
Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci autorům 
odborných knih v roce 2022 

 
 
1. Rektor UP, ve snaze zvýšit prestiž vědecké práce na UP, uděluje každý rok Čestné uznání 
autorům vybraných odborných knih, a to autorům z řad zaměstnanců UP. Soutěž se řídí pravidly 
stanovenými Vnitřní normou UP č. R-B-20/18. 
Odborná kniha musí formálně splňovat kritéria výsledku „B“ dle platné Metodiky hodnocení 
výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací 
(metodika 17+) a bude se ucházet o cenu v následujících oborech: 
    1. Přírodní vědy  
    2. Lékařské a zdravotní vědy  
    3. Humanitní obory a umění 
    4. Společenské vědy 
 
2. Výslovně jsou vyloučeny pro udělení Čestného uznání 
 a) publikace populárně vědecké 
 b) učební texty a učebnice. 
 
3. Návrh na Čestné uznání může podat každý zaměstnanec UP včetně autora a to tak, že zašle 
odbornou knihu v tištěné podobě a průvodní list v elektronické podobě (viz. Příloha) na 
Oddělení vědy a výzkumu příslušné fakulty; k rukám ředitele VŠ ústavu UP, kde bude učiněn 
výběr. 
 
4. O ocenění vybraných odborných knih rozhodne s konečnou platností grémium složené z 
proděkanů pro záležitosti vědy a výzkumu všech fakult UP, ředitele VŠ ústavu a prorektora pro 
vědu a výzkum.  
 
5. O možnosti obdržet Čestné uznání bude každý rok v září prorektor pro vědu a výzkum UP 
informovat akademickou obec UP. 
 
6. Termín přijímání návrhů na fakultách: do 30. září 2022. 
 
7. Čestné uznání mohou obdržet autoři vybraných odborných knih, které 
 a) nesou vročení daného kalendářního roku nebo 
 b) nesou vročení roku předchozího, pokud již Čestné uznání neobdrželi. 
 
8. Prorektor UP pro vědu a výzkum odpovídá za včasné předložení návrhů na udělení Čestného 
uznání rektorovi UP. 
 
9. Rektor UP si vyhrazuje právo určit počet oceněných odborných knih. 
 
10. Čestné uznání předává rektor UP na slavnostním shromáždění. 
 
 
 
V Olomouci 1. 9. 2022          prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.,v.r. 
                           rektor UP v Olomouci 
 
 
 



Příloha: 
PRŮVODNÍ LIST 

Čestné uznání rektora 2022: 

Obor: 

 

Název odborné knihy, citace: 

 

Autor, v případě autorských kolektivů hlavní autor, který je navržen na ocenění: 

(Součást UP, jméno a příjmení včetně titulů) 

 

Kontakt: 

(e-mail, telefon) 

 

Krátké představení autora a odborné knihy: 

(Pokud bude kniha oceněna, toto představení zazní na slavnostním předávání ocenění.) 

 

 

 

 

Doporučení k ocenění: 

(nepovinné) 

 

 

 

Předkladatel: 

(Jméno, příjmení) 
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