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AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

 

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 02/2023 

 

 

Vyhlášení Soutěže o nejlepší závěrečnou práci  

na rok 2023 

V souladu s vnitřním předpisem VP-PR-04 vyhlašuji Soutěž o nejlepší závěrečnou práci 

pro rok 2023. 

Cílem soutěže je motivovat studenty AMBIS VŠ 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. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia na 

AMBIS VŠ, a to svými závěrečnými pracemi, které byly obhájeny v průběhu roku 2023. 

Závěrečné práce mohou být nominovány: 

a) vedoucím příslušné závěrečné práce, 

b) předsedy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, u níž byla 

příslušná závěrečná práce obhájena, 

c) vedoucími kateder, 

d) prorektorem pro studium, 

e) prorektorem pro pedagogickou činnost. 

O nominaci je vždy informován student, jeho souhlas bude uveden buď na přihlášce do 

soutěže (podpis, soukromý e-mail), nebo zasláním e-mailem na níže uvedenou adresu. Pokud 

student souhlas neudělí, nebude jeho práce hodnocena. 

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

a) bakalářské práce, 
b) diplomové práce. 

Přihlášené práce budou hodnoceny v rámci jednotlivých kateder. 

Termín pro podání přihlášek a odevzdání prací do soutěže je 30. září 2023. 

Odborná komise posoudí přihlášené práce. O konečném pořadí závěrečných prací rozhodne 

rektorka na návrh komise. Nejlepší práce budou oceněny cenou rektorky – diplomem 

s uvedením pořadí v rámci kateder.  

Vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na https://www.ambis.cz/soutez-o-nejlepsi-

zaverecnou-praci zašlete na e-mail: vyzkum@ambis.cz   

V Praze 17. 1. 2023                          …..…………………..…. 

                    Dr. Martina Mannová 

                                                                                                        Rektorka 

https://www.ambis.cz/soutez-o-nejlepsi-zaverecnou-praci
https://www.ambis.cz/soutez-o-nejlepsi-zaverecnou-praci
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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: 
 

Atributy závěrečné práce: 
min, jeden atribut musí být zaškrtnut 

(a) přínos pro rozvoj oboru  

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

(c) originalita, aktuálnost nebo inovativní téma  

(d) společensky zodpovědné řešení doporučující udržitelnost zdrojů, řešení 
respektující ochranu přírody a člověka, 

 

(e) nadstandardní hodnocení oponentů, případně zkušební komise  

Navrhovatel: 

(a) vedoucí závěrečné práce  

(b) předseda zkušební komise pro SZZ  

(c)  katedra  

(d) prorektorát pro studium  

(e) prorektorát pro pedagogickou činnost   

Doplňující informace: 

 
Jméno a podpis předkládajícího: 
 

Datum: 

Svým podpisem souhlasím s účastí v soutěži: 

 
Osobní e-mail: 
 
Jméno a podpis autora: 

 
Datum: 

 


