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Cena Radima Kettnera
udělovaná ředitelem Ústavu geologie a paleontologie
Preambule
Radim Kettner (1891–1967) byl jedním z nejvýznamnějších českých přírodovědců, je
považován za zakladatele moderní české geologie. Jeho vědecká a pedagogická dráha byla
úzce spojena s Ústavem geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,
kde působil od roku 1926 jako řádný profesor a později též jako ředitel Ústavu.
Cena Radima Kettnera je udělována zejména s cílem podpořit publikační aktivitu studentů a
pracovníků Ústavu geologie a paleontologie v prestižních vědeckých časopisech a tím i šíření
dobrého jména Ústavu na mezinárodní scéně.
Stanovy
(1) Cena Radima Kettnera se uděluje ve třech kategoriích: Nejlepší vědecká publikace
(akademický nebo vědecký pracovník), Nejlepší vědecká publikace (student) a Mimořádný
přínos pro rozvoj Ústavu. Za publikace se považují pouze původní vědecká práce (typu
original research paper) nebo vědecká monografie, ale cenu lze udělit i za významnou
populárně naučnou knihu. Cena za mimořádný přínos se uděluje dlouholetým
zaměstnancům nebo externím spolupracovníkům Ústavu jako vyjádření poděkování za jejich
přízeň, vědeckou spolupráci nebo pedagogickou činnost.
(2) Klíčovými kritérii pro udělení Ceny Radima Kettnera za nejlepší publikaci jsou v první řadě
kvalita a originalita výzkumu a jeho potenciální ohlas v mezinárodní vědecké komunitě a
kvalita a mezinárodní renomé časopisu (nebo vydavatelství v případě monografie).
(3) O laureátech hlasuje šestičlenný výbor složený z ředitele a zástupce ředitele Ústavu a čtyř
externistů z řad renomovaných vědeckých osobností. Konečné rozhodnutí o laureátech je v
pravomoci ředitele Ústavu. Cena se uděluje jednou ročně, vždy za konečnou tiskovou verzi
publikace vydané během uplynulého kalendářního roku nebo za konečnou verzi
publikovanou online (typu corrected proof s přiděleným DOI). V případě nedostatečné kvality
nebo malého počtu navržených publikací se Cena Radima Kettnera neuděluje.
(4) Cena Radima Kettnera je spojena s finanční odměnou, laureát též obdrží pamětní plaketu.
(5) Uzávěrka přihlášených publikací je každoročně 10. prosince, Cena se vyhlašuje a uděluje
na Vánoční besídce Ústavu.

