Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP
vyhlašuje soutěž o nejlepší odbornou publikaci za rok 2020
Výbor České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI) ČLS JEP
vyhlašuje soutěž o nejlepší odbornou publikaci roku 2020 v kategorii "nejlepší odborný článek
v časopise Lékař a technika / Clinician and Technology".
Podmínky soutěže:
1. Publikovaný článek musí typu Original Research, musí být publikován v anglickém jazyce a
musí se zabývat problematikou biomedicínského inženýrství, lékařské přístrojové techniky,
lékařské informatiky, lékařských datových věd, bioinformatiky nebo příbuzných oborů.
2. První nebo korespondující autor musí být členem ČSBMILI ČLS JEP nejméně 3 roky k termínu
zaslání přihlášky do soutěže (viz bod 3).
3. První nebo korespondující autor publikace zašle do 31. 3. 2021 na adresu hodnoticí komise
následující podklady:
• přihlášku do soutěže ve formě textu E-mailové zprávy (jméno a příjmení prvního nebo
korespondujícího autora, adresu jeho trvalého bydliště vč. PSČ, rok narození a E-mailovou
adresu),
• vlastní publikaci (elektronicky ve formátu pdf).
Přijetí článku do soutěže bude elektronicky potvrzeno.
4. Článek musí být prokazatelně publikován v daném roce (oznámení o přijetí k publikování
nepostačuje).
5. Nejlepší práce vyhodnotí hodnoticí komise jmenovaná výborem ČSBMILI ČLS JEP. Hodnoticí
kritéria zahrnují především:
• vědecký nebo praktický přínos v oboru,
• originalita a inovativnost.
Cena bude vítězi slavnostně předána v rámci konání vybrané vědecké nebo odborné akce (seminář,
konference, workshop) (spolu)pořádané ČSBMILI ČLS JEP v České republice v roce 2021. Jméno vítěze
soutěže bude zveřejněno na webových stránkách ČSBMILI ČLS JEP v sekci oceněných členů.
Navrženou vítěznou publikaci schvaluje výbor ČSBMILI. Charakter a výši ceny určuje výbor ČSBMILI
ČLS JEP vždy na začátku soutěžního období. Výše ceny pro rok 2020 je stanovena na 20.000 Kč.
Složení hodnoticí komise:
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D., předseda
Ing. David Korpas, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Adresa pro zasílání článků:
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Ústav biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Technická 12
612 00 Brno
E-mail: provaznik@vut.cz

