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AMBIS vysoká škola, a.s. 

Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 – Libeň 

 

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 3/2023 

 

 

Vyhlášení školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej  

k 30. ročníku soutěže Manažer roku 
 

Vyhlašuji školní nominační kolo soutěže o nejlepší studentskou esej k 30. ročníku soutěže Manažer 

roku. Cílem nominačního kola je motivovat studenty AMBIS vysoké školy, a.s., k vytvoření kvalitních 

esejí a k jejich zaslání do soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit studenti bakalářského a navazujícího 

magisterského studia na AMBIS vysoké škole, a.s. 

Podmínky nominačního kola jsou shodné s podmínkami vlastní soutěže zveřejněnými na webových 

stránkách soutěže Manažer roku (https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2022/studentske-eseje):  

Téma eseje: „Management budoucnosti aneb jak bude vypadat management za 10 let?“ 

Rozsah: 3–5 normostran (1 normostrana: 1800 znaků včetně mezer) 

Řádkování: 1,15 

Písmo: Times New Roman, velikost 12 b 

Citační norma: ČSN ISO 690 

Práce musí obsahovat: název, hlavní text, poznámkový aparát (je-li citován jiný zdroj) 

 

Kritéria hodnocení obsahu: 

 originalita práce, úroveň vlastních myšlenek a závěrů, 

 dodržení zvoleného tématu / naplnění tématu, 

 reflexe odborné literatury a její aplikace, 

 přínos práce do praxe. 

 

Kritéria hodnocení formy: 

 logičnost struktury práce, 

 jazyková a stylistická úroveň práce, 

 kvalita poznámkového aparátu, 

 dodržení citační normy. 

 

Eseje do nominačního kola přihlašují studenti-autoři, a to vyplněním přihlášky, která je přílohou č. 1 

tohoto Oznámení, a jejím zasláním spolu s esejí na e-mail jana.vankova@ambis.cz do 15. 5. 2023. 

K účasti v soutěži může komise doporučit či doporučit po přepracování celkem maximálně 10 esejí.  

Eseje bude dle stanovených kritérií hodnotit komise jmenovaná rektorkou. Členové komise rozhodují 

hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Možné výstupy hodnocení komise: 

doporučujeme / doporučujeme po přepracování / nedoporučujeme k účasti v soutěži.  

Do vlastní soutěže následně přihlašují eseje sami studenti-autoři dle pokynů zveřejněných na webových 

stránkách soutěže do 30. 6. 2023 e-mailem na cma@cma.cz (předmět e-mailu: Studentská esej).  

Pokud autor přihlásí do soutěže esej, která ve školním kole získala od komise doporučující hodnocení, 

obdrží poukázku na nákup knih v hodnotě 2000 Kč.  

V Praze, dne 17. 2. 2023       Dr. Martina Mannová 

                                           rektorka

https://manazerroku.cz/rocniky/rocnik-2022/studentske-eseje
mailto:jana.vankova@ambis.cz
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Příloha č. 1 k OZ-R-03/2023 Vyhlášení nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej k 

30. výročí soutěže Manažer roku 

 

Přihláška do školního nominačního kola soutěže o nejlepší studentskou esej  

k 30. ročníku soutěže Manažer roku 

 

Jméno a příjmení autora: 

 

Název eseje: 

 

Studijní program:  

 

Ročník: 

 

Katedra:  

 

Supervizor práce: 
(Zde je možné uvést pedagoga, pod jehož supervizí práce vznikla.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis autora:         Datum: 

 


