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Česká společnost pro bezvýkopové technologie vypisuje pro období akademického roku 

2020/2021 studentskou soutěž o nejlepší studentskou práci (diplomovou práci, bakalářskou práci či 

písemnou práci ke státní doktorské zkoušce) v oblasti návrhu řešení, projektování, výstavby, 

rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových technologií 

(včetně zahrnutí oblasti výzkumu, geotechnického a dalšího průzkumu, inženýringu, unifikace, 

technických podkladů, informační báze a koordinace). 

 

Ceny: 1. cena 15 000 Kč 

 2. cena 8 000 Kč 

 3. cena 5 000 Kč 

 

Formální náležitosti práce: 

1. Přihláška do soutěže (viz. příloha „Vyhlášení studentské soutěže o cenu CzSTT“) 

2. Stručný souhrn v angličtině (abstrakt 1 x A4) ve formátu *.PDF 

3. Vlastní soutěžní práce ve formátu *.PDF 

4. Posudek vedoucího práce (sken podepsaného posudku vedoucího práce) 

 

Termíny: 

1. Přihlášení do soutěže:  do  15. prosince 2020  

2. Odevzdání práce:    do 1. února 2021 

3. Vyhodnocení soutěže:   do 1. března 2021 

 

Přihlášené práce zhodnotí komise CzSTT. Výsledky budou následně oznámeny na kontaktní 

údaje uvedené v přihlášce a ve zpravodaji NODIG. 

 

Kontakt pro zasílání dokumentů a případné dotazy: karel.kriz@cvut.cz nebo tel. 224 354 344. 

 

 

V Praze 16.07.2020 Ing. Karel Kříž, Ph.D. 
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Uvedené údaje a kontakty slouží pouze pro účely organizace uvedené studentské soutěže. 

Identifikace studenta 

 Jméno, příjmení, titul: 

e-mailová adresa:  

telefon:  

Identifikace práce 

 Název práce: 

Typ práce:* bakalářská                diplomová              ke státní doktorské zkoušce 

Rok obhajoby:* 2020                         2021  

Škola:  

Fakulta:  

Katedra:  

Adresa katedry:  

Vedoucí práce:  

Oponent práce:  

Pracoviště oponenta:  

* nehodící se škrtněte 

 

Sken podepsané přihlášky zaslat na e-mail: karel.kriz@cvut.cz, nebo originál doručit na adresu: 

Ing. Karel Kříž, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického 

inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 nejpozději do 15. prosince 2020. 

 

Souhlasím s přihlášením práce do soutěže a soutěžními podmínkami. 

 

 

Datum a podpis autora práce: 

     ……………………………………………….. 
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