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Článek 1 

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (dále FZV UP), 

ve snaze podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na 

FZV UP, může každý rok udělit cenu za významnou publikační činnost. 

 

 

Článek 2 

Cena děkana FZV UP za významnou publikační činnost 

1. Cena je určena autorům významných publikací, kteří měli v roce, za který je cena 

udílena na FZV UP pracovní úvazek a byla jim publikována původní vědecká práce 

(včetně přehledného sdělení). 

2. Další podmínky pro udělení ceny jsou: 

a) Práce musí být vložena do Osobní bibliografické databáze (OBD) UP s afilací  

k FZV. 

b) Uchazeč musí být hlavním autorem publikace (prvním autorem nebo 

korespondujícím autorem nebo prvním spoluautorem za FZV UP). 

c) Původní či přehledná vědecká publikace musí být uveřejněna v časopise  

s impakt faktorem a periodikum musí spadat dle databáze Web of Science 

(WoS) do prvního kvartilu titulů své kategorie. 

d) Uchazeč musí vyplnit příslušnou přihlášku (Příloha č. 1) do soutěže o cenu 

děkana FZV UP  a odeslat ji spolu s kopií práce na Referát vědy a výzkumu 

FZV UP v Olomouci do požadovaného termínu, který je vyhlášen děkanem 

FZV UP nejpozději do konce února příslušného kalendářního roku. 

3. Předložené práce posuzuje a přiznání ceny doporučuje děkanovi FZV UP 

Vědecko-výzkumná komise FZV UP. 

4. Udělení ceny je doprovázeno max. částkou 10.000 Kč. 

5. O udělení ceny a finanční odměny rozhoduje děkan FZV UP. 

 

 

Článek 3 

Závěrečné ustanovení 

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkanem FZV UP a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění na úřední desce FZV UP. 

 

2. Tato směrnice ruší Směrnici děkana FZV UP - Cena děkana FZV UP v Olomouci  

č. FZV-SD-4/2014 ze dne 01. 07. 2014. 

 

 

V Olomouci dne 15. 06. 2015 

 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 

                                                                                  děkan FZV UP 



Příloha č. 1 

 

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého 
v Olomouci 

Přihláška do soutěže o cenu děkana FZV UP 
za významnou publikační činnost v roce …. 

Žadatel: 
(hlavní autor díla) 

Ústav, centrum: 

Název práce a bibliografické údaje (časopis, ročník, strany, ISSN): 

IF časopisu dle Journal Citation Reports (JCR): 
(poslední hodnocený ročník) 

Pořadí časopisu v oborové databázi JCR: 
(např. 11/76) 

Datum: 

Podpis: 

 


