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Vnitřní předpis ČPS č. 1 

 

Cena ČPS za nejlepší publikaci původní práce v oboru pediatrie pro autora mladšího 35 let 

 

Podmínky k udělení ceny 

a) První autor přihlášené publikace musí podat přihlášku do ČPS nejpozději 31. 12. roku 
předcházejícímu udělení ceny a musí dovršit maximálně 35 let věku v roce vydání článku. Vydáním se 
rozumí finální publikace, nikoli předběžná elektronická verze. 

b) Přihlášku o Cenu ČPS posílá autor práce emailem zaslaným na adresu sekretariátu ČPS, přihlášená 
práce ve formátu pdf musí být přiložena. Do soutěže jsou zařazeny pouze práce, které byly vydány v 
předchozím kalendářním roce a jsou přihlášeny do lhůty určené při vyhlášení soutěže.  
 
c) Alespoň jedno pracoviště prvního autora uvedené na publikaci se musí nacházet na území ČR. 

 

Další ustanovení 

Výbor ČPS a revizní komise posoudí relevanci zaslaných prací k oboru pediatrie. Kritériem pro udělení 
ceny je poslední známý faktor impaktu, pomocným kritériem je decil daného časopisu – obojí dle 
databáze Web of Science. Články publikované v predátorských časopisech (dle seznamu Ústavu 
vědeckých informací 2. LF UK) nelze ocenit. Počet článků přihlášených do soutěže od jednoho autora 
není omezen, nicméně cena se uděluje pouze za nejhodnotnější z nich.  Výbor ČPS se může 
rozhodnout cenu v daném roce neudělit, v případě rovnosti či malých rozdílů mezi faktory impaktu 
přihlášených prací rozhoduje o pořadí decil daného časopisu. Cena se výjimečně může udělit více 
autorům. Jeden autor může získat cenu maximálně dvakrát.  

Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci Pediatrického kongresu pořádaného ČPS, oceněná práce tam 
musí být představena vyzvanou přednáškou. Autor vítězné publikace bude oceněn částkou 50 000 Kč. 

Tento upravený předpis nahrazuje předchozí verzi Vnitřního předpisu ze 14. 6. 2018 a byl schválen 
Výborem ČPS dne 8. 4. 2021. 

 


