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SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ROČNÍKOVOU | BAKALÁŘSKOU | DIPLOMOVOU PRÁCI  

z oboru doprava a dopravní stavitelství je každoročně vypisována se záměrem  

podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách v České republice. 

KONÁ SE POD ZÁŠTITOU REKTORŮ VYSOKÝCH ŠKOL ČR:  

  

 

 
 

 

 

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA | TECHNOLOGIE | INOVACE ROKU 

je celostátní soutěží s vysokým odborným a společenským renomé, kterou od roku 2003 

vypisuje MD ČR a SFDI. Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší dopravní stavby a 

technologie pro dopravu realizované na území ČR. Organizátorem soutěže je TOP EXPO CZ. 

PODMÍNKY SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU ČDS&T STUDENT 2015: 

Přihlásit je možné práce z oboru doprava a dopravní stavitelství, a to bez rozdílu kategorií. 

Přijímány budou práce za období 31. 3. 2015 – 31. 3. 2016 za předpokladu, že se práce 

soutěže ještě neúčastnila a přihláška bude: 

  obsahovat doporučení zástupce školy, na které student práci obhájil 

  předložena v českém jazyce 

  doručena organizátorovi soutěže do 3. 4. 2016 
 

Přihláška je osvobozena od prezentačního poplatku.  

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ  

 Komplexní přístup k řešené problematice;   

 Využití inovativních řešení 

 Environmentální přínosy navrhovaných opatření, popř. snížení energetických nároků 

 Sociální dopady projektu na uživatele a okolí 

 Úroveň prezentace projektu  

 

Formát pro odevzdání soutěžních prací: 

Elektronická podoba:  CD s výstupy ve formátu PDF, výkresová dokumentace či vizualizace 

projektu (popř. vizualizace významných detailů) ve kvalitě použitelné pro tisk. 

                                       

http://www.upce.cz/index.html
http://www.zcu.cz/
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Výtisk ve formátu A4 (větší formát složený na velikost A4) obsahující: 

 abstrakt práce v rozsahu max. 2 000 znaků (doporučené písmo Arial, velikost 12), 

 zpráva / studie popisující koncepci navrženého řešení, 

 hodnocení práce / projektu vedoucím práce  

 v případě architektonických studií a stavebních řešení je vhodné doložit také situaci / 

půdorysy / pohledy / řezy / min. jeden perspektivní pohled (vizualizace). 
 

Podklady zůstávají u organizátora s právem další publicity. 

VYHODNOCENÍ – CENY – PREZENTACE: 

Přihlášky bude hodnotit porota složená z předních odborníků na dopravu, dopravní stavitelství a 

dopravní technologie, která určí vyhlášení cen rektorů a děkanů a navrhne udělení cen patronů.  

Porota je povinna se řídit jednacím řádem. V případě, že úroveň prací nebude odpovídat renomé 

této soutěže, vyhrazuje si porota finanční ceny soutěže STUDENT ČDS&T omezit či neudělit.  

V soutěžních ročnících 2009-2014 bylo na CENÁCH rozděleno studentům 

745 000 Kč
ORGANIZÁTOR DĚKUJE REKTORŮM - DĚKANŮM - PATRONŮM SOUTĚŽE

 

 

GALAVEČER S VYHLÁŠENÍM VÍTĚZŮ 7. ROČNÍKU  

KATEGORIE ČDS&T STUDENT SE BUDE KONAT 16. 6. 2016 


