ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE
je celostátní soutěží s vysokým odborným a společenským renomé, kterou vypisuje MD a
SFDI. Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší studentské práce z oboru dopravní
stavby, technologie a výrazné dopravní inovace. Soutěž organizuje společnost TOP EXPO CZ
se záměrem podpořit zájem o studium dopravních oborů na vysokých školách:

Podmínky soutěžního ročníku 2012:
Do soutěže je možné přihlásit diplomové/bakalářské/ročníkové práce z oboru
doprava a dopravní stavitelství obhájené v období 1. 1. 2013 – 31. 3.
2014, a to za předpokladu, že přihláška bude:
 obsahovat odůvodnění zástupce školy, na které student práci obhájil
 doručena organizátorovi soutěže do 13. 5. 2014
na adresu: TOP EXPO CZ, Jana Masaryka 28, 120 00, Praha 2
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Soutěžní kategorie:
A) dopravní infrastruktura
1. silniční (silnice, dálnice, městské komunikace a cyklostezky včetně mostů
tunelů a dalších inženýrských staveb)
2. drážní (železniční, metro, tramvajová a lanová včetně mostů, tunelů a dalších
inženýrských staveb)
3. ostatní (vodní, letecká a jinde neuvedená)
B) telematické systémy
C) dopravní prostředky
D) management, technologie a ekonomika dopravy
Přihlášení studentské práce je ZDARMA.
Vyhodnocení – ceny – prezentace:
Přihlášky bude hodnotit porota složená z předních odborníků na dopravu, dopravní
stavitelství a dopravní technologie a navrhne vyhlášení nejlepších prací s určením pořadí.
I.) diplomové práce

II.) ostatní práce

1. místo

15 000 Kč

5 000 Kč

2. místo

10 000 Kč

3 000 Kč

3. místo

5 000 Kč

2 000 Kč

Nezávisle na výše uvedených cenách mohou přihlášení získat další ocenění, a to:
CENU REKTORA ve výši 10 000 Kč každé z vysokých škol, které tuto soutěž vypisují, a
to za předpokladu, že jejich přihlášené práce budou:
a) obhájeny na některé z vysokých škol, které soutěž vypisují
b) získají nadpoloviční většinu hlasů členů poroty soutěže
CENU PATRONA ve výši 10 000 Kč, a to za předpokladu, že jakákoli z přihlášených
prací zaujme porotu natolik, že doporučí patronovi cenu udělit a patron vyjádří souhlas.
V případě, že úroveň přihlášených prací nebude odpovídat renomé této soutěže, vyhrazuje
si porota finanční ceny této soutěže omezit či neudělit.
PREZENTACE: Všichni účastníci soutěže a vedoucí prací budou pozváni na slavnostní
vyhlášení vítězů v průběhu GALAVEČERA ČDS&T 16. 6. 2014, kde jim budou předány
diplomy a šeky z rukou zástupců vysokých škol, předsedy poroty a patronů soutěže.
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