
 

CENA VLASTY ADAMOVÉ 
za vynikající práci v oboru onkologie a hematologie 

a 

CENA ERVÍNA ADAMA 
za vynikající práci preventivního významu pro zdraví populace 

(v oblastech etiologie, patofyziologie, diagnostiky i terapie) 
 

STATUT PRO UDĚLENÍ CEN 
 

1. Ceny se udělují dvěma studentům či pracovníkům 2. LF UK do věku 35 let.  
 
2. Ceny se udělují každoročně. Každá cena sestává z diplomu a finančního obnosu v hodnotě  
20 000,- Kč, za práci mimořádnou v hodnotě 30 000,-Kč. Pokud komise neuzná žádný  
z předložených návrhů za hodný ocenění, cena se toho roku neudělí.  
 
3. Finanční prostředky pro ceny jsou v hospodaření 2. LF UK vedeny pod unikátním číslem 
zakázky (41055), které odpovídá variabilnímu symbolu při použití bankovního účtu fakulty.  
 
4. Za vynikající práci se považuje zveřejnění alespoň jedné publikace v zahraničním časopisu s IF 
vyšším než 2,0 (nebo je-li taková publikace redakcí časopisu přijata k tisku). Při hodnocení práce 
se zvažuje význam práce pro české zdravotnictví a českou vědu. Navrhovaný kandidát musí být 
při prezentacích prvním autorem.  
 
5. Cena se uděluje pouze za práci publikovanou v předchozím kalendářním roce, dosud jiným 
způsobem neoceněnou.  
 
6. Návrh na udělení ceny může podat sám kandidát, vedoucí ústavu nebo kliniky, ev. vědecký 
pracovník příslušného oboru.  
 
7. O udělení každé z cen rozhoduje komise, jejímž předsedou je prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., 
stálým členem proděkan pro vědu a výzkum 2. LF UK a dalšími členy přizvaní odborníci 
kvalifikovaní pro posouzení předložených návrhů, vybraní předsedou komise.  
 



 
8. Ceny uděluje Vědecká rada 2. LF UK slavnostním způsobem v termínu korespondujícím  
s výročím založení 2. LF UK (listopad). Předává je děkan fakulty za přítomnosti členů komise  
a přizvaných hostů (pracovníků fakulty, Fakultní nemocnice Motol, studentů, rodinných 
příslušníků oceněných a dalších). V úvodu ceremoniálu přednese zvolený člen komise historii 
vzniku cen, jejich záměr a poslání a zdůvodnění jejich udělení. Ocenění představí svoji práci  
v krátké prezentaci.  
 
9. Návrhy na udělení cen je třeba odevzdat písemně na Oddělení pro vědu a výzkum děkanátu  
2. LF UK do 1. října příslušného roku.  
 
10. Komise projedná podané návrhy do 1. listopadu a bezprostředně o svém rozhodnutí 
informuje děkana fakulty.  
 
11. Odlišná práce téhož autora může být v dalších letech oceněna znovu.  
 
12. Ceny se udělují od roku 2013.  
 
 
 
V Praze dne 12. července 2019 


