Soutěž ČNS ČLS JEP o nejlepší publikaci z roku 2018
Česká neurologická společnost ČLS JEP (dále ČNS) vyhlašuje každoroční soutěž o
nejlepší publikace předcházejícího roku uveřejněné členy společnosti. Soutěží se v
následujících kategoriích.
1. Cena ČNS za vynikající originální práci
2. Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kasuistiku
3. Cena ČNS za vynikající monografii či učební text
4. Hennerova cena ČNS pro mladé autory do 35 let za vynikající
originální práci roku

Publikace a autoři - podmínky
•
•
•
•
•
•

Ceny se udělují za publikace týkající se neurologie a příbuzných oborů, které
byly publikovány v předcházejícím roce (u časopisů s tištěnou formou se jako
rok publikace počítá rok, kdy vyšla tištěná verze práce).
Jako krátké sdělení nebo kasuistika se mohou přihlásit práce, které takto
označuje časopis, ve kterém vyšly.
Ceny jsou určeny pouze pro autory, kteří jsou členy ČNS v době uveřejnění
publikace.
Ceny se udělují za publikace, které alespoň z části vznikly na pracovišti v ČR
(doloženo uvedením tohoto pracoviště v publikaci).
U publikací s více autory (editory) se uvedená kriteria uplatňují u prvního
autora (editora).
O Hennerovu cenu ČNS se může ucházet první autor, který je mladší 35 let
nebo 35 let dovrší v roce publikace práce (u časopisů s tištěnou formou v roce
publikace tištěné verze).

Přihlašování prací do soutěže
•
•
•
•
•

Publikaci do soutěže přihlašuje první autor.
Přihláška do soutěže obsahuje průvodní dopis, ve kterém autor prohlásí, že
splňuje výše uvedená kriteria, a přihlašovanou práci.
Časopisecké práce se podávají v digitální formě v PDF formátu (jako příloha
emailu).
Monografie nebo učební text se podává v jedné kopii (přihlášené práce se
nevrací).
Přihláška musí obsahovat přesné adresy, na jakých je autor k dosažení, email
pro elektronickou komunikaci a telefonní čísla.

Přihlášky do soutěže se podávají na adresu sekretariátu ČNS sekretariat@czechneuro.cz v kopii na predseda@czech-neuro.cz. Své monografie zasílejte na adresu
Česká neurologická společnost, z. s., Na Pankráci 17, Praha 4, 140 21.
Přihlašující autor dostane potvrzení přijetí přihlášky od sekretariátu výboru.
Nestane-li se tak, je třeba potvrzení urgovat. Bez obdržení tohoto potvrzení je
přihláška neplatná.
Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2019.

Hodnocení přihlášených publikací
Práce hodnotí členové výboru ČNS. Při hodnocení kvality časopisecké publikace se
členové výboru řídí kvalitou práce (přínosem pro neurologii, originálností hypotézy,
přesností metodiky, kvalitou prezentace a dokumentace výsledků, promyšleností
diskuse a úvodu atd.), rozsahem práce a také kvalitou periodika, ve kterém byla
publikace uveřejněna. Členové výboru berou v úvahu, jestli se jednalo o běžné
recenzované číslo časopisu nebo speciální nebo sborníkové supplementum. Při
výběru nejlepší monografie a učebního textu se výbor řídí kvalitou odborného
zpracování, významem pro světovou a českou neurologii a rozsahem díla.
Členům výboru je po uzávěrce přihlášek bez zbytečného odkladu rozeslán seznam
přihlášených prací v jednotlivých kategoriích a jednotlivé práce v PDF formátu (s
výjimkou knih). Hodnocení není anonymní. Hodnocení prací členové odevzdávají
před uplynutím předem určené doby. Sekretariát potvrzuje přijetí hodnocení.
K hodnocení v každé kategorii má každý člen výboru 6 bodů a jedné práci může
dát maximálně 3 body. Hlasující může body s výše uvedenou podmínkou rozdělit
libovolně (např. 3-2-1, 3-3, 2-2-2, 6x1 apod.). Pokud je v kategorii přihlášena jen
jedna práce, hodnotí se slovně „ano“ pro udělení ceny a „ne“ pro její neudělení.
Člen výboru může v některých (všech) kategoriích udělit menší počet bodů než 6,
případně může nehlasovat.
Člen výboru, který je autorem nebo spoluautorem soutěžící práce, se zdrží
hodnocení své práce stejně jako člen výboru, který k publikaci má možný střet
zájmů.
Sekretariát po uplynutí doby k hodnocení vypočte průměrný počet bodů každé
soutěžící práce a v každé kategorii vytvoří pořadí. V kategorii, ve které soutěží jen
jedna publikace, sečte počet „ano“ a počet „ne“. V případě, že se práce umístí na
prvním místě ve více kategoriích, je oceněna jen v jedné z nich (kategorie pro
ocenění je vybrána podle pořadí, v jakém jsou ceny vyhlášeny. V kategorii, kde

vítězná práce není z výše uvedeného důvodu oceněna, na její místo postupuje
práce na druhém místě).
Výbor následně v každé kategorii buď potvrdí ocenění práce, která se umístila na
prvním místě dle výše popsané metody nebo práci s nadpolovičním počtem hlasů
„ano“ nebo se rozhodne v kategorii cenu neudělit (důvodem může být například
nízká kvalita soutěžících prací v dané kategorii).

Předání cen
Výbor ČNS předem rozhodne, při jaké příležitosti proběhne oficiální vyhlášení
vítězů soutěže a udělení cen.

Zveřejnění vítězných prací
Seznam oceněných prací je zveřejněn na webu ČNS, případně v jiných tištěných a
elektronických materiálech společnosti.

Finanční součást ceny
Výbor ČNS se bude snažit, aby ceny byly nadále dotovány finančním obnosem.
Případná sponzorující nebo partnerská společnost může být uvedena při
vyhlašování soutěže, při vyhlašování vítězných prací, na diplomech a na všech
informacích týkajících se aktuálního ročníku soutěže (nikoliv např. při historickém
vyjmenování vítězných prací). Pro zachování kontinuity jsou preferováni sponzoři
a partneři, kteří podporovali předchozí ročníky.

