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Cena Wernera von Siemense 201
Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

 
Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech spole
jen Siemens), ve snaze podpoř
se zaměřením na technické obory a p
Wernera von Siemense 201
pedagogické pracovníky (dále jen „Cena“). Podpora vzd
vysokých školách patří k dlouhodobé strategii spole
 
1. Pořadatel a vyhlašovatel sout

Pořadatelem a vyhlašovatelem sout
Praha 13, 150 00,  IČ 00268577, zapsaná do obchodního rejst
soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen „po

 
2. Cíl sout ěže 

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a v
vysokých škol se zaměřením
českého vysokého školství, v
z kroků, kterými společnost prakticky napl
ženy  v oblasti vědy a výzkumu.  
 

3. Časový harmonogram sout
Vyhlášení soutěže: 
Poslední den pro doručení př
 
Zasedání porot pro jednotlivé kategorie
Ohlášení výsledků soutěže
Slavnostní vyhlášení výsledků
 

4. Kategorie sout ěže 
Cena se uděluje v těchto kategoriích:

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
ČR) 

• v každém roce je 
výzkumný tým) 

2. Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace
technického v Praze)

• v každém roce je ocen
výzkumný tým) 

3. Nejlepší pedagogický pracovník

• v každém roce je ocen

4. Nejlepší diplomová práce

• v každém roce jsou ocen
vedoucí práce 

• je stanoveno pořadí vít
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Cena Wernera von Siemense 201
Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

nost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále 
podpořit prestiž českého vysokého školství a výzkumných pracoviš

ením na technické obory a přírodní vědy a ukázat jejich kvalitu, vyhlašuje Cenu 
Wernera von Siemense 2014, zaměřenou především na studenty a mladé v

dále jen „Cena“). Podpora vzdělání, vědy a výzkumu na 
dlouhodobé strategii společnosti Siemens. 

adatel a vyhlašovatel sout ěže 
adatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Siemens, s.r.o., Siemensova 1,

Č 00268577, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného M
soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 (dále jen „pořadatel“). 

ňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy 
ěřením na technické obory a přírodní vědy, a př

eského vysokého školství, vědy a výzkumu. Zvláštní ocenění pro autorku/ženu je jedním 
čnost prakticky naplňuje svůj závazek podpořit rovné p

dy a výzkumu.   

asový harmonogram sout ěže 
srpen 2014 

čení přihlášek: kategorie 1.– 3. 14. 10. 201
kategorie 4.– 6. 31. 10. 201

Zasedání porot pro jednotlivé kategorie: do 
ů ěže účastníkům: do 31. 12. 201

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v Betlémské kapli: 5. 2. 201

ěchto kategoriích: 

ější výsledek základního výzkumu (garant – předseda Akademie v

každém roce je oceněn maximálně jeden účastník (jednotlivec nebo 

ější výsledek vývoje /inovace (garant – rektor Českého vysokého u
) 

každém roce je oceněn maximálně jeden účastník (jednotlivec nebo 

edagogický pracovník (garant – předseda České konference rektor

každém roce je oceněn maximálně jeden účastník 

Nejlepší diplomová práce (garant – generální ředitel Siemens, s.r.o.) 

každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci – tři dvojice student

je stanoveno pořadí vítězů (1., 2., 3.) 
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Cena Wernera von Siemense 2014 
Všeobecná pravidla a podmínky soutěže 

České republice (dále 
eského vysokého školství a výzkumných pracovišť 

dy a ukázat jejich kvalitu, vyhlašuje Cenu 
mladé vědce a na 

výzkumu na českých 

nost Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 
říku vedeného Městským 

ědeckých prací a pedagogy 
ědy, a přispět tak k rozvoji 

ní pro autorku/ženu je jedním 
řit rovné příležitosti pro 

. 2014 
31. 10. 2014 

do 12. 12. 2014 
do 31. 12. 2014 
. 2. 2015 

ředseda Akademie věd 

častník (jednotlivec nebo 

Českého vysokého učení 

častník (jednotlivec nebo 

eské konference rektorů) 

editel Siemens, s.r.o.)  

ři dvojice student a jeho 
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5. Nejlepší disertační práce

• v každém roce jsou ocen
vedoucí práce 

• je stanoveno pořadí vít

6. Nejlepší diplomová nebo diserta
– generální ředitel Siemens, s.r.o.)

• v každém roce je 
vedoucí práce 

Zvláštní ocenění: 

7. Nejlepší ženská absolventská práce
Brně) 

• v každém roce je zvláštní ocen
přihlášené do jedné z

 
5. Odměny 

Odměna bude vítězi vyplacena p
V případě, že je práce dílem kolektivu, po
osoby, kterou kolektiv zvolil za svého zástupce. P
tento účet odpovědnost Poř
jednotlivé autory podle výše jejich procentuálního podílu na výsledku uvedeném 
v přihlášce nebo jiné dohody týmu provede již tato pov
Odměna podléhá zdanění dle zákona 
znění.   
 

V jednotlivých kategoriích jsou vít

1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

• 300 000,- Kč

2. Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým)

• 300 000,- Kč

3. Nejlepší pedagogický pracovník

• 100 000,- Kč

4. Nejlepší diplomová práce

• 1. místo – 

• 2. místo – 

• 3. místo – 

5. Nejlepší disertační práce

• 1. místo – 

• 2. místo – 

• 3. místo – 

6. Nejlepší diplomová nebo diserta

• 1. místo – 
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ční práce (garant – generální ředitel Siemens, s.r.o.) 

každém roce jsou oceněni nejvýše tři účastníci – tři dvojice doktorand a

je stanoveno pořadí vítězů (1., 2., 3.) 

Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens
ředitel Siemens, s.r.o.) 

je oceněn jeden účastník, tj. –dvojice student/doktorand a jeho 

absolventská práce (garant – rektor Vysokého uč

každém roce je zvláštní ocenění uděleno jedné účastnici 
ihlášené do jedné z kategorií 4. – 6.  

ězi vyplacena převodem na účet, který po vyhlášení sdě
, že je práce dílem kolektivu, pořadatel převede odměnu v

osoby, kterou kolektiv zvolil za svého zástupce. Převodem uvedené finan
ědnost Pořadatele za výplatu výhry končí. Její následné rozd

jednotlivé autory podle výše jejich procentuálního podílu na výsledku uvedeném 
ihlášce nebo jiné dohody týmu provede již tato pověřená osoba. 

ění dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z

jednotlivých kategoriích jsou vítězům udělovány peněžité odměny v následující výši:

jší výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)

Kč 

jší výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým)

Kč 

Nejlepší pedagogický pracovník 

Kč 

Nejlepší diplomová práce 

 30 000,- Kč student  + 30 000,- Kč vedoucí práce

 25 000,- Kč student  + 25 000,- Kč vedoucí práce

 20 000,- Kč student  + 20 000,- Kč vedoucí práce

ční práce 

 30 000,- Kč student  + 30 000,- Kč vedoucí práce

 25 000,- Kč student  + 25 000,- Kč vedoucí práce

 20 000,- Kč student  + 20 000,- Kč vedoucí práce

Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá ve spolupráci se Siemens

 30 000,- Kč student  + 30 000,- Kč vedoucí práce
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editel Siemens, s.r.o.)  

ři dvojice doktorand a jeho 

ní práce vzniklá ve spolupráci se Siemens (garant 

dvojice student/doktorand a jeho 

rektor Vysokého učení technického v 

častnici – autorce práce 

ášení sdělí pořadateli. 
ěnu v plné výši na účet 

evodem uvedené finanční částky na 
následné rozdělení mezi 

jednotlivé autory podle výše jejich procentuálního podílu na výsledku uvedeném 

. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném 

následující výši: 

jší výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým) 

jší výsledek vývoje/inovace (jednotlivec nebo výzkumný tým) 

č vedoucí práce 

č vedoucí práce 

č vedoucí práce 

č vedoucí práce 

č vedoucí práce 

č vedoucí práce 

ní práce vzniklá ve spolupráci se Siemens 

č vedoucí práce 
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7. Zvláštní ocenění „Nejlepší absolventská práce

• 1. místo – 
 

6. Podmínky ú časti 
Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby nebo kolektivy (dále jen ú
které vyplní přihlášku a splní kvalifika
V případě kolektivu přihlášku podává celý kolektiv, který sou
svého středu jako zástupce. Veškerá následná komunikace ze strany zadavatele bude 
dále probíhat s tímto určeným zástupcem. 
 
Věk 

a. Kategorie 1. a 2. –
členy s možnou výjimkou pro vedoucího týmu)

b. Kategorie 3., 4., 5. 6. 
 
Specifické podmínky pro jednotlivé kategorie

a. Kategorie 1. a 2. 

• účastníka navrhuje
vysoké školy
ČR), 

• do soutěže lze p
nebo inovace, od jehož zve
let, 

• součástí návrhu je zd
práce/souboru prací.

b. Kategorie 3. 

• účastníka navrhuje 
vysoké školy
ČR), 

• do soutěže lze p
zavádění nových studijních metod, za mimo
spojenou s výukou nebo za výjime

• součástí návrhu je zd

• počet nominací za jednu vysokou školu nebo výzkumný ústav AV 
omezen 

c. Kategorie 4. 

• přihlašovat se mohou auto
technických nebo p
pracovišti AV Č

• do soutěže lze p
31. 10. 2014

• k přihlášce úč
přílohy uvedené v

d. Kategorie 5. 

• přihlašovat se mohou auto
technických nebo p
pracovišti AV Č

• do soutěže lze p
31. 10. 2014
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Nejlepší absolventská práce napsaná ženou“ 

 30 000,- Kč student  

častnit všechny fyzické osoby nebo kolektivy (dále jen ú
ihlášku a splní kvalifikační podmínky uvedené dále v

řihlášku podává celý kolektiv, který současně urč
edu jako zástupce. Veškerá následná komunikace ze strany zadavatele bude 

čeným zástupcem.  

– do dovršení 40 let včetně (v případě týmu se vztahuje na jeho 
výjimkou pro vedoucího týmu) 
5. 6. a 7 – bez věkového omezení. 

Specifické podmínky pro jednotlivé kategorie  

astníka navrhuje rektor (nebo prorektor pro vědu a výzkum)
vysoké školy, resp. předseda AV ČR (nebo ředitel výzkumného ústavu AV 

ěže lze přihlásit pouze ukončený výsledek výzkumné práce, vývoje 
nebo inovace, od jehož zveřejnění nebo realizace neuplynulo více než p

částí návrhu je zdůvodnění navrhovatele a 1 výtisk kvalifika
práce/souboru prací. 

astníka navrhuje rektor (nebo prorektor pro vědu a výzkum) 
vysoké školy, resp. předseda AV ČR (nebo ředitel výzkumného ústavu AV 

ěže lze přihlásit účastníka za dosažené výsledky výuky, za 
nových studijních metod, za mimořádnou publika

spojenou s výukou nebo za výjimečný přínos pro výchovu,

částí návrhu je zdůvodnění navrhovatele, 

čet nominací za jednu vysokou školu nebo výzkumný ústav AV 

vat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na ně
technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na n
pracovišti AV ČR, 

ěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 30. 9. 
2014, 

řihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další 
ílohy uvedené v přihlášce. 

ihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly na ně
technických nebo přírodovědných vysokých škol nebo na n
pracovišti AV ČR, 

ěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 30. 9. 
2014, 

Cena Wernera von Siemense 2014 - pravidla
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astnit všechny fyzické osoby nebo kolektivy (dále jen účastník), 
ní podmínky uvedené dále v tomto článku. 

č ě určí jednu osobu ze 
edu jako zástupce. Veškerá následná komunikace ze strany zadavatele bude 

ě týmu se vztahuje na jeho 

ědu a výzkum) příslušné 
editel výzkumného ústavu AV 

ený výsledek výzkumné práce, vývoje 
ní nebo realizace neuplynulo více než pět 

ní navrhovatele a 1 výtisk kvalifikační 

ědu a výzkum) příslušné 
editel výzkumného ústavu AV 

astníka za dosažené výsledky výuky, za 
řádnou publikační činnost 

ínos pro výchovu, 

et nominací za jednu vysokou školu nebo výzkumný ústav AV ČR není 

i, jejichž práce vznikaly na některé z českých 
dných vysokých škol nebo na některém 

období od 30. 9. 2013 do 

eském nebo anglickém jazyce) a další 

i, jejichž práce vznikaly na některé z českých 
dných vysokých škol nebo na některém 

období od 30. 9. 2013 do 
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• k přihlášce úč
přílohy uvedené v

e. Kategorie 6. 

• přihlašovat se mohou auto
společností Siemens. Jde zejména p
technologie Siemens, konzultantem 
společnosti Siemens 
se v tomto př
Siemens, 

• do soutěže lze p
31. 10. 2014

• k přihlášce úč
přílohy uvedené v

f. Kategorie 7.  – Zvláštní oc

• samostatná př

• do vyhodnocení jsou automaticky za
je přihlásily do jedné z

 
Všeobecné podmínky 

a. Účastník se přihlásí do sout
přílohami v jednom vyhotovení v 
termínu. Přihlášku k
www.siemens.cz/cenasiemens
osoba je uveřejněna na internetových stránkách po

b. Účastníky v kategoriích 1., 2. a 3. 
výzkum příslušné vysoké školy
výzkumného ústavu 

c. Účastníci v kategoriích 4. 5. a 6. se do sout
doporučení svého vedoucího práce.

d. Přihlášky se odevzdávají doporu
potvrzení o převzetí na recepci budovy D v

Siemens, s.r.o.
Cena Siemens
Siemensova 1
155 00 Praha 13 

e. Neúplné nebo chybně

f. Účastníci soutěže udě
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochran
správce osobních údaj
soutěže osobní údaje poskytnuté ú
prezentace soutěže a
a marketingové účely po
dobu 2 let nebo do písemného odvolání souhlasu ú
souhlasu nemůže být p

g. Pokud CD s elektronickou verzí p
nečitelné, má pořadatel právo takovou práci ze sout
10 denní lhůty k doruč
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řihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další 
ílohy uvedené v přihlášce. 

ihlašovat se mohou autoři, jejichž práce vznikaly ve 
čností Siemens. Jde zejména případy, kdy tématem práce byla 

technologie Siemens, konzultantem či vedoucím byl specialista ze 
čnosti Siemens či jinou formu spolupráce. Za spole
tomto případě považují české i zahraniční společ

ěže lze přihlásit pouze práce obhájené v období od 30. 9. 
2014, 

řihlášce účastník přiloží práci (v českém nebo anglickém jazyce) a další 
ílohy uvedené v přihlášce. 

Zvláštní ocenění  

samostatná přihláška se nepodává, 

do vyhodnocení jsou automaticky zařazeny všechny práce autorek, které 
řihlásily do jedné z kategorií 4.–6. Ceny. 

řihlásí do soutěže vyplněním a odevzdáním přihlášky s
ílohami v jednom vyhotovení v českém nebo anglickém jazyce ve stanoveném 

řihlášku k vyplnění lze získat na internetových stránkách 
www.siemens.cz/cenasiemens nebo od kontaktní osoby poř

ř ěna na internetových stránkách pořadatele. 

kategoriích 1., 2. a 3. navrhuje rektor, nebo prorektor pro v
říslušné vysoké školy, resp.  předseda AVČR, nebo ř

kumného ústavu AV ČR,  na základě výzvy ČKR, resp. AV Č

kategoriích 4. 5. a 6. se do soutěže přihlašují sami na základ
ení svého vedoucího práce. 

ihlášky se odevzdávají doporučenou poštou nebo osobně
řevzetí na recepci budovy D v sídle pořadatele. Adresa odevzdání je:

Siemens, s.r.o. 
Cena Siemens 
Siemensova 1 

Praha 13 – Stodůlky 

Neúplné nebo chybně vyplněné přihlášky budou odmítnuty. 

ěže udělí v přihlášce souhlas s tím, aby byl pořadatel v
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zn

správce osobních údajů oprávněn zpracovat pro účely organizace
že osobní údaje poskytnuté účastníkem v přihlášce, využít je pro ú

e soutěže a jejích účastníků zejména v médiích, pro reklamní 
marketingové účely pořadatele nebo reklam jím nabízených výrobk

dobu 2 let nebo do písemného odvolání souhlasu účastníkem. Bez ud
ůže být přihláška do soutěže zařazena. 

Pokud CD s elektronickou verzí přihlášené práce dodané úč
itelné, má pořadatel právo takovou práci ze soutěže po marném uplynutí 

doručení bezvadné verze bez náhrady vyřadit.
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eském nebo anglickém jazyce) a další 

i, jejichž práce vznikaly ve spolupráci se 
ípady, kdy tématem práce byla 
i vedoucím byl specialista ze 

i jinou formu spolupráce. Za společnosti Siemens 
ční společnosti ze skupiny 

období od 30. 9. 2013 do 

eském nebo anglickém jazyce) a další 

azeny všechny práce autorek, které 

řihlášky s povinnými 
eském nebo anglickém jazyce ve stanoveném 

ní lze získat na internetových stránkách 
ontaktní osoby pořadatele. Kontaktní 

nebo prorektor pro vědu a 
nebo ředitel příslušného 

KR, resp. AV ČR. 

řihlašují sami na základě 

enou poštou nebo osobně proti písemnému 
adatele. Adresa odevzdání je: 

řadatel v souladu se 
platném znění, jako 

ely organizace a vyhodnocení 
ihlášce, využít je pro účely 

médiích, pro reklamní 
adatele nebo reklam jím nabízených výrobků, a to po 

častníkem. Bez udělení 

ihlášené práce dodané účastníkem bude 
ěže po marném uplynutí 
řadit. 
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h. Odevzdané práce budou vráceny pouze na vyžádán
po uplynutí 5 měsíců

i. Pořadatel si vyhrazuje právo kone
souvisejících s pořádáním sout

j. Pořadatel si vyhrazuje právo na zm

k. Účast v soutěži není nároková.
 
7. Obory p řihlášených prací

Obor, kterým se přihlášená práce musí zabývat, musí spadat do obor
společnosti Siemens, zejména pak:

− výroba, přenos, akumulace a efektivní spot
− automatizační technika
− informační a komunika
− mechatronika 
− elektromagnetická kompatibilita
− technika ve vztahu k životnímu prost
− dopravní technika 
− medicínská přístrojová technika a její aplikace
− osvětlovací technika
− technologie budov 
− technologické procesy
− simulace a matematické modelování
− materiály. 
Cenu je však možné ud
přírodovědných kategoriích.

 
8. Způsob ur čení vít ězů 

O ocenění v kategorii 1.
ČR. Komise se skládá z př
AV ČR. 
 
O ocenění v kategorii 2.  
Komise se skládá z představ
 
O ocenění v kategorii 3.  
ČKR. Předsedou poroty je př
 
O ocenění v kategoriích 4.
vědu a výzkum následujících vysokých škol:

• ČVUT  Praha 
• VUT Brno 
• VŠB Ostrava 
• Západočeská univerzita Plze
• Univerzita Pardubice
• Vysoká škola chemicko
• Masarykova univerzita Brno
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
• Technická Univerzita v
• Universita Karlova v Praze

Předsedou poroty je představitel 
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Odevzdané práce budou vráceny pouze na vyžádání. Nevyžádané práce budou 
ěsíců od uzávěrky přihlášek skartovány bez náhrady.

adatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech 
souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení č

yhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání sout

ěži není nároková. 

ihlášených prací  
řihlášená práce musí zabývat, musí spadat do obor

nosti Siemens, zejména pak: 
akumulace a efektivní spotřeba energie 

ční technika 
ní a komunikační technologie  

elektromagnetická kompatibilita 
technika ve vztahu k životnímu prostředí 

 
řístrojová technika a její aplikace 

tlovací technika 
 

technologické procesy 
simulace a matematické modelování 

Cenu je však možné udělit i za výjimečný přínos v jiných technických nebo 
dných kategoriích. 

kategorii 1.  rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh p
představitelů AV ČR a vysokých škol. Porotě př

 rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh rektora 
ředstavitelů vysokých škol a AV ČR. Porotě předsedá rektor 

 rozhoduje odborná porota ustanovená ČKR na návrh p
je předseda ČKR. 

kategoriích 4. , 5. a 6. rozhoduje odborná porota složená z
du a výzkum následujících vysokých škol: 

eská univerzita Plzeň 
Univerzita Pardubice 
Vysoká škola chemicko-technologická Praha 
Masarykova univerzita Brno 

Tomáše Bati ve Zlíně 
Technická Univerzita v Liberci 
Universita Karlova v Praze 

ředstavitel ČVUT Praha. 
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í. Nevyžádané práce budou 
ihlášek skartovány bez náhrady. 

ného rozhodnutí ve všech záležitostech 
řerušení či zrušení. 

ů ěhu trvání soutěže. 

ihlášená práce musí zabývat, musí spadat do oborů činnosti 

ínos v jiných technických nebo 

duje odborná porota ustanovená na návrh předsedy AV 
předsedá předseda 

rozhoduje odborná porota ustanovená na návrh rektora ČVUT. 
ředsedá rektor ČVUT. 

ČKR na návrh předsedy 

rozhoduje odborná porota složená z prorektorů pro 
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Hlavním kritériem hodnocení p
práce a přínos současnému stavu poznání.
 
O zvláštním ocen ění rozhoduje odborná porota složená z
vysokých škol: 

• ČVUT  Praha 
• VUT Brno 
• VŠB Ostrava 
• Západočeská univerzita Plze
• Univerzita Pardubice
• Vysoká škola chemicko
• Masarykova univerzita Brno
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
• Technická Univerzita v
• Universita Karlova v

 
Předsedou poroty je rektor VUT Brno.
vědecká excelence včetně
budoucí potenciál uvedené práce/tématu. Porota porovnává mezi sebou pouze práce 
autorek přihlášené v daném ro
 
Účastník může být v jedné kategorii ocen
na příslušné téma může být ocen
v kategorii 1., 2. nebo 7. 
v kategoriích 4. – 6. Porota m
neudělí žádné ceny. 
 
Příslušná porota vybere z
ze kterých následně určí vítě
 
Rozhodnutí poroty jsou koneč
 
Vyhlášení vítězů a předání cen prob

  
 
9. Odpov ědnost po řadatele a ú

Pořadatel neodpovídá za zp
technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základ

Pořadatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli 
telefonní sítě nebo linek, po
poskytovatelů počítačového za
by kterákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do

Pořadatel nedopovídá za nedopat
způsobené třetími stranami použitými k

 
Podáním přihlášky nepřecházejí na po
autora nebo původce. Poř
duševního vlastnictví. 

Účastník soutěže musí respektovat její podmínky a rozhodnut po
všech ohledech konečná a závazná. Po
diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje 
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Hlavním kritériem hodnocení přihlášených prací je zejména odborná kvalita p
časnému stavu poznání. 

rozhoduje odborná porota složená z představitel

eská univerzita Plzeň 
Univerzita Pardubice 
Vysoká škola chemicko-technologická Praha 
Masarykova univerzita Brno 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Technická Univerzita v Liberci 
Universita Karlova v Praze. 

edsedou poroty je rektor VUT Brno. Hlavními kritérii hodnocení přihlášených prací jsou 
četně zohlednění úrovně vzhledem k věku autorky a nejvyš

budoucí potenciál uvedené práce/tématu. Porota porovnává mezi sebou pouze práce 
daném ročníku. 

jedné kategorii oceněn pouze jednou a rovně
ůže být oceněna pouze jedenkrát. Práce (ani její 

. nemůže být přihlášena v dalších ročnících znovu, 
Porota může rovněž rozhodnout, že v jednotlivých kategoriích

íslušná porota vybere z podaných přihlášek v každé kategorii vždy pě
ě čí vítěze. 

Rozhodnutí poroty jsou konečná. 

ředání cen proběhne dne 5. 2. 2015 v Betlémské kapli v Praze.

řadatele a ú častníka  
adatel neodpovídá za zpracování nebo hodnocení jakékoliv nepř

technické nebo jiné chyby, která mu bude poskytnuta na základě přihlášky.

adatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli 
 nebo linek, počítačových internetových systémů
č čového zařízení, které nejsou v jeho kompetenci, v

by kterákoliv osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo svůj vstup dokon

adatel nedopovídá za nedopatření, jako je ztráta dat, nedoruč
etími stranami použitými k přepravě a doručení zásilek nebo dat.

řecházejí na pořadatele žádná převoditelná nebo licen
vodce. Pořadatel neodpovídá za ochranu autorských práv a 

že musí respektovat její podmínky a rozhodnut pořadatele, která budou ve 
čná a závazná. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení 

diskvalifikovat osobu, u které zjistí, že porušuje stanovená pravidla a podmínky sout
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ihlášených prací je zejména odborná kvalita přihlášené 

ředstavitelů následujících 

řihlášených prací jsou 
ěku autorky a nejvyšší 

budoucí potenciál uvedené práce/tématu. Porota porovnává mezi sebou pouze práce 

n pouze jednou a rovněž jedna práce 
(ani její část) oceněná 
čnících znovu, a to ani 
jednotlivých kategoriích 

každé kategorii vždy pět nominovaných, 

Betlémské kapli v Praze. 

racování nebo hodnocení jakékoliv nepřesné informace, 
ě řihlášky. 

adatel neodpovídá za žádné problémy nebo technická selhání, zejména jakékoli 
ových systémů, serverů nebo 

jeho kompetenci, v jejichž důsledku 
ůj vstup dokončit. 

doručení zásilky atd., 
ení zásilek nebo dat. 

evoditelná nebo licenční práva 
adatel neodpovídá za ochranu autorských práv a práv 

řadatele, která budou ve 
adatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení 

stanovená pravidla a podmínky soutěže. 
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Pořadatel neodpovídá za úplnost výtah
verzi zveřejňována v propaga

Účast v soutěži je dobrovolná a ú
pravidly. 
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adatel neodpovídá za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené 
ována v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby. 

ži je dobrovolná a účastník podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s
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chto pravidel, která mohou být ve zkrácené 
 

řuje souhlas s jejími 


