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Vážené kolegyně a kolegové,
při příležitosti XXVIl. kongresu ČSARIM a SSAIM v Praze (2. - 4. září 2021) vyhlašuje výbor ČSARIM
soutěž o nejlepší odborné publikace vypracované Vámi, členy ČSARIM, které byly publikovány v
roce 2020.
Podmínky:
1. První a/nebo korespondenční autor musí být členem ČSARIM k 31. 12. 2020.
2. Do soutěže může být přihlášena publikace, která byla zveřejněna tiskem či elektronicky (nikoliv E-pub
Ahead of Print) v období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020.
3. Přihlášená publikace in extenso musí být napsána v jazyce českém, slovenském, německém nebo
anglickém.
4. Přihlášená publikace s výjimkou Kalendovy ceny byla zveřejněna v periodiku indexovaném v databázi
Scopus a/nebo Web of Science, ale zároveň nesmí být konferenčním abstraktem (ani tzv. extended
abstract).
5. Přihláška do soutěže musí obsahovat plnou bibliografickou citaci práce a její přílohou bude plný text
práce ve formátu .pdf v publikované verzi (u článků) a/nebo originál knižní publikace. Přihláška také
musí obsahovat přesnou adresu, na které je autor k dosažení, adresu pro e-mailovou komunikaci,
ev. telefonní číslo.
6. Přihlášky do soutěže zasílejte výhradně elektronicky do 31. 5. 2021 23:59:59 SEČ na adresu:
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Přednosta KDAR FN Brno a LF MU
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Tel.: +420 602 745 841
E-mail: petr.stourac@csarim.cz (do předmětu zprávy uveďte „Publikace 2020“ – Název ceny).
Seznam soutěžních kategorii a jejich hodnoticí kritéria:
1. Keszlerova cena za nejlepší publikovanou práci s oborovou tématikou v časopise s IF v tištěné nebo
elektronické verzi v průběhu roku 2020 – výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna pomocná
kritéria: kvartil dle WoS, aktuální počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování
hodnoticí komise)
2. Dvořáčkova cena za nejlepší původní práci v oblasti anesteziologie a perioperační medicíny
publikovanou v roce 2020 – výše IF (při shodné výši IF budou uplatněna pomocná kritéria: kvartil dle
WoS, aktuální počet citací dle WoS, ev. při shodě všech parametrů hlasování hodnoticí komise)
3. Počtova cena za nejlepší původní práci publikovanou v časopisu Anesteziologie a intenzivní
medicína v roce 2020 – hlasování hodnoticí komise
4. Kalendova cena za nejlepší knižní publikaci s oborovou tématikou vydanou v roce 2020
– hlasování hodnoticí komise
Do soutěže o Keszlerovu, Kalendovu a Dvořáčkovu cenu je nutné, aby sám autor práci
do soutěže přihlásil, nebo aby byla práce do soutěže navržena. Práce může být nominována do více
kategorií. Oceněna může být jen v jedné kategorii. Zvítězí-li přesto práce ve více kategoriích, získá
pouze tu, která je v seznamu kategorií označena nižším číslem, v dalších kategoriích ji pak získá
práce umístěná jako další v pořadí. Vyhodnocení přihlášek provede komise složená ze členů výboru
ČSARIM. Posouzení žádostí proběhne v období od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2021.
V každé kategorii budou vyhlášeny nominované práce a vítězná práce bude odměněna
částkou 20 000 Kč. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu
XXVIl. kongresu ČSARIM a SSAIM v Praze.
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