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Pokyny a kritéria pro hodnocení  
příspěvku na konferenci RANK 2017  

v soutěži mladých autorů o Cenu Dalibora Novotného

Opět vypisujeme soutěž o nejlepší práci autorů do 35 let. Celkový vítěz této soutěže obdrží Cenu 
Dalibora Novotného. Do této soutěže zařadíme všechny autory mladší 35ti let v případě, že 
nám poskytnou informaci o roku narození v přihlášce. Vyhodnocení provede komise jmenovaná 
organizačním výborem. Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny.

Podmínky přijetí posteru/přednášky do soutěže o cenu Dalibora Novotného 
 poster/přednášku je nutné přihlásit v řádném termínu 
 obsah sdělení musí být v souladu se zaměřením konference a tematických bloků 
 prezentující osoba dosáhne v roce konání konference nejvýše 35 let 

Pokyny k prezentaci posteru
 posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce  
 poster bude prezentován v rámci posterové sekce
 autoři posterů jsou zodpovědni za:

– obsahovou a formální stránku posteru 
– umístění posteru na vymezeném místě a ve vymezeném čase
– přítomnost prezentujícího autora v čase vymezeném pro diskuzi v rámci posterové sekce

Pokyny k prezentaci přednášky 
 přednáškou se rozumí ústní forma prezentace výsledků vědecké práce podpořená formou 

elektronickou (ppt prezentace)
 přednáška bude prezentována v předem určeném tematickém bloku
 prezentující autor je zodpovědný za:

– obsahovou a formální stránku přednášky 
– přednesení přednášky ve vymezeném čase
– zodpovědění otázek z pléna v rámci diskuze

Hodnocení posterů/přednášek prezentovaných v rámci konference
 originalita a inovativnost příspěvku
 vědecký přínos příspěvku a význam předpokládaných zjištění s ohledem na dosavadní vědecké 

poznatky, příp. impakt pro klinickou praxi
 obsahová stránka sdělení – srozumitelnost, výstižnost a vyváženost sdělení   
 grafická úprava posteru/ppt prezentace 
 odborná erudice a schopnost prezentujícího autora reagovat na otázky z pléna v rámci dis-

kuze
 potenciál rutinního využití 

Každý poster/přednáška bude souhrnně hodnocen na základě výše uvedených šesti kritérií. 
Všechny postery/přednášky bude posuzovat vybraná hodnotící komise, která na základě výsled-
ného hodnocení zvolí jeden nejlepší poster a jednu nejlepší přednášku. Absolutní vítěz 
a držitel Ceny Dalibora Novotného bude vybrán z vítězů uvedených kategorií. Autoři nejlepších 
příspěvků budou vyhlášeni a oceněni při slavnostním ukončení konference.  


