Statut Ceny Prof. Babušky
 Cíl
Cílem je zvýšit zájem studentů a mladých vědeckých pracovníků o počítačové vědy.
 Určení
Do soutěže o cenu prof. Babušky se může přihlásit vysokoškolský student, diplomant,
doktorand nebo mladý vědecký pracovník do 36 let, jestliže téma jeho práce spadá do
oboru počítačových věd, tj. počítačová mechanika, počítačová analýza a numerická
matematika.
 Termín
Práce se přihlašují každoročně do 30. září a zasílají se v jednom exempláři České
společnosti pro mechaniku nebo Jednotě českých matematiků a fyziků. Publikované
práce nesmí být starší než 5 let. Vypsání soutěže oznámí vhodným způsobem
každoročně obě vědecké společnosti.
 Podmínky
Ceny se udílejí ve dvou kategoriích
Kategorie A (doktorandská a doktorská)
Do soutěže se může přihlásit autor práce, jestliže jsou splněny tyto podmínky
(i)
práce spadá do oboru počítačových věd, tj. počítačové mechaniky, počítačové
analýzy a numerické matematiky
(ii)
v době přihlášení práce do soutěže (tj. 30.září příslušného roku) autor nesmí
být starší než 36 let
(iii) autor je občanem České republiky nebo práce vznikla na některém z pracovišť
v České republice
Kategorie S (studentská a absolventská)
Do soutěže se může přihlásit autor práce, jestliže jsou splněny podmínky (i), (ii), (iii)
platné pro kategorii A a jestliže kromě toho
(iv)
autor je studentem v bakalářském nebo magisterském studiu na některé vysoké
škole v ČR nebo je absolventem takového studia a jestliže toto studium
úspěšně ukončil v roce přihlášení práce do soutěže nebo v roce
předcházejícím.
Poznámka: Pokud práce přihlášená do soutěže má dva nebo více autorů, musí
podmínky (i) – (iii) resp. (i) – (iv) splňovat každý z autorů.
 Posouzení
Práce bude posuzovat komise, jejíž členy jmenuje předseda České společnosti pro
mechaniku a předseda Jednoty českých matematiků a fyziků, a to jak z oboru
mechaniky, tak i z oboru matematiky.
 Cena
Cena spočívá v peněžní odměně, čestném diplomu a v oznámení vítěze soutěže ve
vhodných publikacích. Pokud práce nebyla předtím publikována, bude doporučena k
uveřejnění. Cena je udělována každoročně za nejlepší práce z oboru počítačových věd
a bude se přitom přihlížet jak k pracím z oboru počítačové mechaniky, tak i z oboru
počítačové analýzy. Pokud by úroveň přihlášených prací nebyla dostatečná, nemusí se
cena v daném roce udělovat.
 Předání a vyhlášení ceny
Vítěz soutěže bude určen nejdéle do konce kalendářního roku. Cena bude předána
předsedy obou společností, předsedou hodnotitelské komise nebo jejich zástupci při
vhodné příležitosti a vítěz soutěže při tom přednese o své práci přednášku.

