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Podmínky soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 20141 
 
1. Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. 

 
2. V prvním kole soutěže, které proběhne interně na univerzitách, budou vybrány do druhého 

kola maximálně 2 práce za každou kategorii, které pak budou do 15. 1. 2015 doručeny k 
rukám administrátora soutěže Ing. Kubáčovi, e-mail lukas.kubac@vsb.cz, 
tel.: +420 59 699 3025. Práce se do soutěže předkládají v elektronické i písemné formě 
společně s autoreferátem v anglickém jazyce. Přihlášené práce musí být obhájeny v období 
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (ve výjimečných případech se může jednat o práce obhájené v 
prosinci roku 2013). Předaná práce bude v záhlaví označena názvem oboru, ke kterému se 
tato práce vztahuje: 

 

 Ekonomie a finance, 

 Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí, 

 Informační technologie, 

 Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum. 
 

3. Druhé kolo soutěže se uskuteční na VŠB - TUO 6. 3. 2015.  
 

Posouzení jednotlivých prací za jednotlivé obory provede komise, ve které bude každá 
univerzita zastoupena vždy 1 odborníkem. Komise se sejde k posouzení úrovní prací na VŠB-
TUO dne 6. 3. 2015. Soutěžící disertační práce budou členům komise předány k 
prostudování v elektronické podobě spolu s autoreferátem v anglickém jazyce do 19. 1. 
2015. Komise na svém jednání zvolí předsedu, který bude jednání komise řídit. 
 
Slavnostní předání cen proběhne na Slavnostní vědecké radě VŠB - TUO v Aule 27. 3. 2015. 
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 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel akce, délky trvání, jakož i na zrušení akce bez udání 

důvodu. 



Administrátoři konsorcia PROGRES 3 nahlásí do 31. 12. 2014 na VŠB - TUO (Ing. Kubáč) za každý 
obor 1 odborného zástupce.   
 
Dle umístění náleží odměna vítězným pracím: 

1. místo 20.000,-Kč 
2. místo 15.000,-Kč 
3. místo 10.000,-Kč 
4. místo 5.000,-Kč 

 
 
Kritéria hodnocení: 

 kvalita a originalita práce, 

 teoretický nebo praktický přínos doktorské práce, 

 hloubka analýzy zkoumaného problému a použité metodologie, 

 kvalita a úroveň zpracování disertační práce. 
 
 
Požadavky na autoreferát: 
 

 anglický jazyk 

 rozsah 20-25 stran 
 
Doporučená struktura autoreferátu: 

 Titulní list (název školy a fakulty, označení Autoreferát disertační práce, jméno autora, 

název práce, název studijního programu a oboru, rok vypracování, 

 anotace (maximální rozsah jedna stránka), 

 obsah, 

 úvod do problematiky a současný stav řešené problematiky, 

 cíl disertační práce a použité metody práce, 

 stručný obsah disertační práce, 

 výsledky disertační práce, přínos pro rozvoj teorie a pro společenskou praxi, 

 závěr, návrhy a doporučení, 

 seznam použitých pramenů a literatury, 

 
 
 
Veškeré dotazy týkající se této soutěže směřujte na: 
Ing. Lukáš Kubáč 
VŠB-TUO 
17. listopadu 15 
708 33 Ostrava – Poruba 
tel.: +420 59 699 3025 
e-mail: lukas.kubac@vsb.cz 
 
 

mailto:lukas.kubac@vsb.cz

