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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 ČR a cílem připravit mladou generaci na PRŮMYSL 4.0  

a v neposlední řadě umožnit studentům kontakt s praxí a budoucími zaměstnavateli. 

 
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  

Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší dopravní stavby a technologie pro dopravu realizované na 

území ČR. Organizátorem soutěže je TOP EXPO CZ. Od roku 2009, kdy byla studentská kategorie soutěže založena, 

odborná porota rozdělila mezi přihlášené studenty 1 140 000 Kč !!! a také pro ročník 2018 jsou již připraveny 

                             FINANČNÍ CENY REKTORŮ – DĚKANŮ – PATRONŮ SOUTĚŽE. 

                            A co je důležitější než statky hmotné: studenti získávají možnost kontaktu s praxí.  

 

 

PODMÍNKY SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2018: 
 

Přihlásit do soutěžního ročníku 2018 je možné práce z oboru doprava a dopravní stavitelství, a to bez rozdílu 

kategorií. Přijímány budou práce za období 1. 1. 2018 – 31. 3. 2019 za předpokladu, že se práce soutěže ještě 

neúčastnila a přihláška bude: 

•  obsahovat doporučení zástupce školy, na které student práci obhájil 

•  předložena v českém jazyce a požadovaném formátu 

•  prokazatelně doručena organizátorovi soutěže do 15. 5. 2019  
 

Přihláška je osvobozena od prezentačního poplatku.  
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GALAVEČER s vyhlášením vítězů se bude konat 18. 6. 2019 v BETLÉMSKÉ KAPLI – AULE ČVUT v Praze. 

 

 

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. 

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, 

• vyhodnocení práce / projektu vedoucím práce  

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

/ půdorysy / pohledy / řezy; minimálně jeden perspektivní pohled a popř. vizualizace 
 

Podklady zůstávají u organizátora s právem další publicity, případné vrácení si student vyžádá a osobně podklady 

vyzvedne či budou zaslány na dobírku s připočtením balného. 

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.  

 

PŘIHLÁŠKU odešlete nejpozději do 15. 5. 2019 v elektronické formě na souteze@top-expo.cz; 

CD a vytištěné podklady k hodnocení doručte ve stejném termínu na adresu organizátora 

TOP EXPO CZ Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2. 
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