
 

ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, v.  v.  i. 

Pod Vodárenskou v ěží 2, 182 07 Praha 8 

RNDr. Michal Chytil, DrSc., ředitel 

tel.:+420 266 053 785    

fax:+420 286 585 789  

e-mail: chytil@cs.cas.cz 

 

IČO 67985807  DIČ CZ67985807  bankovní spojení: ČSOB Praha-Stírka, č. ú.: 131312223/0300 

 

Příkaz ředitele č. 4/2016 
 

Soutěž o nejlepší publikaci ÚI 
Vyhlašuji soutěž o nejlepší publikaci ÚI za roky 2015 a 2016. Tato soutěž navazuje na oceňování výjimečných 
publikací (zejména monografií) pracovníků ÚI v letech 2005-9 a inspiruje se pravidly existující „Soutěže o 
nejlepší publikaci ÚTIA“ tak, aby po menších modifikacích v následujících letech mohla mít podobu totožnou 
v obou ústavech.   

Pravidla sout ěže   

1. Do soutěže může být přihlášena každá vědecká nebo odborná práce, která vyšla tiskem nebo 
elektronickou formou (anebo byla přijata k otištění v písemné anebo elektronické podobě) v roce 2016 
nebo 2015, je veřejně dostupná a alespoň jeden z autorů má v této publikaci uvedeno jako své pracoviště 
ÚI.  
 

2. Práci do soutěže přihlašuje vždy jeden z autorů zaměstnaných v ÚI. Tento autor se zároveň zavazuje na 
vyžádání hodnotící komise přednést o této práci přednášku na celoústavním semináři ÚI.  
 

3. Přihláška do soutěže obsahuje plnou bibliografickou citaci práce a odkaz na web knihovny UI, kde lze 
plný text publikace najít. Pokud práce není k dispozici na knihovním webu v elektronické podobě, přiloží 
se kompletní práce k přihlášce v tištěné podobě.  Přihlášky se podávají buď elektronicky na adresu 
knihovna@cs.cas.cz , anebo v písemné podobě poštou anebo osobně společně s tištěnými přílohami do 
knihovny ÚI (Knihovna Ústavu informatiky AV ČR, Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8). 
Přihlášky se přijímají od 15. prosince 2016 do 31. ledna 2017. Přihlášené práce se zpřístupní na 
vnitroústavním webu. 
 

4. Vyhodnocení soutěže provádí komise jmenovaná Radou pracoviště. Činnost komise řídí pověřený člen 
Rady. Komise předá návrhy na ocenění 1-5 prací řediteli ústavu společně se stručným zdůvodněním do 
28. února 2017. Ocenění autoři obdrží diplom a finanční odměnu, jejíž výši určí ředitel.  
 

5. Ředitel může udělit na návrh komise zvláštní cenu pro mladé autory do 35 let. Tuto cenu může autor 
obdržet bez ohledu na umístění své práce v soutěži. Ocenění autoři do 35 let obdrží diplom a finanční 
odměnu, jejichž výši určí ředitel ÚI.  
 

6. Úhrnná výše odměn je omezena částkou 200 tisíc Kč. 
 

7. Jména oceněných autorů společně se stručným zdůvodněním komise budou zveřejněna na 
vnitroústavním webu.  
 

V Praze dne 12. 12. 2016 

 

Michal Chytil 


