ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA a TECHNOLOGIE
je celostátní soutěží s vysokým odborným a společenským renomé. Soutěž vypisuje
MD a SFDI. Cílem soutěže je prezentovat a propagovat nejlepší dopravní stavby a
technologie pro dopravu realizované na území ČR. Organizátorem této celostátní
soutěže je TOP EXPO CZ (více www.top-expo.cz/cds-2010).
Se záměrem podpořit zájem o studium technických oborů v České republice na
vysokých školách:

byla dne 25. 6. 2009 vyhlášena každoroční

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI
z oboru DOPRAVA a DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ
Záštity soutěži poskytli:
rektor ČVUT Václav Havlíček
rektor VUT Brno Karel Rais
rektor VŠB TU Ostrava Ivo Vondrák
rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig

Podmínky soutěžního ročníku 2010:
Do soutěže je možné přihlásit diplomové/bakalářské práce z oboru doprava a
dopravní stavitelství obhájené v období 1. 1. 2010 – 31. 3. 2011,
a to za předpokladu, že:
• Přihlášku do soutěže doporučí svým podpisem předseda státnicové komise
• Přihláška bude doručena organizátorovi soutěže do 15. 4. 2011
Na adresu: TOP EXPO CZ, Belgická 38, 120 00, Praha 2

ORGANIZÁTOR: TOP EXPO CZ, Belgická 38, 120 00 Praha 2,
přihláška na www.top-expo.cz,
kontakt: souteze@top-expo.cz , 222 222 936

Soutěžní kategorie:
A) dopravní infrastruktura
1. silniční (silnice, dálnice, městské komunikace a cyklostezky včetně
mostů tunelů a dalších inženýrských staveb)
2. drážní (železniční, metro, tramvajová a lanová včetně mostů, tunelů a
dalších inženýrských staveb)
3. ostatní (vodní, letecká a jinde neuvedená)
B) telematické systémy
C) dopravní prostředky
D) management, technologie a ekonomika dopravy
Přihláška je osvobozena od prezentačního poplatku.
Vyhodnocení – ceny – prezentace:
Přihlášky bude hodnotit porota složená z předních odborníků na dopravu a dopravní
stavitelství a navrhne v každé kategorii k vyhlášení nejvýše tři nejlepší diplomové
práce s určením pořadí.
Podle výroku poroty získají autoři 4 nejlepších přihlášených diplomových prací
finanční odměnu:
1.
2.
3.
4.

místo
místo
místo
místo

ve
ve
ve
ve

výši
výši
výši
výši

20 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč

Nezávisle na těchto finančních odměnách mohou přihlášení získat další ocenění:
CENU REKTORA ve výši 20 000 Kč každé z vysokých škol, které tuto soutěž
vypisují, a to za předpokladu, že jejich přihlášené práce budou:
a) obhájeny na některé z vysokých škol, které soutěž vypisují
b) získají nadpoloviční většinu hlasů členů poroty soutěže
V případě, že úroveň přihlášených prací nebude odpovídat renomé této soutěže,
vyhrazuje si porota finanční ceny této soutěže omezit či neudělit.
Všichni účastníci soutěže a vedoucí jejich diplomových prací budou pozváni na
Galavečer ČDS 2010 (červen 2011), v průběhu kterého jim budou předány diplomy
a šeky za účasti předsedy poroty a patronů soutěže.
© TOP EXPO CZ
(upraveno po schůzce s rektorem Havlíčkem, prorektorem Moosem a děkanem
Svítkem dne 19. 1. 2011)

ORGANIZÁTOR: TOP EXPO CZ, Belgická 38, 120 00 Praha 2,
přihláška na www.top-expo.cz,
kontakt: souteze@top-expo.cz , 222 222 936

