OCENĚNÍ ZA NEJLEPŠÍ ODBORNÉ PRÁCE V CHIRURGII
Výbor České chirurgické společnosti ČLS JEP (ČCHS) každoročně vyhlašuje a uděluje tyto tři
ceny za nejlepší odborné práce českých chirurgů v uplynulém roce:

MAYDLOVA CENA – za nejlepší knižní publikaci
Podmínky:
•
•
•
•

autor musí být členem ČCHS, délka trvání členství musí být minimálně dva roky od data
podání návrhu
hlavní pracoviště autora (hlavní zaměstnavatel) musí být české pracoviště
monografie může být publikována v ČR i zahraničí
tématem mohou být všechny obory klinické a experimentální chirurgie

Kritéria hodnocení:
•
•
•

originalita práce
vědecký přínos práce a její užitečnost pro klinickou praxi
didaktická úroveň práce a její aktuálnost

JEDLIČKOVA CENA – za nejlepší publikaci v odborném časopise
Podmínky:
•
•
•
•
•

autor musí být členem ČCHS, délka trvání členství musí být minimálně dva roky od data
podání návrhu
hlavní pracoviště autora (hlavní zaměstnavatel) musí být české pracoviště
musí se jednat o originální práci (nikoliv review, letter to editor)
navržený kandidát musí být hlavním či korespondujícím autorem
navržený kandidát musí být mladší 40 let

Kritéria hodnocení:
•
•

hlavním kritériem je IF (dle Web of Science) a kvartil pro obor chirurgie (hodnoceny budou pouze práce uveřejněné v Q1-Q3 surgery)
v případě dvou článků o stejném IF vítězí práce, na které se podílelo méně autorů (příp.
práce s nižším kvartilem)

NIEDERLEHO CENA – za nejlepší odbornou publikaci v Rozhledech v chirurgii
Podmínky:
•
•
•
•
•

autor musí být členem ČCHS, délka trvání členství musí být minimálně dva roky od data
podání návrhu
hlavní pracoviště autora (hlavní zaměstnavatel) musí být české pracoviště
musí se jednat o originální práci (nikoliv review, letter to editor)
navržený kandidát musí být hlavním či korespondujícím autorem
navržený kandidát musí být mladší 40 let

Kritéria hodnocení:
•
•
•

originalita práce
vědecký přínos práce a její užitečnost pro klinickou praxi
didaktická úroveň práce a její aktuálnost

Termín vyhlášení soutěže:
Zasílání nominací je možné elektronicky v termínu 1. března – 30. dubna na adresu vědeckého
sekretáře (spolu s full-textovou verzí publikace). Hodnocení prací proběhne na prvním jednání
výboru ČCHS po 30. dubnu. Předání cen bude spojeno s jednáním výboru ČCHS nebo významnou chirurgickou akcí v daném roce.

Rozhodování:
O vítězi rozhoduje svým hlasováním hodnotící komise složená z předsedy výboru, obou místopředsedů a vědeckého sekretáře ČCHS na základě hodnotících kritérií uvedených u jednotlivých
cen.

Poznámka:
V případě, kdy budou v dané kategorii podány pouze jeden nebo dva návrhy, nebudou ceny
uděleny a tyto práce budou automaticky zařazeny a posuzovány v dalším roce.

