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CENA ŘEDITELE SOUs   

O nejlepší maturitní práce žáků ŠKODA AUTO a.s, SOUs   

   

1 Preambule   

Za účelem prohlubování vazby mezi teorií a praxí a s cílem zvyšování kvality výuky a zlepšení přípravy žáků 

na budoucí povolání vyhlašuje společnost ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá 

Boleslav, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 

značka B 332 (dále jen „společnost") cenu Cena ŘEDITELE SOUs.   

   

2 Cíl soutěže   

Cílem je ocenit autory nejlepších žákovských maturitních prací. Oceňujeme práce, které přispívají k 

prohlubování vazby mezi teorií a praxí.   

   

3 Časový harmonogram    

Nahlášení a potvrzení maturitních témat      do konce listopadu 2019   

Odevzdání maturitních prací            do konce března 2020   

Hodnocení maturitních prací            duben – 15.05.2020   

Obhajoba maturitních prací   v rámci ústní části maturitní zkoušky,   

18.05. - 03.06.2020   

  

Vyhodnocení                 do 04.06.2020   

Slavnostní vyhlášení a předání cen          05.06.2020 ve ŠKODA Muzeum   

   

4 Odměny   

Vítěz soutěže obdrží jako odměnu iPad 7.generace.   

Výherce umístěn na druhém místě obdrží Apple Watch a na třetím místě Apple AirPods.   

Odměna bude předána finalistům na Slavnostním vyřazení dne 05.06.2020 ve ŠKODA Muzeum.   

   

5 Podmínky účasti   

Soutěže se mohou účastnit všichni žáci ŠKODA AUTO a.s., SOUs maturitních ročníků, kteří píší svou 

maturitní práci na téma schválené vedoucím práce ve školním roce 2019/2020.   

Soutěže se nemohou zúčastnit žáci, kteří jsou zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO a.s.    

Práce musí být zpracovány v českém jazyce. Podmínkou účasti je dále úspěšné obhájení maturitní práce.   
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6 Vyhodnocení   

V prvním kole každý vedoucí práce nominuje dle kritérií maximálně 3 maturitní práce.   

Kritéria hodnocení:   

• Logická stavba práce   

• Práce s literaturou, citace   

• Vlastní přístup autora k řešení   

• Formální úprava   

• Jazyková a stylistická úprava Škála hodnocení:   

• Výborný   

• Chvalitebný   

• Dobrý   

• Dostatečný   

• Nedostatečný   

V případě většího počtu nominovaných ze strany vedoucího práce se stejným hodnocením rozhodne o 

nominaci oponent práce.   

V druhém kole je sestavena komise, která je složena z vedení a odborníků ŠKODA AUTO a.s., SOUs, 

komise má 5 členů. Komise zohledňuje kritéria hodnocení vedoucího maturitní práce a výsledek obhajoby 

v rámci ústní částí maturitní zkoušky a dále:   

• Odborný přínos/využitelnost výsledků v praxi   

• Inovativnost, originalita   

Škála hodnocení:   

• Výborný   

• Chvalitebný   

• Dobrý   

• Dostatečný   

• Nedostatečný   

Každý z členů komise ohodnotí soutěžní práci jedním z výše uvedených hodnocení. Z jednotlivých 

hodnocení u každé práce se vypočítá průměrné hodnocení. Pořadí soutěžních prací bude určeno podle 

tohoto průměrného hodnocení. Při rovnosti průměrného hodnocení rozhoduje o pořadí soutěžních prací 

komise většinou hlasů.    

   

7 Medializace   

Vítězové soutěže mohou být kontaktováni médii a mohou být propagování na základě účasti v této 

soutěži. Podáním přihlášky udělují společnosti souhlas v rámci medializace výsledků, a to v následujícím 

rozsahu:   

- s udělením rozhovoru o své práci,   
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- se zveřejněním svého tématu v médiích, s pořizováním své fotografie, s její úpravou, opakovaným 

užitím a publikací (zejm. pro účely ilustrace, propagace, inzerce), a to samostatně, společně s 

textem či jako součást souborného díla, přičemž je možno použít i část pořízené fotografie.   

Současně s tím poskytuje soutěžící k výše uvedenému účelu své uvedené osobní údaje (dále jen „údaje") 

a souhlasí s tím, aby tyto údaje byly zpracovávány formou jejich shromažďování a uložení v souladu s 

platnou legislativou (obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a zákon č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění).   

Souhlas dle tohoto článku uděluje soutěžící jako územně i množstevně neomezený a na dobu neurčitou – 

trvá tedy i po skončení soutěže. Fotografie soutěžícího budou jako osobní údaje zpracovávány 

společností ŠKODA AUTO jako správcem osobních údajů pro naplnění výše uvedeného účelu v souladu 

s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán 

formou písemné informace zaslané na adresu správce nebo na e-mailovou adresu info@skoda-info.cz, a 

to i před uplynutím doby, na níž byl udělen. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu. V případě odolání souhlasu si společnost 

ŠKODA AUTO vyhrazuje právo soutěžícího ze soutěže vyřadit. V případě dotazů týkajících se zpracování 

osobních údajů soutěžícího se může soutěžící obrátit na správcova pověřence pro ochranu osobních 

údajů, a to prostřednictvím emailové adresy dpo@skoda-auto.cz.   

   

8 Závěrečná ustanovení   

Přihlášením do soutěže soutěžící potvrzují, že se seznámili s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami 

soutěže a že s nimi souhlasí.   

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel v průběhu trvání soutěže a zároveň si vyhrazuje 

právo na rozhodnutí o všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení 

či zrušení celé soutěže.   

   

 


