
Pracuješ pro budoucnost jako

„Současnost je jejich. Budoucnost, pro kterou jsem opravdu pracoval, je moje.“

„Ničeho v životě se nemusíme bát – jen to pochopit.“

„Nápad není nikdy kolektivní, jako nikdy žádný kolektiv nenapíše báseň.“

Nechybí ti vůle jako

Vidíš všechno jasně jako

Otto Wichterle?

Nikola Tesla?

Marii Curie-Sklodowské?

Autor nejlepší diplomky získá 20 000 Kč.
Více informací na www.cenaedwards.cz nebo na   facebooku

O Cenu Edwards se mohou ucházet studenti,  
kteří mají technicky zaměřenou diplomovou práci. 
Magisterské a inženýrské práce zhodnotí odborná 
porota z hlediska originality a inovativnosti 
v oboru a vybere ty nejlepší!

Baví tě spíš ekonomie? Podívej se na

www.cenaatlascopco.cz

Nezahazuj svou snahu s diplomkou do koše. Přihlas ji do SOUTĚŽE.



Ukaž své
schopnosti!

Přihlas svou diplomovou práci
do soutěže Cena Edwards 

a vyhraj 20 000 korun!

Kdo už uspěl

Před téměř 100 lety založil fyzik F. D. Edwards ve Velké Británii 
první firmu, která začala vyrábět vakuové vývěvy. K takovému 

kroku potřeboval velkou kuráž, duši vizionáře a krapet 
štěstí. Dnešní doba přeje velkým vynálezům i malým nápadům 

a inovacím. A my v Edwards chceme dobré nápady najít 
a ocenit: vypisujeme proto Cenu Edwards o nejinovativnější 

diplomovou práci. Vítěz si odnese 20 000 Kč!

První ročník Ceny Edwards jsme vyhlásili v roce 2016. Ocenili jsme 
například práci věnující se Technologii frézování tenkostěnných součástí 
pro letecký průmysl.
V roce 2017 nás zase zaujala práce zabývající se vylepšením 
invalidního vozíku nebo chatovací robot Alica.

Zkrácená pravidla soutěže
1)   Přihlášky je možné podat do 30. června 2018.
2)   Soutěže se mohou zúčastnit současní studenti vysokých škol i jejich absolventi 

s obhájenou diplomovou (magisterskou nebo inženýrskou) prací.
3)   Poskytněte nám kopii své diplomové práce s dokladem o jejím obhájení a abstraktem, 

vysvětlujícím čím je práce inovativní.
4)   Porota hodnotí originalitu a inovativnost práce, a to zejména z hlediska objevování 

nových postupů či technologických řešení konkrétního technického problému.
5)   Vítězové budou vyhlášení v září 2018.

Výhry v soutěži:
1. místo: 20 000 Kč
2. místo: 5 000 Kč
3. místo: 3 000 Kč
4.–6. místo: 1 000 Kč
Všichni výherci se zúčastní exkurze do výrobního závodu.

Přihlaste svoji diplomovou práci na www.cenaedwards.cz.
Víc informací najdete i na facebooku   „Cena Edwards“


