon       

Miroslava Černochová 

Lea Květoňová 

Jaroslav Pěnička 


