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Čl. I  

Účel směrnice 

(1) Tato směrnice upravuje fungování Studentské odborné soutěže AMBIS vysoké školy, 

a.s. (dále jen „VŠ AMBIS“). 

(2) Cílem soutěže je motivovat studenty VŠ AMBIS v bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programech a vedoucí jejich bakalářských a diplomových 

prací (dále jen „závěrečných prací“) k vytvoření kvalitních závěrečných prací a tím i 

zapojení studentů do vědecké a výzkumné činnosti.  

 

Čl. II  

Pravidla soutěže 

(1) Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského a navazujícího magisterského 

studia na VŠ AMBIS.  

(2) Do soutěže lze přihlásit pouze závěrečné práce, které byly obhájeny v průběhu 

kalendářního roku, ve kterém byla soutěž vyhlášena. Stejná práce nemůže být 

navrhována opakovaně. 

(3) Závěrečné práce mohou být nominovány: 

a) studenty/autory závěrečných prací, 

b) akademickými pracovníky (vedoucími závěrečných prací), 

c) předsedy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, 

d) katedrami,  

e) protektorátem pro studium. 

(4) O nominaci je vždy informován student, jeho souhlas bude uveden na přihlášce do 

soutěže. Pokud student souhlas neudělí, nebude jeho práce hodnocena. 

(5) Přihláška je zaslána elektronicky nebo v tištěné formě oddělení pro vědu a výzkumu 

(dále jen „oddělení VaV“). Přihláška je přílohou č. 1 tohoto předpisu. 

Čl. III  

Charakter nominovaných prací 

Kvalitně a metodologicky zpracované závěrečné práce by měly obsahovat následující 

atributy, minimálně však alespoň jeden z nich: 

a) přínos pro rozvoj oboru, 

b) přínos pro praxi, využitelnost v praxi, ekonomický nebo společenský přínos, 

c) originalitu, aktuálnost nebo inovativní téma, 

d) společensky zodpovědné řešení doporučující udržitelnost zdrojů, řešení 

respektující ochranu přírody a člověka, 

e) nadstandardní hodnocení oponentů, případně zkušební komise. 
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Čl. IV 

Termíny výzvy a podání přihlášek  

(1) Oddělení VaV zpracuje text výzvy, kterou zveřejní do 15. 2. daného roku, nestanoví-

li prorektor pro vědu a výzkum jinak. Výzva je rozeslána: 

a) ve spolupráci s prorektorkou pro studium všem studentům, kteří jsou 

v závěrečném ročníku, 

b) ve spolupráci s vedoucími kateder všem akademickým pracovníkům. 

(2) Termín pro podání přihlášek je 30. 9. neurčí-li prorektor pro vědu a výzkum jinak. 

(3) Vyhodnocení soutěže probíhá po termínu podzimních státních závěrečných zkoušek.  

 

Čl. V 

Hodnocení nominovaných prací 

(1) Výsledky řešení v rámci studentské soutěže budou hodnoceny ve dvou kategoriích:  

a) bakalářské práce,  

b) diplomové práce. 

(2) Administraci soutěže zajišťuje oddělení VaV ve spolupráci s protektorátem pro 

studium a katedrami. 

(3) Přihlášené práce budou hodnoceny v rámci jednotlivých studijních programů. Pokud 

se studijní program dělí na obory, pak po jednotlivých oborech. Zároveň může být 

vyhlášen absolutní vítěz za všechny studijní programy. 

(4) Komisi pro hodnocení prací jmenuje rektor. Předsedou komise je vždy prorektor pro 

vědu a výzkum, členy pak protektor pro studium a zástupce každé katedry. Členy 

mohou být rovněž jmenování i další pracovníci VŠ Ambis a odborníci z praxe.  

(5) Návrhy na pořadí nominovaných prací navrhuje vedoucí katedry, ke které je studijní 

program / obor přiřazen. O návrhu pořadí v rámci jednotlivých studijních programů / 

oborů rozhodují členové hodnotící komise hlasováním. 

(6) Komise má právo nenavrhnout žádnou nominovanou práci k ocenění, nebo 

navrhnout více prvních či jinak oceněných míst. 

(7) O konečném pořadí studentských prací rozhodne rektor na návrh komise. 

(8) Nejlepší práce studentů budou oceněny cenou rektora – diplomem s uvedením 
pořadí v rámci programu / oboru. Všichni ostatní účastnící studentské odborné 
soutěže obdrží diplom o účasti. S oceněním není spojená žádná finanční odměna. 

(9) Hodnotící komise nebo oddělení VaV může vybrané nominované závěrečné práce 
navrhnout k publikování, nebo je nominovat do dalších studentských soutěží (včetně 
mezinárodních). 

  



 
 

8-5261-01.02.2021  Strana 4 z 4 

Čl. VI 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Přihláška 

Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu představenstva VŠ AMBIS. 

Čl. VIII 

Rozdělovník 

(1) Výtisk č. 1 – správcovský výtisk 

(2) Výtisk č. 2 – výtisk na zápůjčku 
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Příloha č. 1 k VP-PR-04 Soutěž o nejlepší závěrečnou práci 

 

Přihláška do Soutěže o nejlepší závěrečnou práci 

 

Název práce: 
 

Autor práce: 
 

Vedoucí práce: 
 

Závěrečná práce: 
a) bakalářská 
b) diplomová 

Katedra: 
 

Studijní program / obor: 
 

Navrhovatel: 

(a) student 

(b) vedoucí závěrečné práce 

(c) předseda zkušební komise pro SZZ 

(d) katedra 

(e) prorektorát pro studium 

Doplňující informace: 

 
Jméno a podpis předkládajícího: 

Datum: 
Svým podpisem souhlasím s účastí v soutěži: 
Jméno a podpis autora: 
Datum: 

 
 


