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článek t
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,LF UP"), ve snaze
podpořit kvalifikační růst členůakademické obce a prestiž vědecké práce na LF UP, může
každý rok udělit tyto ceny:
Cenu děkana LF UP zazvýšeníkvalifikace,
Cenu děkana LF UP zavýznamnou publikačníčinnost,
Cenu děkana LF UP za nejlepšístudentskou vědeckou práci,
Cenu děkana LF UP za vědeckou práci s významným počtem citací podle databáze Web of

Science (dále jen ,,WoS").

L.

2.

3.

článek z
Cena děkana LF UP za zvýšeníkvalifikace je udělována zaměstnancům, kteří byli
v pracovním poměru na LF UP v roce/ za néjžjecena udílena, a:
a) byli jmenováni docentem a jejich věk nepřekročil 35 let; udělení ceny je doprovázeno
částkou 5.000-30.000 Kč v závislosti na rozsahu pracovního poměru, nebo
b) by|i jmenováni profesorem a jejich věk nepřekročil 45 let; udělení ceny je
doprovázeno částkou 10.000-50.000 Kč v závislosti na rozsahu pracovního poměru.
Podklady pro udělení Ceny děkana LF UP za zvýšeníkvalifikace dodá referátu pro vědu a
výzkum personální referát děkanátu LF UP. Referát pro vědu a výzkum předá
prostřednictvím proděkana pro vědecko-výzkumné záležitosti návrh děkanovi LF UP.
O uděleníceny a výši finančníodměnyrozhoduje děkan LF UP.

článek g
1,.
Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost je určena autorům významných
publikacÍ, kteříbyliv pracovním poměru na LF UP v roce, zanéjžjecena udílena, a
a) byla jim publikována původnívědecká práce (včetně přehledného sdělení) nebo
monografie, nebo
b) jim byl udělen český či mezinárodnípatent (EU, USA, Japonsko).
z. Dalšípodmínky pro uděleníceny:
a) Příslušnost k LF UP musí být uvedena v afiliaci práce.
b) Uchazeč musí být hlavním autorem (prvním autorem, korespondujícím autorem nebo
prvním spoluautorem za LF UP, který významně přispěl ke vzniku díla; potvrzení o
podílu spoluautora vypracuje první nebo korespondující autor příslušnépublikace)
práce nebo monografie, u patentu bude podíl řešit Vědecko-výzkumná komise LF UP
individuálně.
c) Původníči přehledná vědecká práce musí být uveřejněna v časopise s impakt
faktorem a periodikum musí spadat dle databáze WoS do prvního decilu své
kategorie (pokud je periodikum uvedeno ve více oborech, pak ve většině musí být v
prvním decilu).
d ) Uchazeč m usí vyp ln it příslušnou přih lášku do soutěže o cen u děka na LF U P a odeslat ji
spolu s kopií práce (patentu) na referát vědy a výzkumu LF UP do požadovaného
termínu, který je vyhlášen děkanem LF UP nejpozději do konce února příslušného
kalendářního roku. Monografii autor zapůjčík posouzení, poté mu bude v původním
:

stavu navrácena.

PředloŽené práce posuzuje Vědecko-výzkumná komise LF UP, která můžeděkanovi LF UP
doporučit udělení ceny.
4. Udělení ceny je doprovázeno částkou 40.000 Kč.
5. O udělení ceny rozhoduje děkan LF UP.
3.
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Óánek +
Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci se uděluje pregraduálním
nebo postgraduálním studentům LF UP za významnou vědeckou prácivydanou tiskem.
Autor oceněné práce obdržíodměnu ve výši 10.000 Kč formou mimořádného stipendia.
Dalšípodmínky pro uděleníceny:
a) Příslušnost k LF UP musíbýt uvedena v afiliaci práce.
b) Uchazeč musí být prvním nebo korespondujícímautorem práce, v případě
pregraduálního studenta i spoluautorem práce, pokud k jejímu vzniku významně
přispěl (potvrzení o podílu spoluautora vypracuje první nebo korespondující autor

příslušnépráce).
Uchazeč musívyplnit příslušnou přihlášku do soutěže o cenu děkana LF UP a odeslat ji
spolu s kopiípráce na referát vědy a výzkumu LF UP do požadovanéhotermínu, který
je vyhlášen v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. d) této směrnice,
4. Předložené práce posuzuje a přiznání ceny doporučuje děkanovi Vědecko-výzkumná
komise LF UP.
5. O uděleníceny rozhoduje děkan LF UP.
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2.

3.
4,
5.

č!ánek s
Cena děkana LF UP za vědeckou práci s významným počtem citací je určena autorům
prací publikovaných v období posledních 10 let (včetně roku, za který se cena udílí),kteří
v roce vydání práce (či jejího odeslání do tisku) a v roce, za který je cena udílena, byli
v pracovním poměru na LF UP.
Dalšípodmínky pro uděleníceny:
a) Příslušnost k LF UP musí být uvedena v afiliaci práce.
b) Uchazeč musí hlavním autorem práce (prvním autorem, korespondujícím autorem
nebo prvním spoluautorem za LF UP, který významně přispěl ke vzniku díla; potvrzení
o podílu spoluautora vypracuje prvnínebo korespondujícíautor příslušnépráce).
c) Původníči přehledná vědecká práce musí být uveřejněna v časopise s impakt
faktorem dle databáze wos.
d ) Uchazeč m usí vyp ln it p říslušnou přih lášku do soutěže o cen u děkana LF UP a odeslat ji
spolu s kopií práce na referát vědy a výzkumu LF UP v Olomouci do požadovaného
termínu, který je vyhlášen v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. d) této směrnice.
e) Práce, která již byla jednou oceněna, nemůžebýt znovu přihlášena do soutěže o cenu
děkana LF UP.
PředloŽené práce posuzuje Vědecko-výzkumná komise LF UP, která můžeděkanovi LF Up
doporučit udělení ceny,
Udělení ceny je doprovázeno částkou 30.000 Kč.
O uděleníceny rozhoduje děkan LF UP.

čIánek s
].. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího vydání, tj. podpisu děkanem

2,

LF

účinnostidnem zveřejnění na webových stránkách LF UP.
TÍmto se ruŠÍSměrnice děkana LF UP č. LF - B3-2|2OL4-PN ze dne 14. ledna 20L4.
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