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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „LF UP“), ve snaze 

podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na LF UP, 

může každý rok udělit: 

Cenu děkana LF UP za zvýšení kvalifikace, 

Cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost, 

Cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci, 

Cenu děkana LF UP za vědeckou práci s významným počtem citací. 

 

Článek 2 

Cena děkana LF UP za zvýšení kvalifikace 

1. Cena děkana LF UP za zvýšení kvalifikace je udělována zaměstnancům, kteří v 

roce, za nějž je cena udílena, byli v pracovním poměru na LF UP 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) byli jmenováni profesorem a jejich věk nepřekročil 45 let; udělení ceny je 

doprovázeno částkou 10.000 – 50.000 Kč v závislosti na rozsahu pracovního 

poměru. 

2. Podklady pro udělení ceny dodá Referátu vědy a výzkumu Děkanátu LF UP (dále 

jen „referát vědy a výzkumu“) Personální a mzdové oddělení Děkanátu LF UP. 

Referát vědy a výzkumu předá prostřednictvím proděkana pro vědecko-výzkumné 

záležitosti návrh děkanovi LF UP. 

3. O udělení ceny a výši finanční odměny rozhoduje děkan LF UP. 

 
Článek 3 

Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost 

1. Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost je udělována autorům 

významných publikací, kteří v roce, za nějž je cena udílena, byli v pracovním 

poměru na LF UP a: 

a) byla jim publikována původní vědecká práce (včetně přehledného sdělení) 

nebo monografie, nebo 



3                                                                     Statut Ceny děkana LF UP 
 

b) jim byl udělen český či mezinárodní patent (EU, USA, Japonsko). 

2. Další podmínky pro udělení ceny: 

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 příslušné publikace) práce nebo monografie; u patentu 

bude podíl řešit Vědecko-výzkumná komise LF UP (dále jen „vědecko-

výzkumná komise“) individuálně. 

c) Původní či přehledná vědecká práce musí být uveřejněna v časopise s impakt 

faktorem a periodikum musí spadat dle databáze Web of Science (Journal 

Citation Reports) do D1 nebo Q1 nejméně jedné z oborových kategorií. 

d) Uchazeč musí vyplnit příslušnou přihlášku do soutěže o cenu a odeslat ji spolu 

s kopií práce (patentu) na referát vědy a výzkumu v termínu, který je vyhlášen 

děkanem LF UP nejpozději do konce února roku, v němž je cena udělována. 

Monografii autor zapůjčí k posouzení, poté mu bude v původním stavu 

navrácena. 

e) Práce musí být vložena do OBD s LF UP jako primárním domicilem 

přihlašujícího autora. 

3. Předložené práce posuzuje vědecko-výzkumná komise, která může děkanovi LF 

UP doporučit udělení ceny. 

4. Udělení ceny dle odst. 1 písm. a) je doprovázeno částkou 40.000 Kč, pokud byla 

práce publikována v D1 dané oborové kategorie, nebo částkou 20.000 Kč, pokud 

byla práce publikována v Q1 dané oborové kategorie. Udělení ceny dle odst. 1 

písm. b) je doprovázeno částkou 40.000 Kč. 

5. O udělení ceny rozhoduje děkan LF UP. 
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Článek 4 
Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci 

1. Cena děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci je udělována 

studentům LF UP v magisterském i doktorském studijním programu za 

významnou vědeckou práci s impakt faktorem publikovanou v Q1 nebo Q2 dané 

oborové kategorie. 

2. Další podmínky pro udělení ceny: 

a) Příslušnost k LF UP musí být uvedena v afiliaci práce. 

b) Uchazeč musí být prvním nebo korespondujícím autorem práce, v případě 

studenta magisterského programu i spoluautorem práce, pokud k jejímu 

vzniku významně přispěl (potvrzení o podílu spoluautora vypracuje první nebo 

korespondující autor příslušné práce). 

c) Uchazeč musí vyplnit příslušnou přihlášku do soutěže o cenu a odeslat ji spolu 

s kopií práce na referát vědy a výzkumu v termínu, který je vyhlášen v souladu 

s čl. 3 odst. 2 písm. d) této směrnice. 

d) Práce musí být vložena do OBD s LF UP jako primárním domicilem 

přihlašujícího autora. 

3. Předložené práce posuzuje vědecko-výzkumná komise, která může děkanovi LF 

UP doporučit udělení ceny. 

4. Udělení ceny je doprovázeno částkou 10.000 Kč. 

5. O udělení ceny rozhoduje děkan LF UP. 

 

Článek 5 

Cena děkana LF UP za vědeckou práci s významným počtem citací 

1. Cena děkana LF UP za vědeckou práci s významným počtem citací je udělována 

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. 

2. Další podmínky pro udělení ceny: 

a) Příslušnost k LF UP musí být uvedena v afiliaci práce. 

b) Uchazeč musí být hlavním autorem práce (prvním autorem, korespondujícím 

autorem nebo prvním spoluautorem za LF UP, který významně přispěl ke 
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vzniku díla; potvrzení o podílu spoluautora vypracuje první nebo 

korespondující autor příslušné práce). 

c) Původní či přehledná vědecká práce musí být uveřejněna v časopise s impakt 

faktorem dle databáze Web of Science (Journal Citation Reports). 

d) Uchazeč musí vyplnit příslušnou přihlášku do soutěže o cenu a odeslat ji spolu 

s kopií práce na referát vědy a výzkumu v termínu, který je vyhlášen v souladu 

s čl. 3 odst. 2 písm. d) této směrnice. 

e) Práce, která již byla jednou oceněna, nemůže být znovu přihlášena. 

f) Práce musí být vložena do OBD s LF UP jako primárním domicilem 

přihlašujícího autora. 

3. Předložené práce posuzuje vědecko-výzkumná komise, která může děkanovi LF 

UP doporučit udělení ceny. 

4. Udělení ceny je doprovázeno částkou 30.000 Kč. 

5. O udělení ceny rozhoduje děkan LF UP. 

 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách LF 

UP a účinnosti dnem následujícím po dni nabytí platnosti. 

2. Tímto se ruší vnitřní norma LF UP č. LF-B-19/11 ze dne 31. října 2019. 

 

 

V Olomouci dne 18. ledna 2023 

 

 

 

prof. MUDr. Josef Zadražil CSc. 

děkan LF UP 


