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Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci na Vysoké škole podnikání a 
práva, a. s. v akademickém roce 2020/2021 

 
Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a. s. vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou 
práci.  
 
Soutěž je určena úspěšným absolventům/absolventkám všech studijních programů a studijních oborů 
na Vysoké škole podnikání a práva. Cílem soutěže je podporovat a rozvíjet podnikání a marketing, 
informatiku a právo, a to ve třech základních pojetích:  

o jako osobní kvalitu a přístup k řadě lidských činností,  
o jako profesi,   
o jako individuální nebo společenskou hodnotu, která ovlivňuje životní styl.  

 
V soutěži budou hledány inovativní a zajímavé práce, které jsou přínosné pro rozvoj marketingu, 
podnikání a podnikatelského prostředí, pro oblast informatiky a pro oblast práva. Zvlášť budou 
sledovány tyto kritéria: 

 novost a aktuálnost tématu, 
 způsob zpracování (struktura, exaktnost, provázanost, tvořivost), 
 využití cizojazyčné literatury, formální správnost a grafická úprava, 
 praktická realizovatelnost a ekonomické přínosy v praxi, 
 způsob prezentace a schopnost argumentace studenta při obhajobě DP/BP. 

 
 Práce budou hodnoceny: 
A) v kategorii 

 diplomové práce a bakalářské práce 
 

B) ve dvou termínech státních závěrečných zkoušek: 
 leden/únor 2021 
 květen/červen 2021 a srpen 2021 

 
Cena pro vítěze 
Vítězové/vítězky budou vyhlášeni pro oba termíny soutěže. Finanční odměna, kterou poskytuje 
generální sponzor soutěže společnost BENZINOL SLOVAKIA s. r. o. je určena v následující výši 
dle obsazeného místa v soutěži: 
 

1. místo – 20 000 Kč 
2. místo – 15 000 Kč 
3. místo – 10 000 Kč. 

 
Postup hodnocení prací 
Samotné hodnocení prací proběhne v předkole a dvou kolech. 
 
Předkolo 
Do soutěže jsou zařazeny všechny diplomové/bakalářské  práce předložené k obhajobě v termínech 
státních závěrečných zkoušek stanovených organizací akademického roku 2020/2021 
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vyjmenovaných v bodě B). Do prvního kola postupují všechny práce úspěšných 
absolventů/absolventek s navrhovaným hodnocením vedoucího a oponenta práce „výborně“ nebo 
„velmi dobře“ (v těchto dvou hodnoceních musí být alespoň jednou „výborně“). 
 
1. kolo  
V prvním kole každá státní zkušební komise vybere práce obhájené během státních závěrečných 
zkoušek s výsledným hodnocením „výborně“.  Dále členové státní zkušební komise konsenzuálně 
určí práce, které kromě standardních kritérií pro hodnocení prací (vhodnost a aktuálnost použitých 
zdrojů, kvalita metodického postupu, formální úroveň práce), splňují zároveň kritérium vytvoření 
přidané hodnoty. Přidanou hodnotou je chápán významný vlastní přínos autora pro příslušnou oblast 
vědy, rozvoj poznání o podnikání, ekonomice a managementu, marketingových komunikacích, právu 
ve veřejné správě, právu v podnikání, a potenciální přínos pro rozvoj společnosti. Klasické 
kompilační práce nebo standardní práce prokazující pouze schopnost samostatně zpracovat bez 
nových pohledů na dané téma tedy neuspějí. Počet postupujících prací do 2. kola není omezen.    
Seznam vybraných prací vždy zašle zapisovatel každé komise SZZ neprodleně prorektorce pro 
studium (jméno autora, název BP/DP, jméno vedoucího práce, typ kvalifikační práce BP/DP). 
 
2. kolo 
Komise určená rektorem, určí pořadí nejlepších diplomových/bakalářských prací pro stanovené 
termíny státních závěrečných zkoušek v návaznosti na definovaná kritéria. Ke stanovení nejlepších 
prací bude použita bodová metoda hodnocení. Vítězná práce bude mít nejvyšší celkové bodové 
hodnocení (viz příloha Hodnotící tabulka pro členy hodnotící komise). 
 
Harmonogram soutěže konání leden/únor AR 2020/21 
 

SZZ konání leden/únor AR 2020/21 
do 24. 1. 2021  Předkolo  

25. 1. 2021 – 5.2.2021 1. kolo 
 

do 18. 2. 2021 2. kolo a zveřejnění výsledků 

Únor/březen 2021 (OVA 
+ PHA) 

Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům/vítězkám během 
promocí  

 
Harmonogram soutěže konání květen/červen 2020/21 a srpen 2020/21 
 

SZZ konání květen/červen 2020/21 a srpen 2020/21 
do 23.5. a 15. 8. 2020 Předkolo  

24.5.2021 – 18.6.2021 
16.8.2021 – 27.8.2021 

1. kolo 
 

do 10.9.2021 
 

2. kolo a zveřejnění výsledků 

Září/říjen 2021 (OVA + 
PHA) 

Slavnostní vyhlášení a předání cen vítězům/vítězkám během 
promocí (vítězní a ocenění absolventi předešlých běhů promocí 
budou pozvání k slavnostnímu předání ceny) 

 


